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KAPITOLY Z DĚJIN OBCE (20)
Školství v Proskovicích
V prvním školním roce v osvobozeném Československu, a to
ve školním roce 1945/1946, navštěvovalo proskovickou školu 47
žáků. Škola byla organizována jako dvoutřídní s pěti postupnými
ročníky. V souvislosti se zákonem o jednotné škole (č. 95/1948
Sb. z 21. dubna 1948) došlo k přejmenování obecných škol na
národní a měsťanských na střední.
Dne 30. září 1948 se začalo vyučovat v nově zřízené mateřské
škole. Její učebna se nacházela v budově národní školy.
Ve školním roce 1960/1961 navštěvovalo tentokrát již základní devítiletou školu 1. - 5. ročník 79 žáků. V duchu tehdejší doby
účinkovalo žactvo na všech kulturně politických akcích k různým
výročím. Místní jednotné zemědělské družstvo využívalo pomoci
dětí ke sběru mandelinky a likvidaci plevele. Jejich úkolem bylo
také shromáždit zásobu krmiva pro lesní zvěř.
Potírání náboženského přesvědčení občanů v duchu dobové ideologie 50. a počátku 60. let se projevilo v klesající
docházce dětí do hodin náboženství. Tak v roce 1961 bylo do
náboženství přihlášeno 17,2 % dětí, v roce 1962 navštěvovalo
výuku náboženství již jen 9,3 % dětí, t.j. 6 žáků.
Ve školním roce 1971/1972 chodilo do Základní devítileté
školy 1. - 5. ročník v Proskovicích 37 žáků, z toho 22 děvčat a 15
chlapců. Druhý stupeň základního vzdělání absolvovaly proskovické děti na Základní devítileté škole ve Staré Bělé (ve zmíněném
školním roce 11 dětí) a na Základní devítileté škole ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí (22 dětí).
Proskovická škola byla dvoutřídní s jedním oddělením školní
družiny. Vzrůstající počet žáků dal podnět k tomu, že ve školním
roce 1975/1976 přešli na ZDŠ ve Stare Vsi nad Ondřejnicí
nebo ZDŠ ve Staré Bělé žáci z pátého postupného ročníku. Za
těchto okolností měla proskovická škola 2 třídy, a to I., kterou
navštěvovali žáci 1. a 3. postupného ročníku a II. pro žáky 2. a 4.
postupného ročníku.
V průběhu vyučování se používaly audovizuální pomůcky
jako promítací přístroje, diaprojektor, magnetofony, rozhlasové
přijímače, televizor a jiné vyučovací pomůcky, z nichž ty drobnější
vycházely ze šikovných rukou učitelek.
Ve školní družině bylo zapsáno 21 žáků, kteří se zároveň stravovali ve školní jídelně.
I na ZDŠ 1. - 4. ročník v Proskovicích přijali od 1. září 1976
tehdy novou koncepci výchovně vzdělávací soustavy, podtrhující
v prvním ročníku nové vyučovací metody s použitím názorných
pomůcek a audovizuální techniky.
V r. 1976 byla zahájena výstavba nové mateřské školy, protože
školní budova prostorově nestačila pro ZDŠ, školní družinu,
školní jídelnu a mateřskou školu. K slavnostnímu otevření nové
mateřské školy na Bukové ulici došlo dne 29. září 1978.
(... pokračování příště)

Ing. Jiří Matěj

Slovo starosty

Od předcházejícího vydání Floriána uplynuly zhruba tři
měsíce a nastává opět čas pro malé ohlédnutí, co se za toto období v Proskovicích událo. Nejedná se o žádné zásadní změny
nebo převratné události, ale některé z nich stojí za zmínku. Na
březnovém zasedání schválilo zastupitelstvo materiál nazvaný
Investiční výhled městského obvodu Proskovice na nadcházející
léta:
V oblasti investic byla
v tomto období zahájena
stavba parkoviště u domu
s malometrážními byty.
Účelem bylo alespoň zlepšit
dlouhodobý problém s parkováním vozidel hlavně
nájemníků v bytovém domě
Na Smyčce 5/317. Vzniklo
9 vyhrazených parkovacích
míst, na která si kdokoli z
nájemníků může za stanovený poplatek předplatit tzv.
parkovací kartu. Poté bude
vybrané místo označeno tabulkou se státní poznávací
(registrační) značkou jeho automobilu a toto vozidlo zde bude moci libovolně dlouhou dobu
parkovat. Problém nedostatečného osvětlení plochy jsme se ve
spolupráci s Ostravskými komunikacemi, a. s., pokusili vyřešit
posílením veřejného osvětlení z nejbližšího sloupu.
Zahájena byla rovněž výstavba zastávkového zálivu městské
hromadné dopravy - zastávka „Horní cesta“. Stavební řízení se u
této akce poněkud „protáhlo“. Z důvodu různých přeložek kabelů,
vodovodního potrubí a kanalizačních přípojek bylo potřeba nakonec vyřídit tři stavební povolení. Stavební práce zatím pokračují
podle plánu, nicméně vyzrávání speciálního betonu, kterým bude
kryto lemování vozovky v místě zálivu, bude trvat minimálně
tři týdny. Po skončení by tato stavba měla přispět ke zlepšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy v tomto úseku Staroveské ulice.
Dalším připravovaným projektem je výstavba sborovny v podkroví základní školy. Tento projekt byl vynucen potřebou zvýšení
kapacity ZŠ. Dosud bylo možné spojení dvou ročníků v jedné
třídě a pedagogický sbor mohl využívat jednu třídu jako sborovnu. Z důvodu nárůstu počtu dětí v Proskovicích bude od září
potřebovat každý ročník samostatnou třídu a jako nejjednodušší
řešení zázemí pro pedagogický sbor se ukázalo využití půdního
prostoru. Zpracování projektu bylo svěřeno Ing. arch. Čimburovi
(mimo jiné projekčně zpracoval původní přestavbu ZŠ i MŠ), z
výběrového řízení vyšel vítězně jako dodavatel Ing. Martin Kunz.
Realizace celé stavby je pochopitelně termínově vázána na prázdninové měsíce, některé přípravné práce budou již v předstihu
provedeny v měsíci červnu.
Všechny tři stavby jsou finančně kryty z investičních účelově
vázaných dotací, které se podařilo získat z různých zdrojů.
Zdůrazňuji účelově vázaných! To pro ty občany, kteří se domnívají, že realizace některého jiného projektu by byla dle jejich
názoru momentálně potřebnější. Mohou mít samozřejmě pravdu,
ale zís-kané dotace nelze použít k žádnému jinému účelu, než
k jakému jsou určeny. Porušení této zásady má v drtivé většíně
případů za následek vrácení peněz navíc s možnou další finanční
sankcí.
Pokračování na str. 2
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Z USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE

Zastupitelstvo MOb na svých zasedáních mimo jiné:
■ rozhodlo o zpracování ankety „Investiční výhled MOb Proskovice
na nadcházející léta“ a schválilo dlouhodobý záměr ucházet se o
dotační tituly na možné investiční akce dle zpracovaného materiálu
„Investiční výhled MOb Proskovice na nadcházející léta“, který
zároveň stanoví pořadí důležitosti jednotlivých projektů,
■ rozhodlo zaslat další dopis na odbor dopravy MMO, náměstkovi
primátora a Dopravnímu podniku Ostrava, týkající se neutěšeného
stavu městské hromadné dopravy do městského obvodu Proskovice,
■ schválilo Závěrečný účet Městského obvodu Proskovice za rok 2007,
■ rozhodlo přijmout finanční dary ve výši 120 tis. Kč od dárce PIERCE
CONTROL AUTOMATION a 60 tis. Kč od dárce HAS CZ a.s.,
■ rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 90 tis. Kč
občanskému sdružení Festival Poodří Františka Lýska,
■ schválilo Studii koncepce rozvoje Proskovice - stupeň 2 dle varianty
A (pracovní verze 1 se zapracovanými připomínkami rady a vyjádřilo
souhlas se zveřejněním studie ve zpravodaji Proskovický Florián bez
bodu B „Záměry majitelů pozemků“.

Rada MOb na svých schůzích mimo jiné:
■ rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu sportovního areálu požární
nádrže s panem René Matějem,
■ rozhodla o přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 176 tis. Kč, což představuje 50% nákladového
rozpočtu 5. ročníku festivalu Poodří Františka Lýska pro všechny akce
konané v rámci tohoto festivalu v obcích Stará Ves n. Ondřejnicí,
Jistebník a Městský obvod Proskovice,
■ v souvislosti s konáním 5. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska
rada rozhodla o uzavření smlouvy o mediálním partnerství s Českou
televizí, televizní studio Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava,
■ na základě výzvy Občanského sdružení �Diakonie Broumov rada rozhodla o uspořádání humanitární sbírky ošacení v Městském obvodě
Proskovice ve spolupráci s Českým svazem žen Proskovic,
■ rozhodla o pořízení materiálu ve výši 6 tis. Kč na opravu lávky přes
Dolový potok za mateřskou školou. Oprava lávky bude provedena
svépomocí občanů Proskovic,
■ projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města
Ostravy,
■ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření
smlouvy o dílo na provedení stavebního díla „Půdní vestavba ZŠ v
Ostravě-Proskovicích“ firmě Ing. Martin Kunz,
■ rozhodla o umístění jednoho segmentového zpomalovacího prahu
na místní komunikaci Buková dle předloženého odsouhlaseného
návrhu,
■ vzala na vědomí čtvrtletní účetní závěrku hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice,
■ rozhodla o záměru nájmu 9 parkovacích stání na pozemku parc.
č. 194/1 zastavěná plocha a nádvoří, parkovací stání jsou umístěna za
domem s malometrážními byty Na Smyčce 5/317, 724 00 Ostrava
- Proskovice,
■ rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na
zpracování „Studie koncepce rozvoje Proskovic - stupeň 2“ Ing. arch.
Jiřímu Klimkovi,
■ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy
na údržbu veřejné zeleně v městském obvodě Proskovice s firmou Petr
Matěj,
■ vzala na vědomí informaci starosty o možnostech osvětlení nově vybudovaného parkoviště za domem s malometrážními byty Na Smyčce
5/317, 724 00 Ostrava - Proskovice,

