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KAPITOLY Z DĚJIN OBCE (19)
Školství v Proskovicích

Osvobození českého národa od habsburské nadvlády a vznik
Československé republiky dne 28. října 1918 přivítaly Proskovice
lampiónovým průvodem, jehož součástí bylo také ničení obrazů
panovníka a jeho rodu ve škole.
V prvních poválečných letech věnoval místní Sokol velkou pozornost rozvoji tělesné zdatnosti dětí. V záznamu ve školní kronice
za rok 1919 na toto upozorňuje řídící učitel Vilém Lebl těmito
slovy: „Sokolové přejali cvičení mládeže ve školním tělocviku a
hrách. Děti se rády cvičí a pilně cvičení navštěvují, zvláště když
se jim slíbilo, že bude výlet. Cvičí chlapci a děvčata. Potrvá-li
nadšení pro věc sokolskou, bude z našeho národa nové Řecko.“
Učitelský sbor Obecné školy v Proskovicích se ve školním roce
1919/1920 skládal z těchto členů: Vilém Lebl, správce školy, Alois
Polášek absolvoval ve školním roce 1919/1920 kurz pro měšťanské
školy, řeznický kurz a hospodářský kurz. Učitelé Ludmila Jarošová
a Alois Polášek byli také mezi 20 členy Sokola z Proskovic, kteří se
zúčastnili VII. všesokolského sletu v Praze v létě roku 1920.
Jak se vyvíjel počet žáků Obecné školy v Proskovicích v době
první republiky, ukazuje následující přehled:
rok 1920
rok 1925
rok 1930
rok 1935
rok 1938

79 žáků
56 žáků
108 žáků
86 žáků
81 žáků

z toho 38 chlapců a 41 děvčat
z toho 25 chlapců a 31 děvčat
z toho 50 chlapců a 58 děvčat
z toho 42 chlapců a 44 děvčat
z toho 36 chlapců a 45 děvčat

Z dochovaných školních kronik jsme informováni o jednom
problematickém aspektu postavení učitelů v Proskovicích, a to
o nevraživém vztahu větší části obyvatelstva vůči škole. Rovněž
místní školní radě, skládající se ze 4 členů obecního zastupitelstva
a správce školy, se mnohdy jen těžko dařilo hájit a prosazovat
oprávněné požadavky školy. Mnoho učebních pomůcek se platilo
z výnosu dětských divadelních představení, pořádaných za tím
účelem. Obec přispívala na učební pomůcky např. z dávky ze
zábav. Velkoryse vystoupila při své likvidaci ke konci roku 1921
obecní hospodářská rada, která věnovala na účební pomůcky 500
K.
V r. 1926 se s proskovickou školou rozloučil po 25letém
působení její řídící učitel Vilém Lebl. Na jeho místo nastoupil od
školního roku 1927/1928 František Vladimír Hrbáč, původem z
Mariánských Hor. Za 1. světové války byl v Rusku zajat a v r. 1916
vstoupil do československých legií. Zúčastnil se bitvy u Tvorova
v r. 1917 a dosáhl hodnosti kapitána. Než nastoupil místo
řídícího v Proskovicích, působil na II. obecné škole chlapecké v
Mariánských Horách.
Na začátku roku 1928 se ujal funkce obecního tajemníka, jak
sám uvádí, především z toho důvodu, aby mohl prosadit nutné
opravy ve škole a zlepšit celkový stav proskovického školství.

Situaci ve škole po svém nástupu shrnuje řídící Hrbáč v těchto
větách školní kroniky: „V archivu, ve sbírkách a v kabinetech takový chaos a nepořádek, že to nelzhe vylíčiti.... Třídní kniha plná
kaněk, data v třídní knize mluví srozumitelně .... Úřední přípisy
všech možných roků smíchány .... V tomto chaosu těžko bylo
se orientovati.“ Svůj úmysl zlepšit tento stav splnil správce školy
hned v prvním roce svého působení v Proskovicích. Uspořádal
školní archiv, založil školní matriku, dal do pořádku školní knihovnu.
O prázdninách roku 1928 došlo k opravě školy. Zedníci zazdili
přebytečná okna ve třídách, aby v zimních měsících děti netrpěly
chladem, školní budova byla vymalována, lavice natřeny, pořízeny
nové tabule, třídy a chodby vyzdobeny množstvím obrazů.
Na žádost správce školy povolila zemská školní rada v Brně
zřízení pobočky při I. třídě obecné školy v Proskovicích pro školní
rok 1928/1929. Proskovická škola měla tímto 2 první třídy a
jednu druhou. Do I. třídy A chodily děti navštěvující školu první
rok, I. B byla určena pro 2. a 3. rok školní docházky, II. třída pro
4. - 8. školní rok.
Správce školy František Hrbáč odešel z Proskovic 31. března
1933, aby od 1. dubna 1933 nastoupil místo řídícího učitele na
pětitřídní smíšené obecné škole v Michálkovicích. Svůj odchod
označil ve školní kronice jako „vysvobození“, neboť po celou dobu
svého působení v obci byl jako sociální demokrat ve sporech s
místní politickou organizací Československé strany národně socialistické, místním Sokolem a sborem dobrovolných hasičů.
Podával stížnosti vyšším instancím, že obecní zastupitelstvo
nechce přispívat na údržbu bytu správce školy, který se nacházel
ve školní budově a jehož jedna místnost sloužila zároveň jako
ředitelna. Záležitosti nedostatečného otopu této místnosti řešil
v r. 1930 okresní úřad v Moravské Ostravě. Shnilá podlaha v
bytě správce proskovické školy byla součástí interpelace sociálně
demokratického poslance Vojty Beneše, významného představitele
československých legií v Národním shromáždění dne 30. června
1932.
I když odpůrci řídícího Hrbáče v obci poukazovali na
jeho nevybíravé způsoby a ten jim oplácel stejným, zavdaly jeho
stížnosti příčinu k zlepšení situace s otopem a k výměně podlahy.
Po Františku Vladimíru Hrbáčovi vykonával správu školy
učitel Stanislav Blaheta, a to do r. 1938, kdy byl řídícím učitelem
ustanoven František Kopřiva, rodák z Kopřivnice.
Od 1. července 1939 začíná ve funkci správce školy působit
Vladimír Vidlička ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Ten prožil na proskovické škole dramatická léta německé okupace i problematické
období poválečné.
Od školního roku 1941/1942 navštěvovaly starší děti z
Proskovic újezdní měšťanskou školu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí,
zřízenou ministerstvem školství a národní osvěty od 1. července
1941.
Školní kronika přináší záznamy o tom, že od vánoc roku 1944
až do května roku 1945 se na škole téměř nevyučovalo. V únoru,
březnu a dubnu byla školní budova zabrána německou armádou.
(... pokračování příště)
Ing. Jiří Matěj
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Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY
Městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo MOb na svých zasedáních mimo jiné:
◆ schválilo rozpočet Městského obvodu Proskovice na rok 2008 a
rozpočtový výhled na léta 2009 - 2011,
◆ schválilo Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice,
◆ rozhodlo o přijetí finančních darů ve výši 10 tis. Kč od dárců Stanislava
Janči a Rostislava Froly,
◆ vyjádřilo souhlas s rozšířením činnosti Kontrolního výboru,
◆ schválilo obsah dopisu, kterým vyzývá odbor dopravy Magistrátu, aby
neprodleně řešil situaci kritického stavu městské hromadné dopravy v
Městském obvodě Proskovice.

Rada MOb na svých schůzích mimo jiné:
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy
o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
„ZŠ v Ostravě - Proskovicích, půdní vestavba“ s firmou Ing. Vlastislav
Čimbura - SOPROK,
- rozhodla o navýšení kapacity školní kuchyně na 200 obědů a to bez
jakýchkoliv investičních výdajů,
- rozhodla o podání výpovědi nájemníkovi z nájmu bytu č. 9 v domě s
malometrážními byty Na Smyčce 5/317 Ostrava - Proskovice z důvodu
neužívání nájmu bytu a pronajímání bytu jiným osobám bez písemného souhlasu pronajímatele,
- rozhodla o zapojení části zůstatku rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice ve výši 20
tis. Kč na pořízení nábytku do ředitelny v základní škole,
- rozhodla realizovat výběr správního poplatku za vydání ověřených
výstupů z informačního systému veřejné správy v plné výši stanovené v
položce 3 písm. d) části I přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, v platném znění,
- rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 2 tis. Kč na pořízení
nátěrových hmot na lávku přes Ondřejnici od Českého rybářského
svazu Stará Ves nad Ondřejnicí,
- schválila Směrnici pro prázdninové provozy Mateřské školy v Ostravě
- Proskovicích, Buková 2/245,
- schválila Pravidla pro přijímání dětí do Mateřské školy v Ostravě Proskovicích, Buková 2/245,
- rozhodla o záměru nájmu movitého majetku svěřeného městskému
obvodu - sportovní areál,
- vzala na vědomí Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění,
poskytovaných příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská
škola Ostrava - Proskovice a Úřadem Městského obvodu Proskovice,
- rozhodla o finanční spoluúčasti na akci 1. ročníku soutěže plastikových
modelářů, která proběhla v Základní škole v Proskovicích 9. 2. 2008,
- rozhodla o pořízení materiálu na zhotovení perníkových symbolů festivalu Poodří Františka Lýska 2008,
- vzala na vědomí informaci o velkokapacitních kontejnerech na objemný
odpad od občanů v počtu 22 kusů přidělených městskému obvodu v
roce 2008,
- rozhodla o záměru nájmu části pozemku parc. č. 439/1, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1 000 m2 v areálu bývalého
zemědělského družstva.
Miloslava Vidličková

Ohlédnutí starosty za uplynulým rokem...