Slovo starosty

Pokračování ze str. 1
Výhledově se pokoušíme „dosáhnout“ i na peníze z regionálních operačních programů EU. U dvou projektových záměrů
našeho městského obvodu již rada města Ostravy schválila zahájení projektové přípravy. Jedná se o sportovní víceúčelové hřiště
s umělým povrchem (na místě bývalého kluziště) a revitalizaci
mlýnského náhonu.
Z dlouhodobě připravovaných projektů se snažíme dotáhnout
do konce stavební řízení na osvětlení vstupu hřbitova včetně silové
přípojky. Tento projekt již byl finančně krytý, bohužel jsme vinou
firmy, která v trase kabelové přípojky vlastní jeden z pozemků a
která neodpovídala ani na opakované výzvy k udělení souhlasu,
nemohli použít a musely být vráceny do rozpočtu města. Z
dalších projektů vedeme intenzivní jednání se společností ČEZ o
možnosti přeložení nadzemního vedení vysokého napětí na pastvinách. O důležitosti přeložení nadzemního vedení do ochranného pásma kanalizačního sběrače toho bylo napsáno již hodně,
nicméně připomínám, že se jedná o stěžejní podmínku zahájení
jednání o financování a výstavbě nové hasičské zbrojnice. A ta
stávající zatím bohužel dále chátrá... .
Mezi drobnější akce investičního charakteru, které stojí za
zmínku, patří dále oprava příjezdové komunikace k fotbalovému
hřišti a požární nádrži včetně napojení na Staroveskou ulici a
zpevnění parkovací plochy u hřiště. Tato oprava bude hrazena
částečně z prostředků ostravského Ingstavu (dodavatel stavby
kanalizačního sběrače D + D13) a částečně z dotace získané z
rozpočtu města Ostravy.
Pro zvýšení bezpečnosti dopravy na Staroveské ulici (komunikace č. III/4787) rozhodla rada městského obvodu Proskovice
o pořízení tzv. informačního panelu. Jedná se o radarové měření
se svítícím údajem o naměřené rychlosti s varovným nápisem
„ZPOMAL“, snímací kamerou a záznamovým zařízením). Toto
by mělo být v případě souhlasu správce veřejného osvětlení
umístěno na sloup veřejného osvětlení č. 22 vedle silnice č.
III/4787 Staroveská ve směru na Starou Ves nad Ondřejnicí.
Rada tímto reagovala na potřebu zvýšení bezpečnosti v úseku
velmi častých dopravních nehod, t.j. mezi konečnou stanici
autobusů a požární nádrží (mlýnem). Zatím zde docházelo zejména v podzimních a zimních měsících k častým nehodám,
bohudík pouze s materiálními škodami. V loňském roce zde došlo
i k velmi těžkému zranění místního občana (při převozu těžkého
silničního válce f. Strabag). Společným jmenovatelem všech těchto
nehod je nepřiměřená rychlost. A zpomalení provozu v obci všemi
dostupnými prostředky si dala rada za cíl. Další opatření by v
případě získání finančních prostředků nemusela na sebe nechat
dlouho čekat. Ale o tom až v některém dalším vydání Floriána.
Vážení občané, blíží se čas prázdnin a dovolených, proto Vám
všem přeji, abyste tuto nejkrásnější část roku strávili podle svých
představ, více nebo i méně aktivně, ale abyste v tomto období
načerpali co nejvíce fyzických i duševních sil do další Vaší práce.
K tomu Vám přeji samozřejmě krásné počasí, prostředí a hlavně
samé příjemné a hodné lidi kolem sebe.
Ing. Jiří Matěj
■ rozhodla o pořízení fotografií jednotlivých jubilantů z akce „Jubilanti
26. 4. 2008“, které budou předány zúčastněným jubilantům,
■ s přípravou návrhu nové obecně závazné vyhlášky zakazující konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství, rada rozhodla stanovit lokality, kde bude stanoven zákaz požívání alkoholu.
Předmětem zákazu jsou tyto lokality:
před restaurací Proskovjanka a konečná zastávka autobusu,
■ rada vzala na vědomí informaci starosty o projektových záměrech
předložených radě města (revitalizace mlýnského náhonu Proskovice,
sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem),

■ rozhodla o pořízení 1 kusu informačního panelu pro měření rychlosti
vozidel zn. „Radar RMR-2“ s doplňujícím nápisem „Zpomal“,

■ rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 44/2007 na

zpracování dokumentace pro stavební povolení cyklistické trasy L v
Proskovicích.

Miloslava Vidličková
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE ZA ROK 2007
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 10. zasedání dne 4. června 2008 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
městského obvodu Proskovice za rok 2007 bez výhrad a schválilo Závěrečný účet městského obvodu Proskovice za rok 2007. 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
452
1.436
9.007
10.895
5.758
5.137
10.895

Upravený rozpočet
v tis. Kč
478
1.713
9.015
11.206
7.176
4.409
11.585

Z předkládané tabulky je zřejmé, že největší položku tvoří
přijaté dotace, z nichž objemově nejrozsáhlejší jsou:
- účelová dotace na sociální dávky ve výši 240 tis. Kč,
- účelová dotace z všeobecné pokladní správy ve výši 83 tis. Kč,
- účelová dotace na žáky ve výši 354 tis. Kč,
- účelová dotace na výkon státní správy ve výši 95 tis. Kč,
- účelová dotace na provoz městského obvodu ve výši 3.946 tis.
Kč,
- účelová dotace na hrobová místa ve výši 59 tis. Kč,
- investiční účelová dotace na rekonstrukci otopné soustavy v MŠ
ve výši 210 tis. Kč,
- investiční účelová dotace na realizaci stavby chodník silnice
III/4787 ul. Staroveská ve výši 2.561 tis. Kč,
- investiční účelová dotace na cyklistickou stezku „trasu L“ ve výši
36 tis. Kč.

ÚVAHA
Vážení spoluobčané,
jsem členkou zastupitelstva městského obvodu Proskovice a
zažila jsem něco, na co jsem nenašla logické vysvětlení. Dovolte
mi proto, abych se s Vámi podělila o své úvahy a otázky, na které
neznám odpovědi. Možná je budete znát vy.
Ve středu 4. června 2008 zasedalo zastupitelstvo Proskovic,
které na svém zasedání (kromě jiného) rozhodovalo o dvou projektech, na jejichž realizaci můžeme jako obec dostat peníze z fondů
Evropské unie (EU). První projekt - jedná se o vybudování klidové
zóny, to je lesoparku s vodní plochou a stezkami pro pěší, na
území dnešních Pastvin, druhý projekt se týká zvýšení bezpečnosti
obce, to je vybudování chodníků, případně opěrných zdí všude
tam, kde je to z hlediska bezpečnosti obyvatel potřebné.
K mému velkému překvapení zastupitelstvo těsnou nadpoloviční
většinou osmi hlasů rozhodlo o tom, že se nechce ucházet o peníze
z fondů EU na tyto projekty, protože Proskovice nepotřebují takovou klidovou zónu a nepotřebují zvýšit bezpečnost v celé obci.
Vážení občané, zdá se Vám toto rozhodnutí rozumné? Mně
tedy určitě ne, a protože postrádá logiku, kladu si otázku „Proč
takové rozhodnutí?“ Proč oněch osm zastupitelů rozhodlo za
všechny občany, za naše starší spoluobčany, za rodiny s dětmi, že
nechtějí mít možnost trávit volný čas v příjemném prostředí, v
centru přírody a zároveň nedaleko od svých domovů, a že nechtějí
bezpečnější Proskovice. Že by byla důvodem politická názorová
rozdílnost? Na to si odpovídám „NE“, přece co je politického na
klidové zóně a bezpečnosti obce? A tak hledám odpověď na otázku
dál. „Jsou to osobní zájmy oněch zastupitelů nebo snad obava, že
budou muset vyvinout aktivitu a něco pro obec udělat?“ Na tyto
otázky neznám odpověď. To ponechávám vašim úvahám, třeba
najdete odpověď sami.

Skutečnost v Kč

% čerpání upraveného
upraveného rozpočtu

419.082,40
1,641.325,22
7,583.668,83
9,644.076,45
6,149.825,78
3,658.405,08
9,808.230,86

87,67
95,82
84,12
86,06
84,80
82,98
84,66

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.
ZÁVAZKY
Závazek, který ještě stále zatěžuje rozpočet městského obvodu
Proskovice je splátka povodňové dotace z roku 1997. Celková
částka povodňové dotace činila 1.740 tis. Kč, k 31. 12. 2007
bylo celkem zaplaceno 1.475 tis. a k úhradě tedy zůstává poslední
splátka ve výši 265 tis. Kč.
Jarmila Pospíšilová
S čím se ale nehodlám smířit jako zastupitel, ani jako občan
Proskovic, že osm lidí rozhodlo za všechny občany a zamítlo
příležitost, která se historicky již nebude opakovat. Odmítlo se
pokusit o získání miliónů korun z rozpočtu EU na zvelebení naší
obce a přenechalo tuto možnost jiným obcím, které si jistě tuto
příležitost nenechají „uniknout“.
Proto požádám, spolu s ostatními zastupiteli, kteří hlasovali
stejně jako já, o svolání „mimořádného zastupitelstva“ v měsíci
září (termín bude upřesněn), v sále „U Psoty“, za účasti Vás
občanů Proskovic, abyste dostali příležitost se vyjádřit, zda chcete,
abychom se pokusili získat finanční prostředky z fondů EU na
vybudování lesoparku s vodní plochou a zvýšení bezpečnosti
Proskovic, či nikoli. Pokud od Vás občanů dostanu odpověť „NE,
MY SI TO NEPŘEJEME“, pak to budu respektovat a považovat
za legitimní odmítnutí šance, která se nabízí a nebude se opakovat.
Ing. Květoslava Nováková, Ph.D.
členka zastupitelstva

Reakce na článek „Ú V A H A“
Vážení občané,
jako starosta Proskovic jsem nucen reagovat na úvahu Ing.
Květoslavy Novákové, členky zastupitelstva, z důvodu upřesnění
zkreslujících informací. Byl bych rád, aby si občané mohli udělat
o popisované záležitosti objektivní názor.
Na 9. zasedání zastupitelstva byly formou ankety zjišťovány
priority týkající se jednotlivých investičních projektů v obci.
Výsledkem ankety je usnesení zastupitelstva č. 142/9 z 12. 3.
2008, obsahující 17 položek tzv. Investičního výhledu MOb
Proskovice na nadcházející léta a stanovují orientační pořadí
důležitosti jednotlivých projektů:
Pokračování na str. 4
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Reakce na článek „Ú V A H A“
Pokračování ze str. 3
1. Přeložka VN 22 kV (Pastviny)
2. Výstavba cyklotrasy L
3. - 4. Pastviny - Hasičská zbrojnice (v prostoru za prodejnou �
Stavebnin)
3. - 4. Výstavba dětského hřiště (v areálu MŠ, věková kategorie do
6-ti let)
5. Revitalizace mlýnského náhonu (včetně změny trasy)
6. Osvětlení vstupu hřbitova (včetně silové přípojky)
7. Pastviny - Sportovní areál - hřiště na míčové hry pro veřejnost,
ZŠ i MŠ
8. Výstavba chodníku a opěrné zdi podél Světlovské ulice
9. Pastviny - zóna oddechu (Inf. středisko, park, lavičky, prolézačky apod.)
10. Výstavba chodníku Staroveská (od ul. V Úvoze vlevo směr
Stará Ves n/O)
11. Dobudování areálu požární nádrže (koupaliště)
12. Zvýšení bezpečnosti dopravy - napojení cyklostezky do St. Bělé
(Krmelína)
13. Zatrubnění Dolového potoka - mezi Staroveskou a Bukovou
14. Pastviny - infrastruktura
15. Pastviny - realizace zóny pro obytnou zástavbu (DPS, bytové
domy)
16. Statická doprava - parkovací plochy a systém
17. Rozhledna
Všechny položky seznamu byly jednotlivě projednávány a
podrobeny připomínkovému řízení. Zde je jednoznačně uvedeno,
že zónou oddechu se rozumí střední část pastvin poblíž plánované
nové hasičské zbrojnice a z druhé strany by na ni měla výhledově
navazovat některá z forem bydlení pro seniory.
V prosincovém vydání Floriána Vám určitě neunikla mapka,
na které se poprvé objevila plocha rybníka o rozloze cca 6 000
m2, přičemž předseda Výboru pro koncepci rozvoje obce sliboval,
cituji: „Po odsouhlašení investičních titulů připravit pracovní jednání s představiteli Regionální rady za účelem aktuálně průchozích
titulů“. O žádném pracovním jednání jsme jako zastupitelé nebyli
informováni.
2. stupeň studie rozvoje obce zpracovaný Ing. arch. Jiřím
Klimkem, předaný v pracovní verzi radě městského obvodu
žádnou ze zmíněných skutečností nezohlednil a navíc se v něm
objevily dva nové úseky chodníků (od ul. Na Pastvinách k ZŠ
a od křižovatky k restauraci U Psoty). Tyto úseky nebyly nikdy
předmětem žádného jednání s představiteli obce na žádné úrovni!
Proto rada vydala písemné připomínky k jednotlivým
projektům a požadovala jejich zapracování do studie - pracovní verze 1. Velmi pečlivě vážila reálnou možnost vybudování
chodníků v místech s nejméně vhodným terénem (hluboké
příkopy, nutnost výstavby náročných opěrných zdí, přítomnost
telekomunikačního kabelu po celé délce, pozemky nepatřící obvodu, apod.) a rozhodla přednostně dobudovat chybějící chodníky
na protější straně ulic Staroveská a Světlovská.
Stejně pečlivě vážila alternativu vybudování rybníka na pastvinách včetně „kontraverzního“ lesoparku. Proto rada zvolila v
pracovní verzi 1 alternativu ponechat tuto část pastvin svému
původnímu účelu, t.j. jako pastvinu pro skot ustájený v areálu
bývalého JZD. Odvážet „někam(?)“ tisíce kubíků zeminy, které
zde z důvodu ochrany před povodní byly složitě přivezeny, vyřešit
napájení takového rybníka, když víme, že v minulosti byly pro
nedostatek vody proskovické rybníky vysušeny. Vysázet lesopark
hned vedle stávající vzrostlé zeleně okolo mlýnského náhonu,
krásné zeleně bývalých hrází hojně navštěvovaných proskovickými
občany i turisty? Ještě mnoho dalších otázek zvažovali členové
rady. Teprve po jejich zodpovězení zvedli ruce pro určitou variantu.