Vážení spoluobčané,
poprvé od posledních voleb se pokusím alespoň stručně zhodnotit uplynulý rok 2007. Troufám si říci, že to byl rok v mnoha
směrech odlišný od těch předchozích. Za pozitivní lze označit, že
jsme jako obvod koncem roku „se ctí“ obstáli v náročných kontrolních auditech, prováděných na více úrovních v našem úřadě i v
námi zřízené příspěvkové organizaci (základní a mateřská škola).
Loňský rok byl také rokem, kdy jsme konečně zaplatili
poslední splátku dluhu, kterým byl náš městský obvod zatížen z
hospodaření v předchozích volebních obdobích, nicméně finanční
situace v oblasti investic se příliš v dalších letech nezmění. V praxi
to znamená, že jsme v rámci města zřejmě natrvalo zařazeni
mezi obvody, jejichž vlastní finanční zdroje nestačí k sestavení
vyrovnaného ročního rozpočtu. Řečeno jinak, tzn., že si na cokoliv, co budeme v budoucnu potřebovat postavit, musíme zajistit
finanční prostředky z různých úrovní finančních dotací. Není
třeba zdůrazňovat, že to je cesta k úspěchu. Je ale namáhavá,
zdlouhavá, vyžadující splnění předem stanovených přísných podmínek, pořádek a přesnost při realizaci. Jakákoliv nedůslednost v
hospodaření s takovými prostředky má za následek vrácení těchto
peněz většinou včetně
obecně platných sankčních opatření. A
s takovým koncem jednoho dotačního titulu v minulosti jsme se
již setkali...
Loňský rok byl z pohledu investičních akcí ve znamení
dokončení vad a nedodělků na I. etapě chodníku ul. Staroveská
(pod školou ve směru na Starou Bělou) a příprav II. etapy (zastávkový záliv včetně čekárny na zastávce „Horní cesta“). Kromě
toho se nám podařilo získat dotaci
z odboru dopravy SMO
na vybudování vyhrazeného parkoviště pro obyvatele domu s
malometrážními byty.
Bohužel vyřízení stavebních povolení zabralo více času, než
jsme původně plánovali, proto byla realizace odložena na jaro
2008. Stavební práce by měly být v případě příznivého počasí
zahájeny nejpozději do 30. dubna. Kromě těchto větších investic
byly provedeny i některé menší, avšak neméně důležité akce např.
úprava hřbitova (prostor, kde stála ukradená nádrž na vodu), obnova schodiště Frankova, oplocení požární nádrže atd.
Pokud se jedná o výhled v oblasti dalších investic, o jejichž
realizaci chceme usilovat, o tom bych se raději zmínil v některém
z příštích „Floriánů“. Důvod je docela prostý, chci respektovat
názor zastupitelstva jako celku, ne jen svůj vlastní. Jejich seznam
a priority by měly vzejít z příštího jednání zastupitelstva 12.
března.
Jak jste již byli informováni v jednom předchozím vydání
proskovického Floriána zhruba před rokem zřídilo Zastupitelstvo
městského obvodu Proskovice Výbor pro koncepci rozvoje obce.
Jeho kompetence jsou přesně zakotveny v zákoně 128/2000 Sb.
o obcích (obecních zřízeních), kde se jasně praví, že výbor plní
úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce a ze své činnosti se
výbor zodpovídá zastupitelstvu obce. Jeho předsedou byl zvolen člen zastupitelstva Ing. Martin Menšík. Na dalším zasedání
byl výbor pověřen (cituji usnesení) provádět takovou činnost,
jako je průzkum názorů občanů na rozvoj obce, jejich nápady
a připomínky na zlepšení života v obci a dále pokračovat v
iniciativě, týkající se revitalizace mlýnského náhonu.V červnovém
Floriánu 2007 vyšla anketa výboru doplněná některými návrhy,
které nebyly vůbec konzultovány se zastupiteli a dokonce ani s
některými členy výboru.
Pokud se jedná o anketu samotnou, nelze nic namítat k jejímu
průběhu. Pro Vaši informaci ve skutečnosti se z necelé tisícovky
proskovických voličů vyjádřilo v anketě 35 (z toho 11 „nevyhodnotitelných“) a to, myslím si ne všichni se vyjádřili ke všem
lokalitám. Po uzávěrce jsme ale společně s vyhodnocením obdrželi
i dopis určený k otištění v dalším čísle Floriána (naštěstí zastupitelstvo rozhodlo takový dopis nezveřejnit). Tento malý „vzorek“
občanů byl vydáván za „největší prioritu obce a velké většiny
občanů“. Popsat nelze vůbec rozdělení hlasů do různých skupin s
různými prioritami a ani naznačený další postup ve smyslu „žádná
reakce znamená souhlas".
Pokračování na str. 3
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Ohlédnutí starosty za uplynulým rokem...
Pokračování ze str. 2

Proto bych rád touto cestou upozornil všechny vlastníky
pozemků, kterých by se mohly budoucí změny územního plánu
dotknout, aby této záležitosti věnovali velkou pozornost. Předseda
výboru se v tomto článku jenom okrajově zmiňuje o možné ztrátě
peněžní hodnoty pozemků, ale upozorňuji majitele, že se může
jednat o ztrátu řádově v mnoha desítkách procent. Navíc bych
chtěl upozornit, že obecně jakákoliv změna územního plánu je
zdlouhavou, často několik let trvající procedurou. Dovedete si
sami snadno spočítat jak „jednoduchý“ by byl případný návrat k
původní funkci plochy? Proto doporučuji všem velmi pozorně sledovat jakékoliv případné změny územního plánu Vašich pozemků
(aktuální informace lze získat na Útvaru hlavního architekta u
příslušné sektorářky, kterou je pro nás Ing. arch. Jitka Hodulíková
(budova nové radnice, č. dv. 432, tel. 599 443 441, e-mail:
jhodulikova@mmo.cz.
Závěrem bych Vás chtěl, vážení spoluobčané, požádat, pokud
se rozhodnete jakýmkoliv způsobem prezentovat svůj názor na
kterýkoliv problém nebo zveřejněnou informaci, učiňte tak vždy
až po důkladném seznámení se s problémem. K tomu jsou Vám k
dispozici veškeré dostupné podklady na Úřadu městského obvodu
Proskovice včetně personálu, který Vám rád pomůže se v těchto
informacích rychleji orientovat.

ROZPOČET
Městského obvodu Proskovice
na rok 2008

byty nad mateřskou školkou Buková

Závěrem bych si s ohledem na často zbytečně vypjatou atmosféru našich zasedání (nikdo ze znovuzvolených zastupitelů
takovou nepamatuje) dovolil malé zamyšlení a citát Karla Čapka,
který řekl, že „humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová
se dlouho čerstvý“. Naproti tomu Oscar Wilde napsal, že „žít, to
je ta nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje“.
Nechme se proto prosolit humorem a optimismem, žijme i ve
vypjatých situacích, mějme pro své spoluobčany laskavé slovo,
pěkný, laskavý pohled a úsměv pro své sousedy a naše milé. Bude
se nám lépe žít a nebudeme jen existovat.

MUSÍME BÝT TOLERANTNÍ?
Chování některých skupin mladých lidí v Proskovicích je v
poslední době řečeno velmi slušně poněkud zarážející. Nedopalky
a plastové láhve a jiný odpad povalující se po večerním sezení na
konečné zástavce je denně uklízen. Toto však skupině mladých
lidí nestačí, zaměří se proto na popelnice u rodinných domků
- nejlépe je převrátit a vysypat. Smuteční deska - další objekt
našich mladých a neklidných. Co bude předmětem jejich zájmu
dále - naše domy, zahrady, auta, prostě náš majetek? Aktivitu této
skupiny mladých je nutno ne přibrzdit, ale přímo zastavit. Po
jednáních s Městskou policií se obracíme na všechny občany, kteří
nechtějí být lhostejní k dění v Proskovicích:
„Jakoukoliv událost, kterou je ničen majetek občanů či majetek obecní, neprodleně oznamte, prosím, na linky:
- Městské policie č. 156
- Policie České republiky č. 158
Věřím, že společně si zachováme klidné Proskovice bez potulujících se skupinek mladých, kteří svůj volný čas tráví ničením
majetku druhých.
A za to Vám všem patří dík.
Miloslava Vidličková

S podrobným členěním schváleného rozpočtu na rok 2008 se můžete
seznámit na našich internetových stránkách www.proskovice.ostrava.cz
Jarmila Pospíšilová

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY V ROCE 2008
I v letošním roce mají občané našeho obvodu možnost využít
služeb společnosti OZO Ostrava s.r.o. Velkokapacitní kontejnery v
počtu 20 kusů budou rozmístěny v Proskovicích ve dvou termínech:
10 kusů
I. středa 16. dubna 2008
10 kusů
II. středa 24. září 2008
Informace o rozmístění kontejnerů bude zveřejněna na úřední
desce a webové stránce.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Provozovatel sběrného dvora v Proskovicích společnost OZO
Ostrava s.r.o. oznamuje občanům, že od 1. 2. 2008 je zde ukončen
výkup starého papíru. Starý papír po tomto datu je možno odložit do
kontejnerů k tomu určených. Kontejnery na papír jsou umístěny na
ulicích Světlovská a před prodejnou SD Budoucnost. Starý papír je
také možno odevzdat v Základní škole.