A teď něco málo k samotné úvaze.
1. Nevím o jakém překvapení hovoří Ing. Nováková nad
většinou rozhodnutí zastupitelstva v poměru 8:5 v hlasování.
Copak neznáme z parlamentu nejtěsnější vítězství v hlasování o
zákonech ovlivňujících životy miliónů lidí?
2. V žádném usnesení nikdo nerozhodl, že se nechce ucházet o
peníze z fondů EU. Proč má osm zastupitelů jiný názor než paní
Nováková? Copak každý ze zastupitelů nemá právo na vlastní
názor? To je přece jeden ze základních principů demokracie. Proč
oněch osm zastupitelů rozhodlo za všechny občany? Přece proto,
že si je občané zvolili v demokratických volbách jaké své zástupce.
Nebo by i tento princip Ing. Nováková zvolená za občanskou
demokratickou stranu chtěla zpochybnit? A to, že nejsou členy
stejné strany jako ona, už vůbec neznamená, že se jedná o nemyslící lidi nebo že jejich hlas nemá stejnou hodnotu jako hlas
pisatelky. Navíc si myslim, že jména jako např. Marie Matějová,
Zdeněk Dvorský, Milan Stoniš, Jiří Liška, Jiří Šafrata a další nejsou v Proskovicích neznámá, naopak, že tito lidé dostali důvěru
voličů, protože jsou zárukou toho, že hlasují vždy s rozvahou a
volí v dané chvíli v souladu se svým svědomím pro Proskovice tu
nejlepší alternativu.
Závěrem bych se pozastavil už pouze nad ničím nepodloženým
demagogickým tvrzením Ing. Novákové, že zastupitelstvo zamítlo příležitost, která se historicky nebude opakovat. Bohužel
zapomněla uvést prameny, ze kterých při tomto tvrzení vycházela. Naopak asi úmyslně v tomto článku „zapomněla“ uvést, jak
administrativně náročné je získat dotace z EU a vyhovět všem
jejich podmínkám, jakou finanční zátěží je pro městský obvod s
1170 obyvateli celá realizace projektu dotovaného EU. V této souvislosti není třeba si dělat starosti s obavami zaměstnanců úřadu,
za jejich aktivitu zodpovídá vedoucí úřadu.
SHRNUTÍ
Občané Proskovic bydlící na horním konci obce vydatně
využívají klidové zóny, kterou jim poskytují lesní cesty ve směru
na Krmelín. Ti, kteří bydlí na dolním konci chodí na louky,
přes hrázku. Část obce zvaná Posmykov využívá obou možností.
Lesopark s rybníkem tedy neřeší prioritní potřeby obyvatel obce.
Starost o bezpečnost obyvatel na našich komunikacích máme.
Bod 8 a 10 v tabulce Investičního výhledu jasně potvrzuje
dokončení chodníku na Staroveské a Světlovské ulici.
Tím, že zastupitelstvo neschválilo náročné řešení chodníku z
druhé strany Staroveské ulice v úseku ul. Na Pastvinách - restaurace U Psoty, se nestaví do role ignorantů bezpečnosti občanů.
Peníze z Evropských fondů přicházejí průběžně, není pravda,
že už nikdy nebude příležitost je využít pro uvedené tituly.
Zastupitelstvo stanovilo posloupnost priorit a je zodpovědné
za jejich realizaci. V současné době se jedná a pracuje na přípravě
4 titulů.
Setkání s občany v restauraci U Psoty vítám. Spěch a ukvapená
rozhodnutí nejsou v řízení obce dobrými pomocníky.
Ing. Jiří Matěj

Studie koncepce rozvoje
PROSKOVIC - stupeň 2
A.

ÚVOD

Na základě zadání obce a předchozího stupně studie je
předkládána další část „Studie koncepce rozvoje Proskovic stupeň 2“.
Tento stupeň studie má dva výstupy:
- V první části jsou na základě reakcí majitelů pozemků v lokalitách C, E, F (členění dle předchozího stupně studie) rozčleněny
pozemky do tří kategorií. Týká se to jen pozemků, které jsou
mimo zastavěné území obce, ale jsou dle územního plánu určeny
k zastavění individuální zástavbou.
- Ve druhé části se studie zabývá investičním výhledem MOb
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
Proskovice na nadcházející období (dle usnesení zastupitelstva
MOb Proskovice š. 142/9 ze dne 12. 3. 2008). V sedmnácti bodech jsou vyspecifikovány akce, které by MOb měl v průěhu
příštích let realizovat na území obce. V těchto bodech nejsou
zahrnuty investice do místních komunikací a jejich oprav.
C. INVESTIČNÍ VÝHLED MOb PROSKOVICE NA
NADCHÁZEJÍCÍ LÉTA
Na zasedání zastupitelstva MOb Proskovice dne 12. 3. 2008
bylo přijato usnesení č. 142/9, kde jsou v sedmnácti bodech
vyspecifikovány akce, které by MOb Proskovice měl v průběhu
příštích let realizovat na území obce. (V těchto bodech nejsou
zahrnuty investice do místních komunikací a jejich oprav).
Jednotlivé body jsou zaznačeny ve druhé mapě a zde v textové
části jsou jednotlivé tituly stručně popsány.
1. Přeložka VN 22 kV (Pastviny)
Obecným problémem tras venkovních vedení VN 22 kV je
ten, že se dostávají do těsného kontaktu se stávající i plánovanou
zástavbou a do střetu s rozvojovými a dalšími oprávněnými a
očekávanými záměry v daném území.
Cíle projektu:
Přeložením trasy z nadzemního do podzemního vedení v
lokalitě Pastviny dojde k prvnímu kroku k následnému využití
území k dalším záměrům.
Charakteristika:
Předpokládaná trasa podzemního vedení VN povede v trase
podél kanalizačního sběrače. (Ochranné pásmo stávajícího venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými od krajního kabelu na každou stranu; v tomto případě 7 m. Minimální
vzdálenost vodičů venkovního vedení od povrchu terénu / nad
zemědělskými plochami/ je 6 m.) V případě podzemního vedení
je třeba respektovat ochranné pásmo 1 m na každou stranu.
Aktuální stav projektu:
Na tuto přeložku je vydáno stavební povolení.
2. Výstavba cyklotrasy L
Cíle projektu a charakteristika:
Trasa L procházející v Ostravě Hošťálkovicemi, Mariánskými
Horami, z Nové Vsi kolem řeky Odry do Staré Bělé a Proskovic
je součástí tzv. Greenways trasy (Krakow - Morava - Wien).
Přes Proskovice vede severojižním směrem ze Staré Bělé podél Mlýnského potoka, kolem statku a dále po ulici „Na
Pastvinách“. Pak se stáčí za domy a po ulici „Nad Strouhou“
vede kolem hřiště ke Mlýnu a dále pak přes louky na Košatku.
Cyklostezka doplňuje páteřní komunikaci systému cyklistických
stezek ve městě Ostrava. Projektovou dokumentaci zpracovala
firma DHV CR, spol. s r. o.
Aktuální stav projektu:
Tato trasa prošla územním řízením a připravuje se jeho
změna v úsecích od Staré Bělé a za mlýnem - směr Stará Ves nad
Ondřejnicí, místní část Košatka.
3. Výstavba dětského hřiště v areálu MŠ, věková kategorie
do 6-ti let
Cíle projektu:
Vybudovat dětské hřiště v areálu mateřské školy a vytvořit tak
dostatečný prostor pro dětskou fantazii.
Aktuální stav projektu:
Jedná o záměr.
4. Pastviny - Hasičská zbrojnice
Cíle projektu:

Vybudovat novou hasičskou zbrojnici v lokalitě Pastviny
(stávající hasičská zbrojnice na ulici „Světlovská“ již dosluhuje)
a získat tak dostatečný prostor pro dobrovolný hasičský sbor a
jejich činnost.
Charakteristika:
Z hlediska vybavení nového objektu se jedná především o
zázemí pro stání dvou požárních vozidel, zázemí pro technické
prostředky, sociální zařízení, šatny, klubovnu, společenský sál.
Věž pro sušení hadic a cvičné pole v návaznosti na stavební
objekt hasičské zbrojnice doplňují plnohodnotné zázemí pro
činnost dobrovolných hasičů.
Aktuální stav projektu:
Jedná se o záměr.
5. Revitalizace mlýnského náhonu (vč. změny trasy)
Cíle projektu:
Předmětem projektu je provedení komplexní revitalizace
stávajícího koryta Mlýnského náhonu. V současné době je koryto Mlýnského náhonu zdevastované a neudržovatelné. Cílem je
provedení celkové obnovy a oživení nejen vlastního koryta, ale i
obnova doprovodné zeleně.
Charakteristika:
Původně sloužil Mlýnský náhon pro potřeby místního mlýna,
který je již v současné době ale nefunkční. Dnes slouží Mlýnský
náhon pro odvádění dešťových a povrchových vod ze spádového
území do řeky Odry, současně slouží i pro účely zásobování vodou
stávajícího rybníka.
V rámci revitalizace toku Mlýnského náhonu se navrhuje
provést stabilizaci břehů, dna a celkové stabilizace příčného a
podélného profilu toku. Stabilizace se navrhuje převážně úpravou sklonu svahů břehových linií, případně pomocí tzv. laťových
plůtků. V místech, kde se koryto příliš přibližuje zástavbě, se
provede pevné pružné opevnění, např. gabiony apod. Stabilizace
dna bude řešena pomocí dřevěných prahů. Současně se provede
oprava stávajících propustků, mostků a lávek pro pěší. V závěru
prací se provede výsadba a obnova doprovodné zeleně podél koryta. K výsadbě bude použit autochronní materiál a zapěstované
tvary stromů.
Umístění projektu:
Revitalizace Mlýnského náhonu se navrhuje v celé jeho délce,
tedy v délce cca 3 500 m, od nátokového objektu na Jarkovském
potoce až po jeho zaústění do řeky Odry.
Stávající Mlýnský náhon protéká po okraji přirozené nivy
řeky Odry, rovinatým územím podél okraje zástavby městského
obvodu Ostrava - Proskovice, současně i podél hranice CHKO
Poodří. Do Mlýnského náhonu jsou zaústěny veškeré přítoky ze
spádového, výše položeného území jako např. Dolový potok a
veškeré stávající bezejmenné přítoky z prostoru Černého lesa.
Aktuální stav projektu:
Příprava projektové dokumentace
6. Osvětlení vstupu hřbitova (vč. Silové přípojky)
Cíle projektu:
Napojit hřbitov na okraji obce na elektrickou síť a vybudovat
osvětlení prostoru hřbitova.
Charakteristika:
Elektrická přípojka pro napojení hřbitova bude připojena
z trafostanice na ulici „Jarkovská“ (vedle řadových RD). Podél
komunikace na Krmelín bude vedena částečně na hřbitov. Vedení
bude provedeno jako podzemní. Délka cca 580 m.
Aktuální stav projektu:
Podáno na územní řízení.
7. Pastviny - sportovní areál - hřiště na míčové hry pro
veřejnost, ZŠ a MŠ
Cíle projektu:
Záměrem je vybudovat sportovní víceúčelové hřiště pro potřeby
ZŠ, MŠ i široké veřejnosti na místě bývalého, nefunkčního a
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
nepoužívaného asfaltového hřiště, které nevyhovovalo technicky
ani bezpečností (dnes je již zrušeno). Využívání hřiště: 1. žáky
ZŠ, a to jak při hodinách TV, tak i při zájmové činnosti a volných
hrách školní družiny. 2. dětmi MŠ při volných hrách. 3. širokou
veřejností.
Charakteristika:
Hřiště mělo být určeno na všechny míčové hry (volejbal,
házená, nohejbal, malá kopaná, tenis, badminton, basketbal,
florbal), a tomu by mělo odpovídat osázení koši, brankami a
lajnování. Povrch by měl být odpružený, tartanový nebo jiný (ne
však umělý trávník s křemičitým pískem). Hřiště by mělo být
oploceno vysokým plotem. Správcem objektu bude škola nebo
MOb. Musí být vydán provozní řád.
Aktuální stav projektu:
Příprava projektové dokumentace.
8. Výstavba chodníku a opěrné zdi podél Světlovské ulice
Cíle projektu:
Vybudovat v obci komunikaci pro pěší v místech, kde doposud
není realizována a zvýšit bezpečnost účastníků dopravního provozu - chodců. Zlepšit pěší dostupnost.
Charakteristika:
Na ulici Světlovské je chodník vybudován od křižovatky s
ulicí Staroveskou vlevo ve směru do Krmelína. Od křižovatky
s místní komunikací Na Smyčce přechází na pravou stranu
na opěrnou zeď vedoucí ke kostelu. Záměrem je vybudovat
prodloužení komunikace pro pěší podél Světlovské ulice až ke
křižovatce s ulicí Jarkovskou. Za tím účelem bude trasa chodníku
u kostela převedena speciálně nasvětleným přechodem na protější
stranu vlevo ve směru do Krmelína a po této straně plynule až
ke křižovatce s ulicí Jarkovskou (výhledově je možné uvažovat o
technicky náročném dalším prodloužení). V rámci stavby bude
postavena i nová opěrná zeď pod kostelem a pozemkem u domu
č. p. 13, délka chodníku je cca 500 m, šířka 1,25 m (s přípustným
místním zúžením).
Aktuální stav projektu:
Podaná žádost o příspěvek z rozpočtu města na zpracování
projektové dokumentace.
9. Pastviny - zóna oddechu
Cíle projektu:
Vybudovat ve střední části lokality Pastviny prostor pro rekreaci a odpočinek místních obyvatel a vytvořit zázemí a podmínky
pro zastavení cykloturistů v návaznosti na kolem vedoucí cyklo
trasu.
Charakteristika:
Tato zóna se nachází ve střední části Pastvin poblíž plánované
výstavby hasičské zbrojnice. Její součástí je vybudování menší
parkové plochy s malým jezírkem, posezení s lavičkami a dětským
hřištěm s prvky vhodnými zejména pro menší děti. Tento prostor bude volně přístupný a měl by sloužit k odpočinku místních
občanů zejména rodičů s malými dětmi nebo seniorů. Alternativně
může být plocha doplněna o občerstvení, informační středisko,
popř. zastávku pro cykloturisty, je možné ji využít i jako výchozí
stanici pro turistické výlety do CHKO Poodří v návaznosti na
konečnou zastávku MHD.
Aktuální stav projektu:
Jedná se o záměr.
10. Výstavba chodníku Staroveská (od ul. V Úvoze vlevo směr
Stará Ves n.O.)
Cíle projektu:
Vybudovat komunikaci pro pěší a zvýšit tak bezpečnost
chodců na ulici Staroveské.