POZVÁNKA NA PROSKOVICKOU POUŤ
Vážení občané, zveme Vás, Vaše přátele a známé na konání
tradiční proskovické pouti, která se bude konat v neděli 4. května
2008.
Miloslava Vidličková
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100 LET POŠTOVNY

v Proskovicích
V srpnu letošního roku uplyne 100 let
od zřízení poštovny v Proskovicích. Poštovny
jako pomocná zařízení oficiálních poštovních
úřadů začaly v Čechách vznikat kolem roku
1900. Jejich hlavním cílem bylo zpřístupnit
rozvíjející se poštovní služby v menších a
odlehlejších obcích, ale také turistických
místech (např. Výškovice, Pustevny, Lysá
Hora).
S platností od 1. července roku 1900 rakouská poštovní správa výnosem Ministerstva
obchodu č. 21242/1899 vydala „SLUŽEBNÍ
POUČENÍ PRO POŠTOVNY“, které sjednotilo dosud odlišnou praxi zřizování a provozu poštoven a začlenilo poštovny oficiálně
do rakouského poštovního systému.
Služební poučení mimo jiné stanovilo vybavení poštovny, které zahrnovalo i poštovní
schránku, vývěsní štít s nápisem „D. K.
Poštovna/K. K. Pastablage“ a obdélníkové
gumové razítko s názvem poštovny mezi
hvězdičkami, které se až na výjimky otiskovalo mimo poštovní známky. Byl také stanoven
rozsah služeb poskytovaných poštovnou:
prodej známek, přijímání obyčejných listovních zásilek a telegramů, vybírání poštovní
schránky, výprava a doručení přijatých zásilek
k příslušnému nadřízenému poštovnímu
úřadu, v našem případě poštovnímu úřadu
Stará Bělá.
Opačným směrem pak poštovna přebírala
a vydávala došlé poštovní zásilky místním
obyvatelům. Poštovní zásilky odcházející z poštovny byly povinně opatřovány již
zmíněným razítkem. U příchozí pošty nebylo
toto povinností. Ale poštovna z Proskovic toto
s oblibou dělala.
Služební poučení také v závěru říká,
že vedení poštovny je možno svěřiti jen
důvěryhodné osobě, která je ochotna poštovnu
vést v zájmu místních občanů. Takovou osobou se po předchozím povolení ředitelstvím
pošt v Opavě stal v Proskovicích k 1. 8. 1908
místní mlynář Antonín Sunek. Jmenovaný
spolu se svou rodinou poštovnu spravoval
plných 30 roků až do 31. prosince 1938.
V roce 1939 převzal vedení poštovny p.
Vladimír Venclík, nejstarší. Poslední osobou,
která v Proskovicích vedla poštovnu byla paní
Marie Paličková, která bydlela v rodinném
domku na dnešní ulici Na Pastvinách.

Úředně byla poštovna zrušena k 30. 11. 1954. Po tomto datu přešly
poštovní služby pro Proskovice plně do kompetence poštovního úřadu ve
Staré Bělé a od roku 2000 zde funguje samostatný poštovní úřad.
Jedním ze základních znaků fungující poštovny je razítko poštovny,
které, jak již bylo uvedeno, se používalo povinně k označování všech
odcházejících zásilek prošlých danou poštovnou. Toto razítko mělo být
dle předpisu umístěno mimo vylepené poštovní známky, které měly být
následovně označeny razítkem nadřízeného poštovního úřadu. V případě
Proskovic jim byl poštovní úřad Stará Bělá - Alt Biela, který byl otevřen
16. 5. 1869.
Razítko poštovny PROSKOVICE prošlo za více jak 45 let své existence bouřlivým vývojem, který přesně kopíruje politické změny v
našich zemích. První razítko z r. 1908 bylo samozřejmě dvojjazyčné
PROSKOVICE/PROSKOWITZ. Po roce 1918 bylo ryze české, aby
se v roce 1941 opět vrátilo k dvojjazyčnosti, tentokrát však dokonce s
německým tvarem na prvním řádku PROSKOWITZ/PROSKOVICE.
Po roce 1945 opět bez němčiny. Mimo tyto jazykové změny však razítko
prodělalo i změny grafické a rozměrové. Takže dnes registrujeme 10
různých typů razítka poštovny Proskovice. Zde je nutno podotknout, že
zvláště za éry p. Venclíka po r. 1945 vznikla zajímavá a jubilejní razítka,
která nemají v celé naší republice obdoby a to existovalo téměř 1600
poštoven.
Za téměř 20 let, co se zajímám o historii pošty ve Staré Bělé a okolí,
se mi podařilo shromáždit i několik desítek dokumentů o činnosti
poštovny Proskovice. Zde musím poděkovat za pomoc především dnes již
zesnulému K. F. Pešákovi z Prahy, který už v r. 1971 v článku ve Filatelii
upozornil na historii poštovny Proskovice a její zajímavá razítka. Dále
pak panu JUDr. Petru Gebauerovi z Brna za cenné doplňující informace
a materiály.
Po konzultacích a předběžné dohodě se starostou Ing. Jiřím Matějem
a za pomoci kronikáře pana Jiřího Lyčky bych chtěl případné zájemce s
některými dokumenty seznámit na připravované výstavce v prostorách
úřadu v Proskovicích. Termín bude včas oznámen.
Nakonec si dovolím Vás všechny požádat o zapůjčení věcí a dokumentů
souvisejících s činnosí poštovny Proskovice, které možná nečinně čekají
ve Vašich šuplatech na svou chvíli, aby se mohly předvést na připravované
výstavce.
Ing. Oldřich Dlouhý
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Z ČEHO MÁM RADOST
Především z toho, že
jsme zdraví a máme kuráž
dělat něco navíc pro sebe a
pro druhé. Mám radost, že
Proskovjáci pěstují ve volném čase zajímavé a tvořivé
aktivity.
- V sokolovně probíhá
standardní cvičení pod vedením obětavých cvičitelů,
kteří utužují kolektiv i turistikou a lyžováním.
- Jarkovská divadelní
společnost úspěšně baví
sebe a těší svými výkony
širokou veřejnost.
- Hasiči
zdokonalují svou připravenost na
nepředvídané události,
které by mohly ohrozit
bezpečnost našich životů.
Svou zdatnost dokazují
velmi dobrými výsledky v
soutěžích a při veřejných

ukázkách.
- Český svaz žen se zaměřuje
na osvětovou a poznávací
činnost, jeho členky se
věnují úspěšně rukodělným
pracím, vydatně podporují
Festival Poodří Františka
Lýska.
- Folklórní soubor Bebek
z Proskovic pokračuje v
oživování lidových písní a tanců pro potěšení
své a hlavně pro všechny
milovníky folklóru. Svou
č i n n o s t ro z š i ř u j e n a
výměnné studijní akce se
zahraničními soubory.
- Jednota sv. Floriána
věnuje své úsilí péči o naše
kapličky a kostel. Její zájem
vyžaduje rovněž mnoho
volného času k naplnění
ušlechtilého záměru.

DOTEK JARA
Něco příjemného je náhle ve vzduchu,
něco, co potvrzuje naší předtuchu,
že zima už konečně sílu ztratila,
by krásu jara nám opět vrátila.
Šedavé bláto po sněhu
nechává prostor pro něhu,
kterou v nás probudí oderská louka,
z níž tu a tam na nás sněženka kouká.
Také vrbiny za mlýnem nelení
a provokují svou jasnou zelení.
Plyšové kočičky na jejich proutí
zaženou chmury, jež mnohé z nás rmoutí.
Tmavá je za hrází vrba dutá,
zatímco jinde už vítězí žlutá.
Kvete tu petrklíč a také křivatce,
narcis a zlatý déšť září na zahrádce.
Milenci držíce se za ruku
cítí tu sílu jara v rozpuku,
kdy nesmělé slunce je provází
při malebné procházce po hrázi.
Pro tohle všechno fandíme té době,
probuďme i my své jaro v sobě.
Jaro - ten symbol pro svěží a nové,
symbol, jenž posílí z nás mnohé.
Zdeněk Dvorský

Fotbalové utkání svobodní versus ženatí
Vážení sportovní příznivci, zveme Vás na každoroční fotbalové
utkání, které se uskuteční v sobotu 3. května 2008 v 15,00 hodin
na hřišti u mlýna.
Po loňském výsledku (5:4) zveme zejména hráče a příznivce
ženatých ...
David Lyčka

- Svaz myslivců plní své
povinnosti vůči přírodě v
závislosti na proměnách
ročních období. Jejich
práce je „neviditelná“ a
vyžaduje bezmeznou oddanost.
- Naši hudebníci (dechovka) hledají v nových
životních podmínkách jiné
uplatnění. Také je netěší
hrát jen na pohřbech.
Věřím, že příležitost se
najde. Třeba letos zahrají
našim jubilantům.
- Mám velkou radost
z výsledků práce naší
Mateřské a Základní školy,
kde jsou děti vedeny k
pracovitosti, přičinlivosti
sběrovými akcemi, k estetickému vnímání světa
p r o s t ře d n i c t v í m v ý tvarných, hudebních a
pohybových činností.
Obohacením pro žáky

školky i školy je pestrý
výběr kroužků. pro dospělé
zase kurzy anglického jazyka a informatiky. Paní
ředitelka, učitelé i správní
zaměstnanci se velice snaží,
a je to vidět!
- Obdivuji už léta všechny
rodiče, kteří podporují
aktivity školy. Sdružení
rodičů dovede pro školu
vydělat peníze, přispívat
dětem na soutěže, vystoupení, svátky. Pomáhá i
organizačně svou asistencí
při náročnějších akcích.
Jistě jsem nevzpomněla
všechny volnočasové aktivity
v naší obci, určitě některé
ani neznám. Vím ale jistě,
že život vyplněný zájmem,
koníčkem, dostává jiskru.
Startují se v něm dobré vztahy, vlídnost a porozumě
ní.
Marie Matějová

DIVADELNÍ JARO
v Proskovicích
Po úspěšné premiéře divadelního představení Limonádový
Joe se Jarkovská divadelní společnost rozhodla pro následující
reprízy:
v pátek 28. 3. 2008 ve 20,00 hodin
v pátek 4. 4. 2008 ve 20,00 hodin
v sobotu 5. 4. 2008 v 19,00 hodin (derniéra)
v Sokolovně v Ostravě - Proskovicích.
Srdečně zveme všechny příznivce ochotnického divadla.
Karel Franczyk, umělecký vedoucí divadelní společnosti

POPLATEK ZA PSA
Dovolujeme si Vás znovu upozornit, že jako každoročně je nutno
do 31. března tohoto roku uhradit na zdejším úřadě poplatek za
psa.
V loňském roce tento poplatek uhradili všichni zaevidovaní
poplatníci do stanoveného termínu, i když pár z nich provádělo tuto
platbu opravdu na poslední chvíli. Za to všem patří poděkování.
Jen pro zajímavost, v současné době máme k 22. 2. 2008 v evidenci 197 poplatníků, z nichž poplatek na letošní rok má k tomuto
datu uhrazeno 74 z nich.
Proto věříme, že i letos tento poplatek zaplatíte včas, abychom
nemuseli přistupovat k nepopulárnímu 100% zvyšování poplatku za
pozdní úhradu.
V. Adámková

-6Vážení občané,
v předchozím „Floriánovi“ jste dostali k nahlédnutí mapku
Proskovic nadepsanou jako „1. stupeň studie koncepce rozvoje obce“.
Nejednalo se o studii, ale v podstatě pouze o náměty a názory členů
„Výboru pro koncepci rozvoje obce“ (toto je oficiální název - dále jen
výbor), jak by měly být v budoucnu jednotlivé plochy v Proskovicích
využity, popř. jak by se měl na těchto plochách v budoucnu měnit
územní plán. Jeho platná verze měla být také podkladní mapou
celého území, bohužel, i když si odmyslíte šrafování, neodpovídá
barevně zvyklostem používaným v územním plánování. Kromě jiných
zahrnuje tato studie také návrh řešení území bývalých proskovických
pastvin.
Nezávisle na shora uvedené studii nechalo město Ostrava v
souladu s investičním záměrem schváleným zastupitelstvem města
na své náklady a po zcela odlišné linii vypracovat „Dokumentaci
pro investiční záměr zástavby tzv. proskovických pastvin“. O tomto investičním záměru bylo rozhodnuto před zřízením výboru v
Proskovicích a studie zpracovaná ateliérem GENIUS LOCI, s.r.o.
byla dokončena v říjnu loňského roku. Obě studie projednalo naše
zastupitelstvo na 7. zasedání (7. listopadu 2007) a rozhodlo zveřejnit
obě varianty řešení pastvin. S ohledem na rozsah studie předkládám
pouze stručný výtah osnovy studie:
E. VÝKRESOVÁ ČÁST
E1. Komplexní urbanistický návrh
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A. TEXTOVÁ ČÁST
A1. Identifikační údaje
A2. Celkový záměr, hlavní cíle, majetkové vztahy
Obsahovou náplň zadání tvoří zástavba individuálního bydlení
- samostatné rodinné domy doplněná o bytové domy a dům s
pečovatelskou službou. Městský obvod Proskovice plánuje v rámci
svého rozvoje na tomto území také výstavbu požární zbrojnice a
další dnes chybějící vybavenost - sportoviště, dětské hřiště, místo pro
možnost konání oslav, setkávání, relaxace ....
Smyslem a hlavním cílem zadání pro zpracování tohoto záměru
v předprojektové přípravě je prověření plošných a prostorových
možností v urbanistických souvislostech a ekonomické rozvahy investic do lokality určené pro bydlení v příměstském prostředí krajinného
rázu a příznivého životního prostředí.
A3. Podklady
A4. Specifické charakteristiky území
◆ Celková plocha parcely je 6,01 ha, jedná se o zatravněnou parcelu
bez staveb a vzrostlé zeleně v převážně rovinatém terénu, na kterém
byl celoplošně proveden násyp při výstavbě kanalizačního sběrače
◆ Omezující podmínky výstavby:
◗ kanalizační sběrač s ochranným pásmem 3,5 m od vnějšího líce
stěny potrubí, jehož trasa probíhá severojižně přes celé území
◗

plánovaná přeložka podzemního vedení VN, probíhající
souběžně s kanalizačním sběračem, s ochranným pásmem 1 m
měřeným kolmo od kraje vodiče vedení na obě strany + nová
kiosková stanice s ochranným pásmem 2m

◗ plánovaná přeložka nadzemního vedení VN s ochranným
pásmem 7 m měřeným kolmo od kraje vodiče vedení na obě
strany a zbudování nových příhradových stožárů
◗ vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 přes část pozemků
◗ absence vhodných příjezdových komunikací k řešenému území,