Charakteristika:
Jedná se o úsek od ul. V Úvoze vlevo směrem na Starou Ves
n.O. až po hranici zástavby městského obvodu - cca 180 m.
Aktuální stav projektu:
Jedná se o záměr.
11. Dobudování areálu požární nádrže
Cíle projektu:
Vytvořit prostředí pro sportovní vyžití a rekreaci obyvatel.
Charakteristika:
Vybudovat úpravnu vody pro stávající požární nádrž, která
by splňovala parametry potřebné pro provoz nádrže jako oficiální
koupaliště.
Aktuální stav projektu:
Jedná se o záměr.
12. Zvýšení bezpečnosti dopravy - napojení cyklostezky do
Staré Bělé
Cíle projektu:
Zvýšení bezpečnosti cyklistů v městském obvodu - po vybudování trasy L umožnit bezpečný průjezd cyklistů směrem na
Starou Bělou (Krmelín).
Charakteristika:
Propojení povede výhradně po stávajících komunikacích.
Odbočení z páteřní cyklotrasy „L“ nastane napojením na
minimálně frekventovanou ulici „Nad Strouhou“ s asfaltovým
povrchem. Zde bude provedeno pouze značení. Ulice končí na
hlavní ulici Staroveské, kterou protne. Zde bude vybudován
přejezd pro cyklisty s blikajícím žluým světlem. Po překřížení
ulice Staroveské pokračuje propojení po ulici „Na Smyčce“ (zde
by měla být zbudována samostatně vedená stezka pro kola) a
dále do kopce po uici, které se říká „Kolem váhy“ (zde by stezka
procházela volně, bez dodatečných úprav). Na jejím konci zahne
doprava a pokračuje po ulici „U Zvonice“, která končí napojením
na ulici Světlovskou (opět řešit křížení s komunikací pro motorová vozidla), po níž po pár metrech za pensionem Florián zahne
doleva a opustí dosavadní asfaltový, popř. dlážděný povrch. Další
úsek vede po zpevněné lesní cestě až ke katastru Staré Bělé (směr
Krmelín).
Aktuální stav projektu:
Jedná se o záměr.
13. Zatrubnění Dolového potoka - mezi ulicemi Staroveskou a Bukovou
Cíle a charakteristika projektu:
Záměrem je vybudování splaškové kanalizace a rekonstrukce
zatrubnění povrchových vod, přičemž se nabízejí dvě možnosti
řešení jak naložit s těmito vodami - rekonstruovat zatrubnění
nebo odtrubnit a ponechat jako potok. O variantách je třeba jednat především s obyvateli, kterých se problematika týká.
Aktuální stav projektu:
Zahájení projekčních prací.
14. Pastviny - infrastruktura
Cíle projektu:
Připravit inženýrské sítě s potřebnou kapacitou pro následný
rozvoj severní části Pastvin.
Charakteristika:
Jedná se o zajištění příjezdové komunikace a zásobování území
vodou a energiemi k případným nově budovaným objektům.
Aktuální stav projektu:
Jedná se o záměr
15. Pastviny - realizace zóny pro obytnou zástavbu (DPS,
bytové domy)
Cíle projektu:
Připravit inženýrské sítě s potřebnou kapacitou pro následný
rozvoj centrální části pastvin.
Charakteristika:
Pokračování na str. 8
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Pokračování ze str. 6
Jedná se o zajištění příjezdové komunikace a zásobování
území vodou a energiemi k objektům popsaným v bodech 4 a 9 a
alternativní výstavbou bydlení pro seniory nebo jiných obytných
objektů pro potřeby městského obvodu.
Aktuální stav projektu:
Jedná se o záměr.
16. Statická doprava
Cíle projektu:
Zabezpečit dostatečný počet parkovacích ploch pro obyvatele
a příležitostné návštěvníky obce.
Charakteristika:
V případě, že by v budoucnu vzrostly nároky na prostor pro
parkování, bude řešení situace zadáno odborné firmě, která by
posoudila optimální možnosti využití k tomu účelu vhodných
ploch.
Aktuální stav projektu:
Jedná se o záměr.
17. Rozhledna
Cíle a charakteristika objektu:
Po vybudování nové hasičské zbrojnice v lokalitě pastviny
se nabízí postavit v místě stávající hasičské zbrojnice rozhlednu.
Vhodná poloha na kopci s výhledem na CHKO Poodří nabídne
místním obyvatelům i turistům (a cykloturistům) atrakci a místo
k poznávání okolní krajiny. Předpokládaná výška rozhledny by
byla min. 20 m. Jednalo by se o lehkou, např. dřevěnou stavbu. Z
hlediska letového provozu by rozhledna byla ve stínu vodojemu.
Z hlediska územního plánu se jedná o stavbu přípustnou v zóně
individuálního bydlení (není potřeba měnit územní plán).
Aktuální stav projektu:
Jedná se o záměr.
D. ZÁVĚR
Využití studie je možné rozdělit na několik částí - v případě
lokalit „C, E, F“ je možné zvážit, zda-li v lokalitách, kde je zájem
stavět, nepodpořit výstavbu individuálního bydlení přípravou
technické infrastruktury, případně zpracováním urbanistických
studií. V případě, kde není zájem stavět, zvážit, zda neotevřít diskusi o změně územního plánu.
V lokalitě Pastviny je možné na základě studie rozčlenit
území na menší celky a vytvořit etapizaci v podobě samostatných
investičních titulů.
Druhá část - jednotlivé body investičního výhledu mohou
sloužit jako podklad pro zpracování rozvojových projektů, žádostí
o dotace.
Ing. Jiří Matěj

Výbor pro koncepci rozvoje obce
Vážení občané,
dovolte, abychom Vás informovali o výsledcích činnosti
výboru za uplynulé tři měsíce.
Činnost výboru
- předložení podkladů a spolupráce na zadání, korekce druhého
stupně Studie koncepce rozvoje Proskovic,
- specifikace, korekce a zadání dvou dotačních titulů do systému
Odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy,
- příprava, korekce a zpracování těchto titulů jako materiál pro 62.
jednání rady města Ostravy.

Výrazný úspěch - peníze pro Proskovice
Minulý měsíc snahy našeho výboru přinesly první konkrétní
výsledky.
Městská rada dne 13. 5. 2008 usnesením 4084/62 schválila financování dvou námi připravených dotačních titulů,
a to konkrétně realizaci projektové dokumentace projektu „Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice“ a projektu
„Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem“.
Poděkování
Na tomto místě bych chtěl poděkovat především panu Ing.
Čestmíru Krkoškovi za přípravu velké části podkladů k projektu
„Revitalizace“ a paní ředitelce Mgr. Evě Paličkové za přípravu
velké části podkladů k titulu „Sportovní hřiště“.
Poděkování si také zaslouží paní Dagmar Lišková, která se musela prokousat novým systémem zadávání a pan Mgr. Jiří Hudec
z Odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy za
nadstandardní pomoc při zadávání a zařazení titulů do systému.
Poděkování zaslouží i pan starosta za svůj podpis na
předložených materiálech. Tímto na sebe vzal odpovědnost za
zdárné a včasné provedení těchto projektů.
Nakonec bych chtěl poděkovat paní Ing. Květoslavě Novákové,
Ph.D. za iniciování celé akce.
Studie koncepce rozvoje Proskovice - Problém!
Druhý stupeň studie byl předložen Ing. arch. Jiřím Klimkem
radě našeho městského obvodu, která tento materiál předložila
ke schválení na 10. zasedání zastupitelstva našeho městského
obvodu.
Výsledkem jednání zastupitelstva bylo schválení této studie varianty se zapracovanými připomínkami rady našeho obvodu.
Toto „zapracování připomínek“ fakticky znamená několik
„kosmetických úprav“ studie, jeden závažný a jeden alarmující
krok:
Závažné je, že studie v tomto vydání neobsahuje svou první
část - znázornění výhledových záměrů majitelů nezastavěných
pozemků dle výsledku anket, reakcí a osobních jednání.
Alarmující je však vyškrtnutí tří možných dotačních titulů
z „Investičního výhledu Proskovic“ a tím de facto znemožnění
připravovat a zadávat z pozice našeho výboru žádosti o dotace na
tyto projekty.
Konkrétně byly zrušeny projekty:
- Lesopark s vodními prvky v severní části Pastvin, který by
zkulturnil a osvěžil současný prostor a zároveň „zakryl“ objekty
družstva,
- chodníky po pravé straně ulice Staroveské (ve směru ze
Staré Bělé) v úsecích: ulice Na Pastvinách - škola, a od domu č.p.
66 k ulici Nad Strouhou, a to včetně nově navržených přechodů,
- sportovní areál u požární nádrže - rozšíření prostoru
stávající požární nádrže o tenisové kurty, minigolf, dětské hřiště
a dobudování zázemí (šatny, hygienické zázemí pro celý areál) ke
stávajícímu travnatému hřišti.
Na druhé straně je možno s úlevou konstatovat, že zastupitelstvo přijetím tohoto druhého stupně opustilo minule prezentovanou „hustě zastavěnou“ variantu Pastvin.
Co připravujeme
Výbor bude pokračovat v přípravě zadání dalších dvou
předjednaných titulů - Lesopark a Zvýšení bezpečnosti chodců.
Vlastní zadání je však vzhledem k názorové většině zastupitelstva zatím bezpředmětné.
Hezký den přeje Martin Menšík.
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5. ROČNÍK FESTIVALU POODŘÍ
FRANTIŠKA LÝSKA
v Proskovicích 25. - 26. dubna 2008
Během slunečných dnů dubna byl letošní jubilejní festival
zahájen 25. dubna. Stalo se tak díky činorodým organizátorům
Občanského sdružení FPFL ve spolupráci s Folklorním sdružením
České republiky, pod záštitou hejtmana Mgr. Ilji Racka a starostů
městského obvodu Ostrava - Proskovice Ing. Jiřího Matěje,
obce Staré Vsi nad Ondřejnicí Ing. Dalibora Dvořáka a obce
Jistebník Josefa Vorala. Festival se koná s finanční podporou
Moravskoslezského kraje, pořádajících obcí a společnosti ČEPRO
a.s. Následně pokračoval 9. - 10. května a 20. června bude
pokračovat ve Staré Vsi. Slavnostně bude ukončen 21. června v
15 hodin v Jistebníku.
Vraťme se ale k zahájení Festivalu v Proskovicích, rodišti
sbormistra a hudebního pedagoga univ. prof. Františka Lýska,
DrSc. (doktora věd o umění). 25. dubna v proskovické ZŠ - vždy
mile vyzdobené, ale okrášlené především půvaby dětského věku
- v 10 hod. za přítomnosti čestných hostů Festivalu a Lýskova
nadačního fondu z Brna byl zahájen festival již tradičně před bustou Františka Lýska. V průčelí školy přednesl slavnostní proslov
starosta obce Ing. Jiří Matěj. S nadšením zazpívaly pod vedením
Mgr. Zdeňky Langové zpěváčci Proskovjáčku (i tu proslulou
V tym proskovskym černym lese, která by jistě slušela znělce
místního rozhlasu). Marie Matějová jako moderátorka na scéně
tělocvičny srdečně uvedla (před mimořádně ukázněné děti školy!)
pěvecký sbor ZŠ Krestova z Ostravy - Hrabůvky a folklorní soubor
Malá Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Zpívající a tančící
děti odměnil starosta obce plaketou 5. ročníku FPFL. Tu vytvořil
akad. sochař z Jistebníka Miroslav Rybička, přítomný na zahájení
s bratrem, pražským hudebním pedagogem Josefem Rybičkou.
Ten 26. dubna dopoledne zaujal svými znalostmi o tématu Dětský
pěvecký talent a jeho výchova vedoucí dětských pěveckých sborů a
folklorních souborů na ZUŠ v Ostravě - Hrabůvce, kde se konal
již 4. seminář podobného tématu. Na seminář navazoval odpolední program v Proskovicích v restauraci U Psoty. Znamenité vystoupení souboru DAJŠ z Ostravy - Svinova a dětského folklorního
souboru Bebek z Proskovic vytvořilo zázemí pro setkání proskovických občanů, odměněných u příležitosti jejich životních jubilejí.
Skvělou atmosféru zaznamenala ostravská televize.