návrh předpokládá majetkoprávní vyřešení - např. odkoupení
části pozemků
A5. Širší vztahy
A6. Návrh urbanistické koncepce
Řešené území se nachází v lokalitě, jež je Územním plánem
města Ostravy na základě provedení změny č. 107 z r. 2007 stanovena pro plnění funkce „bydlení individuální“. Urbanistickým
záměrem je citlivý přístup ke stávající struktuře zástavby na území
CHKO při hledání návrhu možného řešení budoucího stavebního
rozvoje městského obvodu Ostrava - Proskovice. Jedná se o proměnu
nevyužitého území na plochu vhodnou pro výstavbu různých
forem individuálního bydlení, DPS a bytových domů. Dále byla
snaha vytvořit vhodné prostory pro občany obce, jež by sloužily k
rekreačním a volnočasovým účelům a které by bylo možné využívat
také v době různých kulturních a sportovních akcí v obci.
Prostorová struktura
Zástavba je soustředěna kolem nově navržené páteřní komunikace,
probíhající územím ze severu k jihu, jež kopíruje trasu stávajícího
kanalizačního sběrače. Hlavní urbanistickou ideou návrhu je alternativa hustší struktury zástavby (ŘD a dvojdomky) v návaznosti na
stávající objekty obce na východě a postupné rozvolňování zástavby
(sólo domy s většími parcelami) směrem k otevřené krajině a k
CHKO Poodří. Návrh má na první pohled patrné rozdělení ploch,
které lze identifikovat jako prostory veřejné, poloveřejné a soukromé.
Veřejným prostorem je hlavní páteřní komunikace a nové náměstí.
Uslepené komunikace - obytné ulice - jsou definovány výrazovými
prostředky jako poloveřejné prostory. V návrhu je zohledněn záměr
vytvoření klidového prostoru rekreačního charakteru pro společné
aktivity (grilování, oslavy) s dětským hřištěm na jihovýchodě území,
prostor je polouzavřen navrženou vzrostlou zelení. Pozemky kolem
domů mají čistě soukromý charakter.
V severní části území jsou navrženy domy pro individuální bydlení. Pro tuto studii bylo jako jedna z možných alternativ řešení
navrženo 12 sólo domů, 10 řadových domů a 10 dvojdomků. Krajní
severní parcely respektují ochranné pásmo nadzemního vedení VN.
Po pravé straně navržené komunikace po vjezdu do území jsou
umístěny sólo domy a dvojdomky, po levé straně pak řadové domky
a jeden sólo domek. V místě bývalého asfaltového hřiště je umístěno
nové sportoviště, které bude využíváno také pro výuku tělesné výchovy
na blízké základní škole. Prostor mezi parcelou č. 650/8 a řadovými
domy se svažitým terénem je využit pro malý parčík s dětským koutkem. Parkem vede zpevněná cesta o šířce 3 m v prodloužení části
ul. Na Pastvinách, které je možno využít nouzově i pro motoristy v
případě dočasného uzavření příjezdových komunikací. V jihozápadní
části území jsou situovány 3 bytové domy, z jihu na ně navazuje
areál domu s pečovatelskou službou. Severojižní páteřní komunikace
ústí na „náměstíčko“, které bylo rozděleno na dvě části, z čehož
severní část je klidová, slouží k posezení a jižní část bude zaručovat
dostatečnou zpevněnou plochu pro výjezd vozidel Hasičského sboru
a různé oslavy v obci. K optickému propojení obou částí slouží vodní
prvek, jež v klidové severní části tvoří malou kašnu.
Zeleň, ekologie
Stávající vzrostlá vegetace podél mlýnského náhonu zůstane
novou výstavbou nedotčena. Podél plánované pěší promenády již
byly vysázeny stromy, jež se lokálně doplní tak, aby akcentovaly
komunikační návaznosti a vstupy z řešeného území do volné krajiny
CHKO.
Páteřní komunikace bude podtržena výsadbou aleje. Vzhledem k
ochrannému pásmu technické infrastruktury, probíhající pod nebo
vedle páteřní komunikace, bude se po dohodě se správci sítí jednat
např. o keřové druhy dřevin na kmínku (javory), či jiný obdobný
druh vegetace. Výsadbou budou podtrženy i vstupy do území od
stávající zástavby.
Pokračování na str. 7
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A7. Doprava
Komunikace pro motorová vozidla a pěší
Hlavní napojení řešeného území pro motorizovanou dopravu
bude z ulice Nad Strouhou a z nově vybudované příjezdové komunikace z ulice Na Pastvinách. Územím povede ze severu na jih zklidněná
komunikace, která je navržena přibližně v trase kanalizačního sběrače.
Tato komunikace začíná vjezdem z ulice Na Pastvinách a končí v
jižní části území, kde ústí do zpevněné plochy u hasičské zbrojnice.
Návrh počítá s jejím možným prodloužením jižním směrem k areálu
sportovišť a s napojením dále na ul. Staroveskou.

jednostranným chodníkem pro pěší, který vede po levé straně od
severu k jihu území. Podél revitalizovaného mlýnského náhonu je
navržena pěší promenáda se štěrkovým posypem, jež je propojena se
zastavěným územím obce přes navrhované obytné ulice a chodníky
v nové zástavbě vždy tak, aby optimálně navazovala na již založenou
stávající uliční síť.
Vzhledem k rozsahu studie, kterou zde nelze vytisknout celou,
dále uvádím pouze osnovu všech oblastí, jejichž návrhy řešení jsou
ve studii předkládány:
A8. Vodní hospodářství
A9. Zásobování plynem

Parkovací stání

A10. Elektro a spoje

Obyvatelé bydlí v rodinných domech, kde odstavují svá vozidla
ve svých garážích nebo na svých pozemcích.Každý návrh rodinného
domku musí umožnit parkování 2 automobilů v rámci svého pozemku. Parkování osobních automobilů návštěvníků bude v souladu s
normou řešeno pro jedno stání na 20 obyvatel ve dvou parkovištích
podél navrhované komunikace kolmými stáními a také v rámci jejího
zklidnění jako stání podélné při zúžení vozovky. Rozměry potřebného
počtu stání (2 x 7 m) umožní využití i osobám se sníženou pohyblivostí.
Parkovací stání navrhujeme zřídit z vegetačních tvárnic, jejichž
travní porost sníží rozsah zpevněných ploch v souladu se stanoviskem
CHKO.

A11. Zásady výstavby v území (dle stanoviska CHKO Poodří)

Přesný počet parkovacích stání pro bytové domy bude upřesněn v
dalších fázích projektové dokumentace na základě výpočtu v souladu
s normou, stejně jako potřebný počet stání pro zaměstnance a hosty
domu s pečovatelskou službou.
MHD
Všechny rodinné domy se nacházejí v docházkové vzdálenosti 150
až 300 m od zastávky autobusů MHD.
Cyklistické trasy
Návrh počítá s částečnou úpravou plánované trasy cyklistické
stezky trasy L, pro kterou v současnosti probíhá územní řízení a která
má spojit obce Starou Ves nad Ondřejnicí s Proskovicemi a Starou
Bělou. V rámci této úpravy by se měla cyklistická trasa v ulici Na
Pastvinách napojit na novou páteřní komunikaci a proběhnout jí v
celé délce a dále pokračovat v plánované trase.
Pěší tahy
Vnitřní zklidněná komunikace řešeným územím je doplněna

Výbor pro koncepci rozvoje obce
Vážení občané,
předem bych chtěl poděkovat občanům, kteří reagují na naši
studii a tím nám nejen pomáhají nalézt jakýsi „univerzální“ názor
obyvatel Proskovic, ale i upozorňují na detaily a věci zapomenuté.
Děkuji i občanům za upozornění typu - „to není nic nového“.
Těm bych se chtěl omluvit za možná poněkud příliš zaujatý způsob
podání. My si však opravdu nemyslíme, že vymýšlíme něco nového.
Snažíme se jen podněty seskupit, roztřídit, předložit a zjistit tak majoritní a vlastnický názor.
Činnosti výboru
Uplynulé 3 měsíce výbor prováděl tyto činnosti:

A12. Rekapitulace předběžných investičních nákladů
A|3. Závěr
Dokumentace pro investiční záměr je zpracována jako pracovní
materiál. V rámci jeho projednávání mohou být upřesněny některé
výchozí předpoklady, které budou zahrnuty v dalších stupních projektové dokumentace při dopracování návrhu. Jako další kroky lze zvážit
vypracování dokumentace pro územní řízení na výstavbu technické
infrastruktury.
Zároveň s vypracováním dalšího stupně PD je možné zahájit
následující práce:
◗ dořešení převodu části pozemku pro dopravní napojení území
◗ odsouhlasení formy dalšího nakládání s pozemky
◗ provedení marketingového průzkumu zájmu stavebníků
◗ zahájení přípravy území pro výstavbu technické infrastruktury
◗ zaměření a parcelace pozemků
◗ provedení hydrogeologického průzkumu a vsakovací zkoušky
◗ zpracování geologického průzkumu pro výstavbu
Jedním z výchozích předpokladů vzniku studie je řešení otázky
výstavby technické infrastruktury celé lokality z prostředků získaných
následným prodejem parcel tzn. z prostředků našeho městského obvodu, města Ostravy, popř. z jiných dostupných zdrojů nebo dotačních
titulů. O prodeji jakékoliv části území případným zájemcům z řad
developerů městských se neuvažuje.
Dne 29. 10. 2007 bylo zastupitelstvo městského obvodu s tímto
investičním záměrem seznámeno v rámci prezentace, jež připravil
zhotovitel, na svém pracovním zasedání, kde byly také zodpovězeny
dotazy některých přítomných.
Ing. Jiří Matěj
- vyhodnocení reakcí na první stupeň Studie optimálního rozvoje
obce
- doplnění chybějících reakcí majitelů pozemků osobními pohovory,
či dalšími dotazníky
- písemné odpovědi na dotazy, názory a rozpory jednotlivým
korespondentům
- vypracování návrhu zadání druhého stupně výše zmíněné studie
- vypracování soupisu návrhů možných investičních titulů, o které
budeme po schválení zastupitelstvem v průběhu následujících
měsíců a let usilovat,
- pracovní jednání s vedením Odboru ekonomického rozvoje
Magistrátu města Ostravy ukončené specifikací aktuálně průchozích
dotačních titulů,
- rozpracování a příprava pro zadání aktuálně průchozích dotačních
titulů.
Pokračování na str. 10
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Výbor pro koncepci rozvoje obce
Pokračování ze str. 7

Rozpracované pastviny
Dle usnesení sedmého zasedání zastupitelstva nebyla tato část
prvního stupně studie součástí prosincového čísla Proskovického
Floriána.
Dnes se tedy můžete konečně seznámit se zbytkem naší představy
k této lokalitě a navíc ji můžete srovnat s představou konkurenční.
Co připravujeme
Hlavní část naší energie zaměříme na tato témata:
- zadání a korekce druhého - konečného stupně studie se zapracováním všech možných budoucích investičních titulů
- zadání aktuálně průchozích dotačních titulů do systému Odboru
ekonomického rozvoje magistrátu
- po odsouhlašení investičních titulů zastupiteli pracovní jednání
s představiteli Regionální rady za účelem nalezení aktuálně
průchozích titulů
- podání informací o výsledcích naší činnosti občanům Proskovic v
příštím vydání Floriána.
Závěrem mi dovolte poděkovat Ing. Květoslavě Novákové za zorganizování zmíněné pracovní schůzky a její aktivní účast. Děkuji také
všem členům výboru za jejich nadstandardní práci.
Hezký den přeje za Výbor pro koncepci rozvoje obce Martin Menšík.
Členové výboru: RNDr. Marcela Stonišová, Ing. Zdeněk Dvorský,
Ing. Čestmír Krkoška, Ing. Josef Němček, Ing. Martin Menšík, email: posta@proskovice.ostrava.cz