Výročí veřejné knihovny
v Proskovicích

Letos uplyne 110 let od vzniku veřejné knihovny v
Proskovicích. Kořeny knihovny je nutno hledat již ve školní
knihovně založené v 80. letech 19. století správcem školy Aloisem
Huvarem. Byli to hlavně učitelé, kteří svou prací vytvářeli vztah
malých čtenářů ke knihám. V 90. létech to byl jeho nástupce
Alois Schallenberger, který inicioval zřízení lidové knihovny a
jak sám napsal, v níž by mládež škole odrostlá a lid mohl čerpat
zábavu a poučení v prázdné chvíli. V roce 1898 na jeho žádost
darovala Československá Jednota v Praze 65 cenných knih, které
vytvořily znamenitý základ veřejné lidové knihovny. Knihy byly
umístěny ve škole a knihovníkem byl učitel. Úspěch se dostavil a
knihy šly z ruky do ruky. Hned v prvním roce ze skromných darů
čtenářů a obce bylo zakoupeno 18 knih.
V roce 1906 byl z popudu učitele Jana Pečínky a za podpory
tehdejšího starosty, mlynáře Antonína Sunka, založen čtenářský
spolek Vlastimil, který sdružoval většinu mladých mužů a děvčat.
Spolek zajišťoval provoz knihovny, která se přestěhovala do
hostince u Durčaka (dnešní Florián). Knihovníkem byl p. Arnošt
Lyčka - dělník. Organizoval i odběr novin a časopisů (přes 40
výtisků) včetně další činnosti, jako ochotnické divadlo a různé

Život plyne rychle jako voda, daleko jsou dny, kdy sbormistr
František Lýsek vedl proslulé Jistebnické zpěváčky, kteří během
osmi předválečných let existence stačili proslavit region v Praze, na
Slovensku i ve Vídni. Několik dosud žijících zpěváčků si možná
vzpomene, jak byl jejich sbormistr celoživotně zasažen krásou
proskovických a staroveských luk a jistebnických rybníků a že jeho
první směřování na cestách z Brna domů bylo celoživotně spojeno
nejen s písněmi, ale i s přírodou Poodří. Tu dnes zdařile zachycuje
ve svých fotografiích Ing. Zdeněk Lýsek (z proskovického rodu
Lýsků), který pro zahájení Festivalu připravil ve škole fotogalerii.
I ta třeba povzbudí bytostný vztah místních dětí ke tradicím
Poodří, ke zpěvnosti a k domovu.
Květuše Lepilová
Lýskův nadační fond Brno
V průběhu Festivalu byla instalována ve škole také výstava ke
100 letému výročí založení Poštovny v Proskovicích. Historicky
cenné informace a zajímavé dokumenty shromáždil Ing. Oldřich
Dlouhý ze Staré Bělé. Zúročil tak vcelku svou 20ti letou práci
a zájem o vývoj činnosti poštovních úřadů v našem regionu. O
výstavku projevili zájem účastníci festivalu a následně ostatní
občané Proskovic při návštěvě Obecního úřadu. Zájemci mohou
výstavku ještě shlédnout, do 30. června 2008 bude ještě k vidění
na Obecním úřadě.
Marie Matějová

přednášky. V roce 1911 byl čtenářský spolek přeměněn na místní
odbor Národní Jednoty, neboť širokým záběrem kulturně osvětové
činnosti odpovídal jeho náplni. Dále pokračoval v knihovnické
činnosti a ročně přibývalo do 20 knih. V době 1. světové války
vývoj knihovny ustrnul, přesto v r. 1918 měla Národní Jednota
79 členů. Po vzniku ČSR v souladu se zákony přechází osvětová
činnost na obecní úřady. V roce 1923 místní osvětová komise
převádí z odboru Národní Jednoty 372 svazků knih v hodnotě asi
2 550 Kč (proti úhradě 350 Kč) do obecní knihovny. V tomto
roce je reg. 50 čtenářů a uskutečnilo se přibližně 950 výpůjček.
Jako knihovníci se pak střídají jak učitelé, tak prostí občané.
Knihovna však pro nedostatek financí jen pomalu rozšiřuje svůj
fond. Knihovní fond ve 20. - 30. letech 20. století se rozrůstá
ročně v průměru o 23 svazků a v r. 1935 obsahuje 644 knih.
Příspěvek obce v této době činí 400 Kč ročně.
Na počátku 2. světové války je v hlášení pro zemský úřad
odhadována cena knihovny na 10 500 Kč. Z knihovny se v
této době muselo vyřadit mnoho knih. Jednalo se hlavně o spisy
osob našich prezidentů, knihy všech autorů, kteří psali ve smyslu
práva Čechů na vlastní stát a všechny knihy, které se jen trochu
zmiňovaly, že Němci jsou naši nepřátelé. Za ně tam byly dány
jiné propagandistické knihy, které šly proti smyslu našich dějin.
V průběhu okupace se podařilo uskutečnit výstavu českých knih s
prodejem, která měla úspěch.
pokračování na str. 10
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Výročí veřejné knihovny
v Proskovicích

Pokračování ze str. 9
K dalšímu rozkvětu mohlo dojít až po válce. V roce 1947 může
dlouholetý knihovník p. Ludvík Lýsek konstatovat, že počet knih
(710) svazků poprvé převýšil počet obyvatel a Proskovice jsou na
tom nejlépe v širokém okolí. Tato situace však netrvala dlouho,
neboť počátkem 50. let opět přichází selekce k vyřazení některých
nežádoucích autorů a místo nich později dostává knihovna darem
KSČ 63 knih politické literatury. Z MNV je však pamatováno na
nákup nových knih ročně částkou 1 000 Kčs. V roce 1961, kdy
vede knihovnu knihovník pan Lazecký, se provádí reorganizace
knihovny v budově MNV na dnešní ul. Staroveské č.p. 100. V
roce 1965, kdy knihovnu vede p. L. Hlavatá (Malíková) má knihovna již 1431 knih a 121 pravidelných čtenářů, kteří uskutečnili
1176 výpůjček.
V tomto roce bylo zakoupeno 84 knih a knihovna byla hodnocena mezi nejlepšími. Za to obdržela od KNV darem 16 knih.
V roce 1965 byl vytvořen tzv. střediskový systém knihovnických
služeb a v rámci tehdejšího okresu Frýdek - Místek, pod který
Proskovice patřily, byla naše knihovna řízena okrskovou knihovnou v Brušperku. Dochází tím k určitému zlepšení, pokud se
jedná o změny titulů knih, obměnou z jiných knihoven. V roce
1970 zahajuje knihovna svou činnost v centru obce v budově
bývalé prodejny Budoucnost, která byla rekonstruována na MNV,
kde nachází lepší podmínky ke své činnosti. Po další reorganizaci
v 70. letech, kdy Proskovice opět přechází pod Ostravu se naše
knihovna postupně stává pobočkou KMO s profesionálním obsazením knihovníka.
Současnost nejlépe dokumentuje její činnost za rok 2007:
počet registrovaných čtenářů
- 49 dětí
- 61 dospělých
počet návštěv knihovny
výpůjčky dospělých

- 1135
- 2110 ks beletrie
- 650 ks naučné literatury
výpůjčky dětí
- 1611 ks beletrie
- 512 ks naučné literatury
časopisy pro děti a dospělé
- 730 ks celkem
Knihovna je vybavena PC s internetem, který použilo 96
čtenářů. V roce 2007 navštívili knihovnu žáci všech tříd místní
školy na knihovnickou lekci. Děti soutěžily v 6 soutěžích o ceny.
V tvůrčí dílně mohly děti vyrábět různé drobnosti. Těchto akcí
se zúčastnilo celkem 85 dětí. Knihovna obdržela dotaci 2 000 Kč
na nákup knih a ÚMOb věnoval 2 000 Kč na nákup odměn pro
soutěže. Provozní doba knihovny je každou středu od 12,30 do
17,00 hodin. Půjčovní doba 1 měsíc s možností prodloužení.
Závěrem Vás chci pozvat do naší knihovny, kde si určitě něco
k přečtení vyberete. Na Vaši návštěvu se těší současná knihovnice
paní Julie Krajcová.
Jiří Lyčka, kronikář

Rušení předčisticích zařízení
na kanalizačních přípojkách

Vážení občané,
v loňském roce Vás, prostřednictvím našeho „Proskovického
Floriána“, Ostravské vodárny a kanalizace informovaly o předávání
veřejného kanalizačního řadu do správy jejich společnosti.
V současné době probíhá v našem městském obvodě postupně
kontrola jednotlivých kanalizačních přípojek, které jsou zaústěny
do kanalizačního řadu. Každý majitel nemovitostí, t.j. rodinného
domu, který odvádí splaškové vody do septiku a poté předčištěné
do jednotné kanalizace, je vlastníkem této kanalizační přípojky.
Kanalizační přípojkou se tedy rozumí celý úsek trasy potrubí od
rodinného domu až po napojení na kanalizační řad či kanalizační
revizní šachtu ve správě OVaKu, a.s.
Pokračování na str. 11

ZE ŽIVOTA PŘED A ZA NAŠÍM PLOTEM
Jednou z nejcennějších vlastností nás lidí je tolerance. Touto
větou bych chtěl začít svých pár řádků, které moc rád nepíšu a pro
které je tato věta jakýmsi podtextem.
Když se zamyslíte nad tím, proč jste si zvolili žít svůj život na
vesnici, jistě vás jako první napadne klid, soukromí a pohoda.
Jenže to samé chtějí i naši sousedé, a to dokonce pořád. Asi vás už
napadlo, že narážím na „věčný“ problém víkendového klidu.
Pohled do ještě nedávné minulosti jasně ukazuje na to, že
vlastně platíme daň za své pohodlí. Stačí uvést pár příkladů-tichou kosu nahradila nejdříve elektrická a nyní stále více motorová
sekačka (sice bez omezení kabelem a často s vlastním pohonem,
ale zase o trochu hlučnější a se smradlavým bonusem). Pravdou je,
že sekat s takovou sekačkou je radost. Dalším příkladem je ruční
pila, kterou velice rychle vytlačily pily elektrické a v poslední době
stále častěji mobilní, ale rozhodně ne tiché motorové řetězové pily.
Pak tu máme benzínové křovinořezy, strunové sekačky elektrické,
zahradní traktorky, elektrické nůžky na plot a klasické cirkulárky.
Jistě uznáte, že s tímhle arzenálem předstírat vesnickou idylu
bude dost obtížné. Aby toho nebylo málo, je u mládeže stále
populárnější jízda na odhlášených, cenové dostupných autech
a motorkách v lesích a v Poodří (adrenalinový únik z reality s
příchutí zakázaného ovoce).
Znovu se proto dostáváme k první větě a myslím, že všem nám
musí být jasné, že bez vzájemné ohleduplnosti se těžko přiblížíme
ke starým hodnotám života na vesnici, založeným na dobrých
sousedských vztazích. Tady bychom měli asi začít, protože všichni
máme své sousedy a tudíž i prostor k prokázání naší vstřícnosti.
Sotva vystačí výmluva, že máme moc práce a jindy než v neděli
jsme to nestihli.
Systém různých nařízení a postihů za jejich neplnění asi
nebude nikdy zcela účinný, tak jako například postihy za
vypouštění záhadných zplodin z komínů za temných nocí, ale i
ve dne. Však si příroda nějak pomůže. Co by ale pomohlo nám
všem určitě je dodržení prostého úsloví: „Nedělej jiným to, co bys
nechtěl, aby oni dělali tobě“.
Vcelku poučná je malá historka, která se mohla udát i v naší
obci.
Jistý občan, který už léta „nevychází“ se svými sousedy, se rozhodl, že nastal čas pomstít se za všechny „naschvály“, které musel
doposud snášet.
Jedno slunečné víkendové ráno vytáhl o půl páté cirkulárku
a dvě hodiny v kuse řezal tupým kotoučem dřevo. Zbytek práce
si nechal na večer, kdy od osmi hodin úspěšně přehlušil večerní
koncert ptactva v zahradách i v blízkém lese.
Uběhlo pár dní a téhož občana navštívili vzácní hosté z daleka,
na které se již dlouho těšil. Chystal se jim ukázat, co všechno se
mu podařilo vybudovat a vypěstovat na zahrádce za dobu, co se
neviděli, a protože byl krásný slunečný den, přichystal posezení v
zahradní besídce. Když v tom náhle poté, co usedli ke kávě, se ozval tři metry od nich za plotem nekompromisní řev křovinořezu,
který svými dvanácti tisíci otáčkami za minutu úspěšně bojoval
s přerostlou trávou podél plotu.- A bylo po idyle. Když později
došlo k ukazování výsledků zahradničení, musel právě druhý
soused kácet motorovou pilou uschlou jabloň. A tak na zahradě
na sebe všichni pokřikovali, aby je bylo vůbec slyšet. Možná je to
náhoda, ale po této příhodě se už nic podobného nestalo.
Co říci závěrem? Je jasné, že pokrok se zastavit nedá, a tak nám
nezbývá, než si vytvořit nepsané zákony v sobě sami. Pro začátek
by možná stačilo vyhlášení neděle jako dne ticha. A že se nejedná
o nic nového, svědčí i desatero.
Zdeněk Dvorský
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Rušení předčisticích zařízení
na kanalizačních přípojkách

Pokračování ze str. 10

U rodinných domů, kde byla kanalizační přípojka již pracovníky OVaKu, a.s. revidována, odepsán stav vodoměru, byla
vlastníkům zaslána nová smlouva, kde je úprava smluvního vztahu, to znamená, že se smlouva vztahuje nejen na dodávku vody,
ale také na odvádění odpadních vod, které vtékají do kanalizační
sítě spravované společnosti OVaK, a.s., musí předčisticí zařízení
zrušit.
V průvodním dopisu ke smlouvě byl mimo jiné stanoven
termín k odstranění předčisticího zařízení, t.j. septiku či žumpy.
Kanalizační řad, který je ve správě OVaK, a. s., je napojen na
sběrač, který ústí do čistírny odpadních vod. Dle zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, dle
§ 18 odst. 4 cituji: „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou
odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody
přes septik ani přes žumpy.“
Před zrušením tohoto předčisticího zařízení je zapotřebí udělat
následné kroky:
1. Do situace, či katastrální mapky, kterou Vám ochotně
připraví na ÚMOb (p.Lišková 599 424 306) či OVaK, a.s.
(oddělení dokumentace, Nádražní 28/3114, Ostrava), zakreslit
stávající stav. Stávajícím stavem se rozumí umístění septiku či
žumpy, přívod splašků do septiku či žumpy a odvod a napojení
na kanalizační řad.
2. V takto připravené situaci se provede úprava, t.j. zrušení
předčisticího zařízení (přeškrtne se s vysvětlivkou) a způsob
přepojení vtoku a výtoku v septiku či mimo něj.
3. Dále je zapotřebí krátká technická zpráva (jakým způsob
em se provede odstranění předčisticího zařízení - vývoj, vyčištění,
zasypání).
4. Takto zpracovaná dokumentace se předloží na OVaK,
a.s., oddělení dokumentace, kde obdrží souhlas s likvidací a
přepojením.
5. Ve fázi, kdy je zrušeno předčisticí zařízení a vtok s výtokem
spojen, doporučujeme pořídit fotodokumentaci před záhozem
pro případnou kontrolu provedení prací pracovníky OVaK, a.s.
Pokud by pro někoho bylo zdokumentování problém, i v tomto
případě se může obrátit o pomoc na Úřad městského obvodu, a to
na p. Liškovou (599 424 306), nebo na p. starostu (599 424 304),
kteří fotodokumentaci zajistí.
Pokud se zjistí nevyhovující technický stav kanalizační přípojky
a bude se muset rekonstruovat, bude rozsah dokumentace
předkládaný k žádosti o vyjádření stejný, jako u nové kanalizační
přípojky:
1. Technická zpráva s popisem způsobu odstranění předčisticích
zařízení a způsob napojení na stoku
2. Přehledná situace (katastrální snímek) pro určení místa
stavby
3. Situace přípojky v měřítku 1:500, 1:200 nebo 1:100 se
zákresem inženýrských sítí (koordinační situace)
4. Podélný profil
V případě jakýchkoliv nejasností či problémů je možno kontaktovat pracovníky OVaK, a.s. paní Ing. Procházkovou (tel. 597
475 249) nebo pana Ševčíka (mob. 606 575 247), kteří ochotně
přijedou a na místě samém poradí nebo problém vyřeší.
Občané, kteří by měli problém ať se zpracováním dokumentace, či jakýkoliv jiný, mohou přijít v úřední dny na Úřad
městského obvodu, kde jim ochotně problém pomohou vyřešit
či najít jiné řešení Dagmar Lišková nebo pan starosta Ing. Jiří
Matěj.
Dagmar Lišková

RADY RODIČŮM
Blíží se prázdniny a rodičům přibudou starosti s organizací
volného času dětí. Většina z Vás určitě plánovala s předstihem a
má jasno - babička, rodinná dovolená, tábor atd. Určitou dobu
některé děti budou také doma. A protože i svoboda má své mantinely, je třeba vřadit do osobního volna také povinnosti a práci.
Děti do 15 let by měly každý den splnit alespoň 1 pracovní
úkol - přímoúměrný věku, pak mohou trávit čas s kamarády.
Rodiče však musí vědět kam chodí, s kým co dělají a měli by dbát
na dodržování domluvených časů návratu domů. Občas je vhodné
si dětské výlety prověřit. Důvěra je v rodině na místě, ale za své
děti neseme na 18 let zodpovědnost v oblasti výchovy.
Snažme se s dětmi být, povídat si s nimi, dělat s nimi ty
nejobyčejnější věci - uklízet, vařit oběd, projít se známými místy,
něco je naučit z toho, co umíme. Hlavně mít s nimi trpělivost a
neodhánět je!
Policie České republiky zaslala všem školám a obecním
úřadům informace o aktivitách, kterými se snaží vymýtit zárodky
sociálně patologických jevů z řad mládeže. Všichni víme, co je
šikana, agrese, alkohol, drogy, špatný vliv party, gamblerství, nikotin, pohlavní zneužívání a nebezpečná náboženská hnutí - sekty.
Většina vyjmenovaných soc. patologických jevů je přítomna i v
naší obci.
Skupinky toulajících se žáků ZŠ a studentů SŠ po Proskovicích
mají svá stanoviště, kde kouří, pijí, někteří občas, jiní pravidelně
kouří marihuanu. Ti, kteří jsou na kouření, pití a marihuaně
závislí, většinou pocházejí z rodin, kde chybějí vzory, chybí
„teplo domova“. Na některé tlačí parta, mají snížené komunikační
dovednosti, strach z budoucnosti, snížené sebevědomí, nedokážou
udržovat vztahy. „Změkčují“ si nepříjemné situace v životě a nejsou schopni bez návykových látek prožít klid, uvolnění a radost,
později ani s nimi. Dopouští se krádeží a vandalství.
Věnujte svým dětem o prázdninách pozornost, neříkejte, že na ně
nemáte nervy. Domluvte se společně na pravidlech, režimu a dbejte
na jeho dodržování. Je to někdy velká dřina, ale vyplácí se. Mějte
je rádi a dávejte jim svou lásku najevo (slovem, skutkem, ne penězi).
Marie Matějová

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Proč konat společné akce dětí, rodičů a učitelů? Pro děti
je prospěšné, když existuje obousměrná komunikace mezi jejich

rodiči a učiteli. Žákům nejvíce prospívá, když jejich rodiče rozumějí
požadavkům učitelů a naopak, učitelé chápou očekávání rodičů.
Stejně důležité je, aby rodiče a učitelé byli ve vzájemném styku a aby
se informovali o učebních návycích žáků, jejich postojích ke škole,
sociálních vztazích i školním prospěchu.
Komunikace mezi školou a rodinou je nejpřínosnější, pokud
probíhá oběma směry. Mezi praktické a efektivní formy, které
využíváme pro oboustrannou výměnu patří například setkání rodičučitel-žák při konzultacích a neformální setkávání při společných
projektech pořádaných školou. Bez angažovanosti rodičů není možné
zaručit, aby se jejich dítě ve škole optimálně rozvíjelo.
Každá škola by měla vyjádřit své cíle ve svém školním vzdělávacím
programu a v koncepci rozvoje školy. Pokud si však žáci či jejich
rodiče budou představovat svou roli klienta školy podobně, jako
svou roli zákazníka v cukrárně na rohu ulice a že škola musí splnit
každý jejich vrtoch, dostanou se poslání a cíle školy do rozporu
se zájmy žáků. Funkcí školy není prodávat svým žákům za jejich
peníze cokoliv, na co si vzpomenou. Hlavní funkcí školy je rozvoj osobnosti žáka jeho vzděláváním, t.j. získáváním informací,
znalostí a dovedností, utvářením názorů a hodnotových orientací.
Zájmem školy rovněž je, aby své poslání a cíle plnila na vy-