1. STUPEŇ STUDIE OPTIMÁLNÍHO ROZVOJE OBCE
ROZPRACOVÁNÍ LOKALITY „PASTVINY“
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMÍ
Určujícím prvkem této lokality je nově zbudovaný kanalizační
přivaděč. Je nutné zajistit stálý přístup ke kontrolním šachticím.
Nabízí se možnost vést po zanechané stopě sběrače cyklistickou
stezku. Stezka by byla umístěna v dostatečné vzdálenosti od
stávajících rodinných domů a vytvořila by nový předěl mezi
zastavěnou částí obce a otevřenou krajinou povodí. Z grafické
přílohy je patrná trasa cyklostezky - v severní části řešeného území
se napojí z ulice Na Pastvinách podél statku a pokračuje za rodinnými domky, stavebninami kolem fotbalového hřiště, uličkou
ke mlýnu, kde se napojí na v současné době schválenou trasu
cyklostezky.
V severní části lokality jsou mezi cyklostezkou a stávající
zástavbou navrženy plochy k zástavbě rodinnými domy (navrženo
6 RD). Příjezd k novým domům by byl zajištěn nově zbudovanou komunikací, vedenou podél cyklostezky - propojení ulice
Na Pastvinách a ulice Nad Strouhou (vyznačeno na mapě).
Komunikace by mohla být (částečně) jednosměrná, provoz omezen pouze pro obyvatele RD. Mezi navrhovanými rodinnými
domy by bylo vybudováno menší školní hřiště - na ploše,
která byla k tomuto účelu již dříve využívána. Výrazným prvkem
navrhovaným v severní části řešeného území je vodní prvek - obecPokračování na str. 11
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1. STUPEŇ STUDIE OPTIMÁLNÍHO ROZVOJE OBCE
ROZPRACOVÁNÍ LOKALITY „PASTVINY“
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMÍ
ní rybník. Rybník je navržen téměř v místě původního proskovického rybníku. V navazující zeleni mezi rybníkem a cyklistickou
stezkou je možné vybudovat dětské hřiště.
Střední část řešeného území bude mít veřejný charakter. Na
místě křížení cyklistické stezky a prodloužení ulice vedle stavebnin je navrženo společenské a odpočinkové centrum. Kruhová
zpevněná plocha, infocentrum s možností občerstvení, místa k
posezení. Místa na sezení jsou stupňovitě uspořádána v uměle
vytvořené terénní vlně. Kromě odpočinku cyklistů by se zde
mohla odehrávat vystoupení folklórních skupin, tanečníků, jednotlivých hudebníků apod.
V pruhu mezi cyklistickou stezkou a stávající výstavbou je
navržena nová požární zbrojnice a bydlení pro seniory. U požární
zbrojnice je v zadní části počítáno s místem pro cvičné pole. U bydlení pro seniory jsou navrženy parkovací plochy (20 parkovacích
stání).
Plocha vyznačena čárkovanou čarou slouží jako rezerva pro

občanskou vybavenost obce. V tuto chvíli není zřejmé jakou náplň
by tato plocha měla mít, ale z morfologie terénu a okolí obce sousedící CHKO Poodří (a nemožnost se tímto směrem rozvíjet)
vyplývá, že velké rozvojové plochy již obec nemá. Rodinné domy
se mohou v budoucnu postavit na kraji obce v členitějším terénu,
ale stavby pro širší obec by bylo vhodné umístit do lokality pastvin, která má dobrou dostupnost i přiměřeně vhodné stavebně
technické předpoklady pro výstavbu.
V jižní části řešeného území jsou plochy určené pro sport.
Vedle stávajícího fotbalového hřiště je navrženo zázemí pro sportovce v kombinaci s malou tribunou. Toto zázemí se šatnami,
sociálním zařízením, případně malou klubovnou nebo kavárnou
by sloužilo i pro ostatní sportovce koncentrované v tomto území.
Kromě dvou tenisových kurtů je zde navržen minigolf, hřiště
pro streetball, dětské hřiště a cyklodráha (BMX dráha, případně
in-line dráha). Cyklodráhou je zde myšlena stezka navazující na
stezku cyklistickou, která by ale obsahovala obtížnější prvky - terénní muldy, nakloněné zatáčky, přejezdy přes úzké lávky a další.
Všechny stavební objekty budované v řešené lokalitě by
nepřesahovaly výšku dvou nadzemních pater, výjimkou je věž
požární zbrojnice. Charakter staveb by měl respektovat okolí,
stávající stavby, vedení inženýrských sítí, blízkost CHKO Poodří a
celkový klidový charakter lokality.
Ing. arch. Jiří Klímek
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Co všechno se událo ve škole od posledního vydání Floriána?
Velkou událostí pro děti i jejich rodiče byl určitě zápis do 1.
ročníku, který připravila paní učitelka Blanka Hrachovinová.
Děti se ocitly na Sluneční pasece a spolu s lesními zvířátky plnily
důležité úkoly na pěti stanovištích. K zápisu přišlo celkem 19
dětí.
Pro zajímavost uvádím vývoj počtu žáků v proskovické škole.
Vývoj počtu žáků ve škole v Proskovicích
1892 - 1893
94
1903 - 1904
101
Stará budova
1905 - 1906
1939 - 1940
1945 - 1946
1952 - 1953
1960 - 1961
1968 - 1969
1970 - 1971
1977 - 1978
1980 - 1981

101
74
47
54
78
35
37
50
58

Nová budova
1992 - 1993
1999 - 2000
2000 - 2001
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009

62
60
54
55
63
65
76
86
(předpoklad)
Vánoční svátky rychle uběhly a mílovými kroky se přiblížil
konec prvního pololetí, kdy žáci dostávají pololetní vysvědčení.
U nás ve škole využíváme možnost, kterou dává školský zákon
a žákům předáváme „jen“ výpis vysvědčení. Vysvědčení je ale
jen vrchol procesu hodnocení ve škole. Školský zákon umožňuje
několik variant hodnocení. U nás se pro hodnocení používá
známka. Máme vypracovaný dokument Pravidla pro hodnocení a
sebehodnocení žáků, který je pro všechny vyučující závazný. Je k
nahlédnutí u ředitelky školy.
Cílem hodnocení žáka ve škole je poskytnout žákovi zpětnou
vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou
problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v
čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Hodnocení žáka vychází
ze stanovení jasných cílů a konkrétních kritérií, jimiž lze žákovu
činnost a její výsledky poměřovat, na jejichž základě může i
žák hodnotit svou práci. Nedílnou součástí hodnocení musí
být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající
nedostatky odstranil. Žáky také učíme sebehodnocení jejich
práce. Sebehodnocení žáka je jeho schopnost posoudit jak výsledek své práce, tak i vynaložené úsilí a osobní rezervy a možnosti.
Sebehodnocení žáka je nedílnou součástí procesu hodnocení,
ale je současně považováno za jednu z významných kompetencí,
kterou chceme žáky naučit. Pro sebehodnocení žáků a pravidelné
poskytování písemné zpětné vazby třídní učitelkou nebo dalšími
vyučujícími se používají týdenní plány pro žáky. Ty obsahují
stručný výčet učiva a úkoly pro daný týden, místo pro vyjádření
žáka, jak si myslí, že si učivo osvojil a komentář učitele k témuž.
A jak vlastně hodnocení ve škole dopadlo? Ze 76 žáků školy jich
prospělo s vyznamenáním 74.
V březnu 2007 se naše škola zúčastnila mezinárodního
výzkumu TIMSS, který je jednou z aktivit Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků vzdělávání. Jedná se o projekt,
který zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice a
přírodních vědách ve 4. a 8. ročníku. Do šetření se v ČR zapojilo
celkem 291 škol. 144 ZŠ, ve kterých byli testováni žáci 4. ročníku
a 147 škol, ve kterých byli testováni žádi 8. ročníku. Celkem to
představovalo více než 9000 žáků. Kromě České republiky se
účastnilo dalších 62 zemí celého světa. Zatím byla vyhodnocena
data republiková. Zpráva s výsledky žáků ČR ve srovnání s výsledky ostatních zúčastněných zemí bude k dispozici na konci roku