Pokračování na str. 12
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Pokračování ze str. 11
soké úrovni. A tak škola, aby předešla rozporům, musí velmi
citlivě vážit potřeby a momentální přání všech aktérů vzdělávání.
V letošním roce jsme zadávali rodičům, žákům i učitelům
základní dotazníky Kalibro „Škola a já“ věnovaný tomu, jak školu
vidí žáci, jejich rodiče, učitelé a vedení. Firma Kalibro dotazníky
zpracovala, škole zaslala výsledky a porovnání s ostatními testovanými školami v republice. Troufám si říci, že jsme dopadli ve
srovnávání velice dobře jak v očích žáků, jejich rodičů, tak učitelů.
Dotazníky ale odhalily také oblasti, na kterých je ještě nutno pracovat, poukázaly také na to, že ne vždy jsou rodiče správně svými
dětmi nebo učiteli informováni o práci ve škole, o způsobu výuky,
o používaných metodách a formách práce. Škola bude s výsledky
dále pracovat a závěry poslouží jako jeden z dalších pramenů, na
kterých budeme stavět svou koncepci pro další roky.
Škola používá také testy firmy Kalibro, a to konkrétně testy
pro žáky 3. a 5. ročníku. Nejenže nám srovnávají výsledky žáků
naší školy s ostatními v republice, ale dále nám ukazují, do jaké
míry dokáže škola ovlivnit žáka ve vzdělání, osobním rozvoji
za dva roky od prvního testování, to je, zda jeho výsledky jsou
na vyšší, stejné či nižší úrovni. �Samozřejmě se snažíme, aby k
rozvoji docházelo v příznivém prostředí, v souladu se zájmy a
potřebami společnosti, a to ekonomicky efektivním způsobem. I
letos se podařilo žákům obstát na výbornou. Ve všech testovaných
oblastech mají mnohem vyšší procento úspěšnosti než je republikový průměr.
Předmět

Průměr žáků naší ZŠ
5.r.
Český jazyk
65,4 %
Matematika
91 %
Anglický jazyk
68,5 %
Humanitní základ
75,4 %
Přírodověd. základ
71,4 %

buzuje ke spolupráci a aktivní účasti na procesu vzdělávání.
Rozhodující roli ve vytváření pozitivního prostředí hraje kvalita
managementu školy a jejího sboru, mezilidské vztahy a kultura
školy. Jedním ze základních předpokladů efektivního fungování
školy je kvalitní zpětná vazba. Tyto informace týkající se kvality vzdělávání musí vycházet především zevnitř školy, ze strany
připomínek žáků a jejich rodičů, pedagogů i nepedagogických
pracovníků. Důležitá je i zpětná vazba ze strany absolventů, škol
vyššího stupně, veřejnosti.
Nejen žáci, ale také pracovníci školy na všech úrovních neustále pracují na svém odborném růstu, a tím vytvářejí i předpoklady
pro zvýšení kvality pedagogické a nepedagogické práce. S mírnou
nadsázkou můžu říci, že pokud se přestávají učit učitelé, přestávají
se učit i jejich žáci. A to bych naší škole v žádném případě
nepřála.
Školní rok se mílovými kroky blíží ke svému závěru. Ve škole
se událo spousty dobrých i méně dobrých věcí. Doufám, že na
ty dobré se nezapomene a na ty špatné budeme třeba po čase
vzpomínat s úsměvem nebo si z nich vezmeme ponaučení do let
příštích.
Na žáky čekají zasloužené prázdniny, na zaměstnance
zasloužená dovolená.
Přeji všem, aby během nich načerpali mnoho sil a inspiraci do
další velmi nároční práce.
Eva Paličková, ředitelka školy

Celostátní průměr
61,6 %
56,2 %
61,5 %
67 %
61,6 %

Kvalita vnitřního prostředí školy je jedním z rozhodujících a
nejsilnějších faktorů ovlivňujících vnímanou kvalitu práce školy.
Máme eminentní zájem vytvářet pro žáky takové prostředí, do
kterého chodí rádi, ve kterém se rádi vzdělávají a které je povz-

Den v mateřské škole
Den Země se na naší škole konal v pátek 18. 4. 2008.
Den Země v naší škole se začal připomínat už od rána. Jeli
jsme na muzikál o Dni Země do KD Akord na náměstí SNP.
Nejprve nám herci zazpívali pěknou písničku o tom, jak se máme
chovat k naší matce Zemi. Potom nám krásně popsali Ozíky. Jsou
to skřítci, kteří mají na starost po jedné popelnici jiné barvy a starají se o její obsah. Mě se nejvíce líbil Ozík Komposťáček. Muzikál
nám přiblížil, proč je tak důležité třídit odpad. Pokud bychom to
nedělali, pohltil by nás Akládkoobr. Představení se mi moc líbilo.
Po příjezdu do školy proběhla beseda s prezentací o třídění
odpadů v naší škole. Byl u toho i pan starosta Ing. Jiří Matěj.
Prezentace obsahovala grafy, tabulky a různé texty. Prezentaci
vytvořil, za velkého přispění 5. a 4. ročníku Tomáš Novák. Pak
měl pan starosta proslov o třídění odpadu v naší obci. Nakonec si
žáci 3. ročníku připravili pro panba starostu pěkné otázky.
Myslím si, že celkový program ke Dni Země byl velmi zajímavý.
Filip Růžička, žák 5. r.

Byl to den jako každý
jiný. Děti přicházely se svými rodiči, prarodiči nebo
sourozenci do MŠ, přivítaly
se s paní učitelkou a se svými
kamarády. Některé se hned
přidaly do hry ke kamarádovi, některým dětem výběr
hry a hračky chvíli trval a
tak si mezi tím povídaly s
dětmi nebo s paní učitelkou.
Po osmé hodině do naší MŠ
začaly chodit maminky s
dětmi, které mateřskou školu
teprve začnou navštěvovat, a
proto dnes přišly k zápisu.
Na tento den jsme se s dětmi
pečlivě připravili. Děti ze
druhé třídy vyrobily pro své
Pokračování na str. 13
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Den v mateřské škole
Pokračování ze str. 12
mladší kamarády drobné hračky s drobnou sladkostí a paní
učitelky z první třídy naplnily nafukovací balónky moukou a
vytvořily veselá strašidýlka. Po zápisu dětí u vedoucí učitelky si
tyto drobnosti odnesly domů.
Obě třídy pak byly novým dětem a jejich rodičům otevřeny
k nahlédnutí, měly možnost seznámit se s činnostmi v MŠ, jejich
organizací, byla jim dána možnost zapojit se do hry.
Děti, které již mateřskou školu navštěvují, většinou znají své
nové kamarády, a proto netrvalo dlouho, aby si spolu začaly hrát.
Děti se na malou chvíli staly průvodci, což byla pro ně velmi
důležitá role a zhostily se jí s patřičnou zodpovědností.
Maminkám paní učitelky zodpověděly dotazy, které je zajímaly, především s adaptací dětí, s individuálním přístupem a se
všemi změnami, které na dítě v MŠ čekají - odloučení od rodičů,
vymezení hranic v jednání a chování dětí v kolektivu, základy
samostatnosti a odpovědnosti.
Celé dopoledne bylo pro děti velkým zážitkem. Snažily se
předvést novým kamarádům to nejlepší, s čím se mohou v MŠ
setkat. Věříme, že stejný pocit měli i naši hosté, budoucí školáčci
a jejich maminky.
Ved. uč. Danuše Karasová

PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce jsme se připojili k výzvě neziskové humanitární
organizace Diakonie Broumov a vyhlásili ve spolupráci s Českým
svazem žen Proskovice humanitární sbírku, která se týkala především
oblečení.
Sbírka se setkala s velkým ohlasem. Chtěla bych zde poděkovat
občanům, kteří sbírkou pomohli všem potřebným lidem a zároveň
poděkovat ženám z ČSŽ za jejich velkou pomoc při organizaci sbírky.
V případě vyhlášení dalších sbírek se opět znovu zapojíme, protože
ještě stále jsou na světě lidé, kteří pomoc druhých potřebují.
Miloslava Vidličková

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
S ohledem na stále množící se krádeže upozorňujeme občany
na lokalitu, která je v současné době v zorném úhlu zlodějů. Jde
o vykrádání aut, která parkují před hřbitovem. Zloději jsou velmi
zruční; během zapalování svíčky na hrobě stačí „vybrat“ zaparkované vozidlo. K tomuto snad jen jednu radu - nenechávejte v
zaparkovaném autě kabelky, batůžky, oblečení, ale také autorádia
a další věci.
Proto bych chtěla poprosit „buďme všímaví a pozorní k dění
okolo nás, protože lhostejnost a nevšímavost nahrává především
té druhé straně“.
Miloslava Vidličková

OKÉNKO ZE ŽIVOTA SVAZU ŽEN
V tomto roce se každý týden v pondělí schází členky Svazu žen
a učí se plést pod vedením paní Věry Slívové košíčky, misky a jiné
vhodné předměty z pedigu (speciální proutí). Rády bychom pro
tuto činnost získaly další zájemkyně. Mohou přijít i ty, které nejsou
členkami Svazu žen.
V měsíci březnu jsme důstojně oslavily MDŽ. Během oslavy
se představily maminkám a babičkám pásmem básní a písní děti z
mateřské školy. Jejich vystoupení bylo milé a velice nás potěšilo.
V květnu přijalo 5 členek účast na aktivu, který připravil Okresní
svaz žen v rekreačním středisku v Trojanovicích.
Pokračování na str. 14

JUBILEUM proskovického rodáka
Začátkem června se dožívá
90-ti let proskovický rodák
JUDr. Miroslav Folta. Mnozí
staroběláci si jej pamatují jako
obětavého pracovníka Sokola.
JUDr. Miroslav Folta se
narodil v roce 1918, ještě za
Rakousko-Uherska. Vystudoval učitelský ústav v Příboře
a po válce vystudoval práva
na Karlově univerzitě v
PRAZE. Pracoval jako učitel,
městský právník, nádenník,
vysokoškolský profesor, ekonom a systémový analytik.
Od roku 1968 žije v Kanadě,
napřed ve Winnipegu a
později v kanadském hlavním
městě Ottawě. Ve Winnipegu
působil dlouho jako předseda
místní odbočky krajanské
organizace. V devadesátých
letech sloužil jako přísedící
soudce kanadského Tribunálu
pro lidská práva. V roce
2001 mu byla udělena

Cena TGM za práci mezi
krajany i za přínos kanadské
společnosti. Před dvěma léty
oslavili s manželkou Růženou
- starobělskou rodačkou - 60.
výročí svatby.
Vše nejlepší a mnoho spokojenosti a zdraví do dalších let!

Občanské sdružení „Jednota sv. Floriána“
V letošním roce je to již 10 let od doby registrace tohoto
sdružení u MV ČR. Hlavní náplní činnosti sdružení je oprava
kostela sv. Floriána v naší obci.
Za dobu své činnosti se občanské sdružení „Jednota sv.
Floriána“ postupně podílelo na opravě střechy kostela, fasády, instalaci věžních hodin, opravě harmonia, izolaci a zateplení stropu,
opravě a sanaci kazetového stropu a jiných dřevěných prvků,
izolaci základů kostela, výstavby chodníku, úpravy travnaté plochy, okrasné výsadby, oplocení pozemku. Spolupracovalo také při
opravě kapliček a kamenného kříže u objektu lesní správy.
V loňském roce pomáhalo při pracích na zpevnění a stabilizaci svahu před kostelem. Tyto práce by měly být, včetně opravy
vstupního schodiště, dokončeny v letošním roce.
Všechny práce bylo možné vykonat z finančních prostředků,
které darovali občané, organizace a zastupitelstvo našeho městského
obvodu a grantu města Ostravy určeného k opravám sakrálních
staveb.
Chceme poděkovat všem obětavým občanům, dárcům i organizacím za jejich pomoc, i všem příznivcům Jednoty sv. Floriána.
DĚKUJEME!
Ing. Josef Němček
za Jednotu sv. Floriána

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Ve středu 10. září 2008 od 14,30 do 17,00 hodin
proběhne v budově úřadu každoroční

očkování psů proti vzteklině.
Nezapomeňte očkovací průkaz psa.
Cena vakcíny je 100,- Kč.