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ
PROJEKT POMOCI NA DÁLKU
V dnešní uspěchané době si málokdo z nás uvědomuje,
že někde daleko od nás existují lidé, kteří žijí v chudých a
nedůstojných podmínkách a potřebují pomoc. Projekt Adopce
afrických detí je organizován sítí dobrovolníků Humanistického
hnutí. Zaměřuje se na pomoc dětem, které žijí v podmínkách
úplné chudoby a jeho cílem je především zprostředkovat
přístup ke vzdělání.
Adoptivní rodič (jednotlivec, skupina, škola..) z Evropy
hradí dítěti školné, učební pomůcky, povinnou školní uniformu, v některých případech i zdravotní péči. Zasláním
finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout
alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti
jinde ve světě.
Naše škola se rozhodla angažovat se v oblasti pomoci
druhým. Členové žákovské rady, která funguje na naší škole,
vyhledali informace a navrhli dvě možnosti:
1. výše uvedená Adopce afrického dítěte
2. sponzorství zvířete v ZOO
V hlasování, které proběhlo v každém ročníku, pak těsným
rozdílem 3:2 zvítězila možnost adoptovat africké dítě na
dálku.
AICHA DIABY je jméno pětileté dívky z Guineji, kterou
jsme si vybrali a stala se tak adoptivním dítětem naší školy.
Celková částka příspěvku na 1 rok je 5.520,- Kč a bude
uhrazena ze sběru. Proto bychom uvítali, kdyby se do sběrové
akce zapojilo co nejvíce žáků naší školy.
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku - vytváří
mezi lidmi pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.
Žákovská a redakční rada ZŠ
pod vedením paní učitelky Zdeňky Langové
2008. Musím s potěšením konstatovat, že naši žáci, letošní páťáci,
v konkurenci 144 škol obstáli výborně. V matematice obsadili 1.
místo a v přírodních vědách se dělí o 1. a 2. místo s jinou školou.
Také touto cestou děkuji žákům za reprezentaci školy a dosažení
vynikajícího výsledku. Na tyto testy nebyli žáci nijak speciálně
připravováni, jelikož obsah testu nebyl nikomu předem znám.
Ve dnech 4. - 7. 2. 2008 paní učitelka Langová pro žáky
a učitele nachystala projekt „Hrdinové“. Cílem projektu bylo
seznámit se s různými hrdiny kolem nás, spolupracovat ve
skupině s ostatními, zapojit předškoláky z MŠ do projektu
pořádaného školou, vzájemné poznávání se. Jedním z úkolů
pro žáky bylo připravit a vyhodnotit anketu v MŠ a ZŠ. Anketa
v MŠ: můj nejoblíbenější hrdina (vybrat si z obrázků svého
oblíbeného hrdinu), pohádka, kterou mám rád/a. Anketa v ZŠ:
můj nejoblíbenější film-pohádka, nejoblíbenější pohádkový/filmový hrdina, hrdina ze sportu/historie/života. Zajímavostí této
ankety bylo, že jako hrdina ve sportu se na prvním místě umístila
naše paní učitelka Eva Grygarová a porazila i mistry světa.
Na 22. 2. právě paní učitelka Grygarová připravila projekt
„Škola žije sportem“. Hledali jsme nejzdatnějšího proskovického
Pokračování na str. 13
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Soutěž plastikových modelářů
v Základní škole Ostrava - Proskovice
9. února 2008

V sobotu 9. února byl položen základní
kámen nové tradici, která by měla zviditelnit naši obec nejen v rámci města Ostravy,
ale celého kraje. Pod patronací obce a ve
spolupráci s ředitelkou Základní školy paní
Mgr. Paličkovou se pustili členové Klubu
plastikových modelářů č. 446 do přípravy

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Pokračování ze str. 12

žáka. Pak se hrál turnaj v házené mezi přihlášenými smíšenými
družstvy (věkem i pohlavím). Exhibičně hrály také paní učitelky.
V době, kdy se tento článek připravoval k tisku ještě nebyly známé
výsledky. Takže až příště.
Eva Paličková, ředitelka školy

celé akce.
Co všechno se musí připravit a zajistit, by vytvořilo velmi
dlouhý seznam (poháry, medaile, pozvánky, ceny, občerstvení
atd.), ale vše potřebné se nakonec podařilo připravit ke dni
„D“.

V sobotu se začali sjíždět modeláři z celé Moravy. V
8,00 hod. začala přejímka modelů do bodovací soutěže, tuto
náročnou práci zajišťovali dva naši členové a práce měli nad
hlavu, aby přidělení startovních čísel a jejich zápis zvládli do
9,00 hod. Objevilo se také několik desítek modelů „jen“ na
výstavu. Zde mi nezbývá než se trochu zdržet. Mezi vystavenými nesoutěžními modely jednoznačně vyčnívaly vrtulníky Ing.
Bartoše z Karviné, které nejenže byly v měřítku 1/32 největší
modely této akce, ale především jejich zpracování a detaily
budily pozornost každého, kdo tuto akci navštívil.
Oficiální zahájení v 9,30 hod. započalo vlastní bodovací
soutěž. Každý návštěvník, který přišel, viděl precizní práci
komise rozhodčích, kteří bodovací soutěž hodnotili dle kritérií
Svazu modelářů České republiky. Někomu se možná zdála
doba pro vyhodnocení zdlouhavá, ale opravdu se jednalo o
přesnou práci. V době, kdy rozhodčí bodovali, byl volný čas
dětí vyplněn promítáním filmů, možností si něco vyzkoušet v
počítačové učebně, těm menším si hrát s Lego stavebnicemi.
Také dospělý doprovod si mohl oddechnout v jídelně,
ochutnat skvělé sladké pečivo, koupit si párek, dopřát si kávu.
Zde je nezbytné poděkovat skupině paní a dívek vedených
paní Franczykovou, které se celou dobu soutěže staraly o
zajištění občerstvení pro všechny, kteří soutěž navštívili nebo
se ji účastnili.
Ve 13,00 hod. bylo dobodováno a následně po zpracování
výsledků na počítači, vyplnění připravených diplomů bylo
započato s vyhlášením výsledků. Jak dopadli především naši
nejmenší? Opravdu musíme těm nejmenším jen poblahopřát.
V kategorii mladších žáků měřítka letadel 1/48 obsadili první
místo Adam Kolek a druhé Jan Fulneček. U letadel 1/72 získal
3. místo Matěj Sobčík následovaný doslova pelotonem dalších
našich malých modelářů: Daniel Franczyk, Adam Kolek, Jan
Kunčický, Jáchym Pivovar. Kategorie starších žáků měřítko 1/
48 ovládli 1. místem Petr Klečka a 2. místem Jakub Hrubý. V
soutěži dospělých se neztratili ani naši „senioři“ a získali dobrá
umístění (dvě první a jedno třetí místo). Jedinou oblastí, kde
členové našeho klubu nesbírali vavříny, byla kategorie bojové
techniky, kde zatím nemáme modelářské zastoupení.
Co říci závěrem? Určitě byla celá akce úspěšná a dle odezvy
našich hostů, rádi přijedou na další ročník soutěže. Tímto
krokem se náš modelářský klub Ostrava Proskovice zařadil

mezi vyspělé kluby Moravskoslezského kraje schopností zorganizovat a zajistit zdárný průběh takovéto akce.
Na konci této krátké reportáže musím také vyjádřit
poděkování vedení naší obce a sponzorům, kteří pomohli zajistit nejen hodnotné ceny, ale přispěli i finančními dary: Letiště
OSTRAVA, A.S., SHARP Centrum Ostrava, Pekaři a spol.,
ED system, AML, TRINIDON, Subterra, Avízo, Semag.
Za KPM 446 - Ostrava Proskovice
Ing. Oldřich Václavík - předseda klubu
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ZAHÁJENÍ FESTIVALU

POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA

Letos zahájíme V. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska 25. dubna 2008 v 10.00 hodin v tělocvičně Základní školy Proskovice.
Na zahajovacím koncertu vystoupí tři dětské kolektivy:
- Dětský pěvecký sbor ZŠ v Ostravě - Proskovicích vedený p. uč. Zdeňkou Langovou,
- Dětský pěvecký sbor ZŠ Krestova v Ostravě - Hrabůvce pod vedením p. uč. Šárky Krčmářové,
- Folklorní soubor Malá Ondřejnica pod vedením p. uč. Adély Adamusové.
Koncert bude uveden pro žáky MŠ a ZŠ, zároveň pro všechny občany, kteří mají zájem o dětský sborový zpěv a dětský folklór.
26. dubna 2008 ve 14.00 hodin v sále hostince U Psoty se nám představí Komorní sbor Dajš ze Svinova se sbormistryní Ivou
Manovou.
V 15.30 hodin potěší posluchače tanci a zpěvy folklórní soubor Bebek z Proskovic pod vedením Moniky Strykové.
Srdečně zveme všechny občany k účasti na koncertech Festivalu Poodří Františka Lýska. Byli bychom rádi, kdybyste podpořili snahu
organizátorů této hudební kulturní akce, která vychází z tradic naší obce a celoživotního úsilí našeho rodáka
Prof.
PhDr. Františka Lýska, Dr.Sc.
POKRAČOVÁNÍ FESTIVALU POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
Stará Ves nad Ondřejnicí
9. května 2008 - koncert pěv. sborů na zámku
- Lašan, Brušperk
- Hlásek, Havířov
- Akademický sbor VŠB, O - Poruba
10. května 2008 - vystoupení dětských folklórních souborů
- Jizda kole obila
- Malá Ondřejnica, Stará Ves n. O.
- Holubek, Ostrava
- Nivnička, Nivnice
- Ondřejnica, Stará Ves n. O.
- Grunik, Ostravice
- Mostar, Brezno (Slovenská republika)
20. června 2008 - folklórní večer na zámku
- Ondřejnica, Stará Ves n. O.
- Zahraniční soubor - host Mezinárodního folklórního
festivalu
21. června 2008 - náves Jistebnických zpěváčků, koncert
pěveckých sborů
- Štývarův dětský sbor, Třinec
- Dětský sbor Čtyřlístek, Dolní Lhota
- Chlapecký sbor ze Stěbořic
- Pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové, O - Poruba
Za festivalovou radu Marie Matějová
Organizátory V. ročníku festivalu jsou opět obce Stará Ves nad
Ondřejnicí, Jistebník a Úřad městského obvodu Proskovice.
Předsedkyně festivalové rady: Mgr.Eliška Krejčíčková
Členové festivalové rady: Ing. Dalibor Dvořák
Mgr. Věra Závidčáková
Mgr. Pavla Hranická
Ing. Libuše Sýkorová ze St.Vsi
n.O.
Ing. Jiří Matěj
Mgr. Marie Matějová
Bc. Miloslava Vidličková
Ing. Milan Balabán z Proskovic
Josef Voral
Mgr. Alena Lipinová z Jistebníka

Čestní členové festivalové rady:
Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc., Lýskův nadační fond Brno
Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc., Ostravská univerzita
Miroslav Rybička, akademický sochař
PhDr. Ivo Stolařík, CSc. - muzikolog
Festivalová rada vypracovala projekt a žádost o grant na festival zaslala Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Žádosti
bylo vyhověno. Jednáním pana Ing. Milana Balabána s vedením
společnosti ČEPRO a na žádost Městského obvodu Proskovice
byla získána další významná částka pro podporu festivalu.
Kromě finančních příspěvků má festival oporu také ve
Folklórním sdružení České republiky a v mediích - Českém rozhlase a České televizi.
Festivalová rada
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ÚŘAD ROZŠÍŘIL
SLUŽBY PRO OBČANY

Úřad Městského obvodu Proskovice se stal součástí
projektu Czech POINT (Český podací ověřovací
informační národní terminál), který nabízí občanům
možnost získat ověřené výpisy:
◆
◆
◆
◆

z katastru nemovitostí
z Rejstříku trestů
z Obchodního rejstříku
z Živnostenského rejstříku.

Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale
pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Služba je placená a její výše stanovena zákonem o
správních poplatcích:
◆ za výpis z rejstříku trestů 50,- Kč
◆ za ostatní výpisy 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč
za každou další stranu.
Každý zájemce je před vyhotovením výpisu seznámen s počtem stran a cenou, kterou uhradí v hotovosti
na zdejším úřadě.
Zájemce o výpisy potřebuje
◆ znát v případě žádosti o výpis z katastru nemovitostí
- katastrální území a číslo listu vlastnictví
◆ v případě žádosti o výpis z Rejstříku trestů občanský
průkaz a v případě zmocnění druhou osobou i
úředně ověřenou plnou moc,
◆ znát v případě žádosti o výpisy z Obchodního či
Živnostenského rejstříku identifikační číslo organizace.
Miloslava Vidličková

Služby vysokorychlostního internetu v obci
Společnost OVANET a.s. je provozovatelem metropolitní sítě města Ostravy. Specializuje se na poskytování spolehlivých vysokorychlostních datových, hlasových a multimediálních přenosů zejména Statutárnímu městu Ostrava, jeho záchranným a bezpečnostním
složkám, úřadům městských obvodů a subjektům působícím v oblasti školství, kultury a sociálních věcí. Veřejnost se může setkat s logem
společnosti například v rámci každodenního televizního vysílání, kde je pro zobrazení aktuálních dopravních situací na významných
ostravských komunikacích využíváno právě kamerových systémů společnosti OVANET a. s.
Občanům jsou určeny také další služby splňující současné požadavky na spolehlivost, rychlost a cenu. Jedná se především o službu
„OVANET CITY Home“, v rámci níž je nabízeno vysokorychlostní připojení k internetu bezkonkurenční rychlostí 10 Mbps za cenu
444,- Kč vč. DPH. K této službě je možné zřídit ZDARMA i telefonní linku bez paušálu. Nespornou výhodou je nejlevnější cena volání
v ČR - 0,33 Kč (0,39 Kč vč. DPH)/min.,vteřinová tarifikace a absolutní on-line kontrola nad účtem účastníka. Velmi ceněná je rovněž
možnost BEZPLATNÉHO volání mezi všemi zákazníky společnosti OVANET a.s. V neposlední řadě je výhodou i bezplatné volání na
Magistrát města Ostravy a úřady městských obvodů Statutárního města Ostravy.
Další informace mohou občané získat na telefonních číslech: 597 310 131, 132 a na webových stránkách www.ovanet.cz a
www.ovatel.cz.
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KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Stalo se již tradicí, že pořádáme v naší MŠ akce pro děti i
jejich rodiče, které se váží k jednotlivým ročním obdobím nebo
k událostem v obci. Tato roční doba je plná plesů a karnevalů.
Dětský maškarní karneval pořádalo začátkem února SRPŠ. Ne
všichni se ho mohli zúčastnit a tak jsme si v mateřské škole
malý maškarní karneval pro naše děti uspořádali sami.
Za velkého přispění nápaditých a zručných maminek se
děti proměnily v nejrůznější pohádkové postavy, zvířátka, víly a
princezny, paní učitelky ve vodníka, Pipi Dlouhou punčochu,
kominíka a Večernici. Aby měl karneval tu správnou atmosféru,
vyzdobili jsme si s dětmi třídy. K občerstvení jsme připravili
ovocné špízy a chuťovky ze sýra a šunky. Vše bylo připraveno a
karneval mohl začít.

Počátkem ledna již tradičně vycházejí do ulic naší obce
koledníci, aby přinášeli radost a koledovali pro ty nejpotřebnější.
I letos tomu nebylo jinak. V naší obci se tříkrálové sbírky
zúčastnilo 8 kolednických skupinek složených z dětí ve věku
od 4 do 17 let a samozřejmě občané Proskovic, bez kterých by
tříkrálová sbírka nebyla úspěšná.

Nejdříve se nám jednotlivé masky představily a zatančily
si spolu. Každá třída předvedla krátký program a následoval
„rej masek“. Na závěr zatančily děti ze druhé třídy, „Vizitkový
tanec“, na němž si vyměnili vizitky se svými kamarády.
Krásné počasí vybízelo k návštěvě zahrady, kde karnevalový
rej pokračoval, tentokrát už bez masek. Ještě u oběda byly děti
plné dojmů. Celé dopoledne proběhlo ve veselé a přátelské
atmosféře a děti byly bohatší o společný zážitek. V nejbližší
době nás čekají další aktivity. Hned příští týden navštíví MŠ
Divadlo Smíšek s pohádkou „O líném Honzovi“.

V této akci na pomoc potřebným lidem se v našem
ostravském regionu vykoledovalo celkem 1 082 694,50 Kč. V
Proskovicích jste přispěli částkou 25.984,- Kč.
Prostředky letošní sbírky jsou určeny na dofinancování a
provozní náklady Hospice sv. Lukáše v Ostravě - Výškovicích,
na sociální pomoc pro lidi v krizové situaci, na rozvoj
chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí)
a na humanitární aktivity Charity sv. Alexandra. Část sbírky
směřuje na humanitární pomoc do zahraničí a na rozvoj
charitativních aktivit realizovaných Cha-ritou ČR a Diecézní
charitou ostravsko-opavskou.
Na úspěšném výsledku letošní sbírky stojí koledníci a štědří
dárci. Za vaši pomoc a finanční příspěvek Charita Ostrava a
Charita sv. Alexandra ještě jednou velice děkuje a přeje vše
dobré pro vaše rodiny nejen v roce 2008.
Markéta Nováčková

1. 4. 2008 v
15,30 hodin se
bude konat v MŠ
ukázková hodina s
výukou anglického
jazyka. Děti zde
formou her, písní
a slovních hrátek
předvedou, co se
během školního
roku naučily.
Zápis do
mateřské školy
se uskuteční 3.
4. 2008 v době
od 8,00 - 16,00
hodin. V tento
den budou mít
rodiče spolu se
svými dětmi
možnost navštívit
a prohlédnout si
prostory mateřské
školy a podle
možností se zapojit do některých
činností v jednotlivých třídách.
Danuše
Karasová,
vedoucí učitelka
MŠ
Obecní informační zpravodaj, řídí a vydává Úřad městského obvodu Proskovice.

Redakční rada: Ing. Jiří Matěj, Mgr. Marie Matějová, Ing. Martin Menšík.
Organizační poradce: Miloslava Vidličková, technický poradce: Jana Duroňová.
Vydávání povoleno MK ČR E 15013.
Tisk: PROPIS Ostrava.
Vydáno v březnu 2008.
ZDARMA!