V. Adámková
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TJ SOKOL PROSKOVICE
SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÁ ČINNOST
JARO 2008
Plesová a divadelní sezóna už skončila a cvičení jednotlivých
složek se opět rozběhlo naplno. Cvičí rodiče s dětmi, žačky, žáci a
ženy. Činnost zahájil i náš tenisový oddíl. Zájem o cvičení, zvláště
mezi mládeží, není příliš velký, třebaže máme kvalifikované cvičitele,
kteří umí připravit cvičební hodinu pestrou a zajímavou. Děvčata
cvičí s hudbou, věnují se základům gymnastiky a pohybovým hrám,
žáci dávají přednost různým sportovním hrám, zvláště oblíbený je
florbal.
Naše ženy se kromě pravidelného cvičení intenzivně věnují
nácviku sletové skladby Výlet s aerobikem, s níž budou župu
Moravskoslezskou i naši jednotu reprezentovat na třetím Sokolském
sletu pod Ještědem v Liberci ve dnech 20. - 22. června 2008. Z naší
tělocvičné jednoty se sletu zúčastní 8 žen, které se v Liberci představí
znovu po čtyřech letech.
Nastupující léto a prázdniny lákají k různým sportovním aktivitám. U sokolovny jsou dva kurty, jeden tenisový, druhý herní. Zveme
všechny zájemce na tenis, volejbal nebo nohejbal. V naší obci je stále
populárnější i cykloturistika, organizujeme cyklovýlety do blízkého i
vzdálenějšího okolí.
Nedílnou součástí Sokola kromě sportovní činnosti je i činnost
společenská, kterou v naší obci zajišťuje především 1. Jarkovská

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
v prvé polovině roku 2008 v Proskovicích
Vážení a milí občané Proskovic, fandové
našeho Sboru dobrovolných hasičů. Nejprve se
Vám všem chceme omluvit za dlouhou pauzu,
kdy jsme ani řádkem nepřispěli do Proskovického
„Floriána“. Jako by hasiči v naší obci nebyli. Opak
je pravdou. Jen jsme vždy prošvihli uzávěrku pro
odevzdání příspěvku. Dnes to chceme napravit a
plně Vás o naší činnosti informovat.
Začneme tedy od počátku roku 2008, kdy jsme
v proskovické Sokolovně uspořádali a s velkým úspěchem absolvovali
tradiční hasičský ples. Dle ohlasu ve vesnici byli účastníci nadmíru
spokojeni.
Dalším hasičským počinem pro čistší a hezčí obec byl sběr
železného šrotu, který jsme uskutečnili v měsíci dubnu. S pomocí
našeho člena pana Václava Sojky, který tuto akci zabezpečil svým
nákladním vozidlem, jsme v obci nasbírali několik tun šrotu. Tato
činnost je pro nás výhodná i ekonomicky, neboť je významná i pro
naplnění pokladny.
V měsíci květnu u příležitosti pouti se na hasičském cvičišti
uskutečnila již tradiční pouťová zábava, která byla určena hlavně pro
mladší z naší vesnice. Hrála skupina „HEC“ z Krmelína.
Na druhý den mnozí z hasičů byli účastni velikému sportovnímu
klání, a to fotbalu mezi svobodnými a ženatými na hřišti u koupaliště.
V předvečer pouti jistě vhodná činnost pro všechny zúčastněné.
Květen je pro všechny družstva hasičů počátkem soutěžní
činnosti. V našem sboru je v současné době jedno družstvo mužů,
které se zúčastňuje soutěží v širokém okolí. V samém počátku musíme vzpomenout účast na 1. kole hasičského sportu v rámci okrsku
č. 3, a to v Zábřehu. Proskovičtí hasiči soutěž vyhráli, a to s velikým
náskokem.
V této době je v plném proudu soutěž moravsko-slezská liga v
hasičském útoku. Tato soutěž, která je bezesporu nejvýznamnější na
Moravě a které se zúčastňují jen špičková soutěžní družstva, hostí
v tomto roce i naše borce z Proskovic. Hned v prvém závodě ligy
v Rychalticích (u Hukvald) naši kluci dobyli palmu vítězství vynikajícím časem 14,70 s.
Celý výbor sboru dobrovolných hasičů, a věřím, že i vy všichni,
jim přejeme do dalších soutěží hodně úspěchů, aby technika vydržela
a hlavně nebyl žádný úraz.
Vše bližší o této soutěži, hlavně o našich hasičích můžou fandové
najít na Internetu na adrese: www.msliga.info. Rovněž jsou na této
adrese k vidění i fotky ze soutěží a mnoho dalších zajímavých informací.
Milí čtenáři, dovolte mi, abych se ještě zmínil o akci, která se

divadelní společnost. V letošní, již páté sezóně, se hra J. Brdečky
Limonádový Joe setkala s nebývalým ohlasem. Při prosincové premiéře
se zdaleka nedostalo na všechny zájemce, proto soubor sehrál ještě tři
představení v březnu v naší sokolovně a v dubnu jedno představení v
DK Akord v Ostravě - Zábřehu. Všechna měla u diváků velký ohlas
a divadelní soubor se tak dostal do širšího povědomí příznivců ochotnického divadla nejen v naší obci. Všichni členové souboru odvedli
velký kus práce, za což jim patří upřímné poděkování nás všech.
Věříme, že příští divadelní sezóna bude ještě úspěšnější a těšíme se
na nová představení.
Eva Petrůjová
vzdělavatel TJ Sokol Proskovice

uskutečnila nedávno. Mám na mysli velmi zdařilý „dětský den“. Sbor
dobrovolných hasičů byl spolupořadatelem tohoto odpoledne, které
se uskutečnilo v neděli 1. června od 14,00 hodin na hasičském cvičišti
„u mlýna“. Věřte mi, tak rozesmáté dětské tváře jsem již dlouho
neviděl. Akce byla velmi dobře připravena, zabezpečena, a jak děti,
tak jejich doprovod byl nadmíru spokojen. Vím, o čem mluvím. Jako
hlavní hodnotitele tohoto hezkého odpoledne považuji svou vnučku
Barborku a svého vnuka Ondřeje.
My všichni dospělí, bez ohledu na to, do jakého spolku nebo
proudu patříme, mějme na paměti, že spokojenost a rozesmáté tváře
našich nejmenších-dětí-jsou tím hlavním.
Milí čtenáři, toto byl výčet těch hlavních akcí, které jsme
uskutečnili v prvé polovině roku 2008. Hasiči vám všem, hlavně vašim
dětem, přejí krásné a spokojené prožití léta, které právě přichází, a to
bez úrazů a požárů. Těšíme se na další setkání s Vámi prostřednictvím
časopisu „Florián“, nebo přímo na některé z našich akcí.
Dovoluji si připomenout, že hasičské závody „O pohár Proskovic“
se uskuteční v tomto roce v neděli 7. září.
Za SDH Proskovice
Blažej Palička, starosta

OKÉNKO ZE ŽIVOTA SVAZU ŽEN

Pokračování ze str. 13

Předsedkyně Svazu žen nás seznámila s činností svazu, zhodnotila ve své zprávě všechny aktivity. V rámci dvoudenního pobytu

bylo možné zvolit vlastní program, využít nabízené kosmetiky M.
Žídkové atd.
Tradičním setkáním bývá každoroční škvaření vaječiny. Letos
se ho zúčastnilo 12 členek.
V rámci spolupráce s MŠ jsme ke Dni dětí 1. 6. 2008 zakoupily dětem občerstvení. Dětem, které půjdou do 1. třídy a
budou se loučit se školkou, zakoupíme malou sladkost a této akce
se zúčastníme.
13. 6. 2008 se budeme prezentovat prací s pedigem u
příležitosti oslav obvodu Ostrava-Jih, kam jsme byly pozvány.
V měsíci červnu, případně červenci plánujeme celodenní výlet
s opékáním špekáčků. Zároveň pomůžeme s výběrem oblečení
- sbírkou, která na výzvu Diakonie Broumov (nezisková humanitární organizace) proběhne rovněž v měsíci červnu v prostorách
ÚMOb Proskovice.
Všechny členky Svazu žen mají při své činnosti na mysli
hlavně užitečnost toho, co dělají a zároveň jim jejich činnost
přináší radost ze vzájemného setkávání a společné zábavy.
Svatava Sojková
Milada Konečná
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SENOSEČ

ŽNĚ

Jako většina tehdejších obyvatel venkova, i naši předkové se
živili převážně zemědělstvím. Základním předpokladem bylo zajistit dostatek krmiva pro dobytek pro zimní období. To znamená
připravit dostatek sena.
Tráva se kosila v době rozkvětu, t.j. v červnu. V té době se
celou obcí rozléhalo známé klepání kos. Každý žnec si připravil
dvě kosy, aby práce šla od ruky a s co nejmenší námahou. Časté
krtince kosu tupily a broušení kamenem bylo po čase bez účinku.
Na větší, selskou louku, nastoupilo několik chlapů, takže práce
šla od ruky.
Vzpomínám na dobu, kdy jako mladý jsem byl poctěn tím, že
jsem šel kosit louky panu Kašpárkovi. Bylo nás asi osm nebo devět.
Louky byly situovány od hrázky po Odru. Byl to nekonečný lán.
Každý, kdo dokončil pokos na břehu Odry, měl právo si načepovat
pivo ze sudu, umístěného ve vodě. Byl to jakýsi stimul. Když jsem
dokončil první pokos, byl jsem k smrti unaven. Zeptal jsem se
hospodáře, proč nekosí trávu žacím strojem taženým koňmi.
Dostalo se mi stručného vysvětlení. Pojď se podívat na strniště po
žacím stroji a po kose. Rozdíl byl zarážející. Bylo evidentní, že kosa má podstatně lepší výsledek pro získání maxima hmoty, strniště
bylo proti žacímu stroji takřka nulové. Dle sdělení hospodáře,
rozdíl představoval cca jednu fůru sena navíc, což nebylo zanedbatelné. Druhý den ráno nastoupily ženy, které pokosy rozházely,
několikrát obrátily a navečer uskládaly do kupek. Další den ráno
se kupky rouházely do tzv. ohnišť, nekolikrát obrátily a uskládaly
do kop. Příští den se kopy rozházely, obrátily a odpoledne se seno
shrabalo do válcovitého tvaru, naložilo na žebřiňák a svezlo domů.
Ukládání sena na půdu mělo svůj půvab pro mládež, která seno
hutnila. Byl to zdroj zábavy. Nejkrásnější zážitky byly, když v
čerstvém seně mohly děti přespat. Nezapomenutelná vůně všech
lučních bylin a trav poskytovala okouzlující spánek. I to patřilo k
idyle venkovského života. Škoda, že v době televize, domácích kin,
počítačových her, automatů a dalších výdobytků dnešní doby je
mládež o tyto zážitky ochuzena.
Ing. Evžen Kukla

Seno bylo uskladněno, krmivo zabezpečeno, zdálo by se, že
nastala doba lenošení. Leč opak je pravdou. Hospodáři skoro
denně chodili po poli a zkoumali zralost obilí.
Blížily se žně. Chlapi připravovali žací nástroje - kosy, srpy,
hrábě. Jakmile zrní dozrálo, začal boj o zrno. Drobní zemědělci to
měli poměrně jednoduché. Zvládli většinou své políčko po šichtě,
zvlášť, když měli několik dětí. Muž se oháněl kosou, žena za ním
sbírala a tvořila snopy, děti vyráběly povřísla a vázaly snopy. Když
se kosení ukončilo, začaly se stavět panáky (kozly). Tato práce
musela být dokončena do večera, dřív, než padla rosa.
Sedláci to měli poněkud složitější, protože lány byly velké.
Nastoupilo vždy několik ženců, takže práce šla od ruky. Později
nastoupily žací stroje, takže ručně se jenom obžal lán obilí dokola,
aby se tam žačka s koňským potahem vešla a pak už to jelo jak
po másle. Netrvalo dlouho a objevily se samovazy, takže odpadla
výroba povřísel a vázání snopů. Tím se práce usnadnila a urychlila.
Za samovazem se hned stavěly panáky. Po jejich odvezení zbylo
strnisko a děti po něm běhaly při pouštění draků.
Nelze opomenout, že pouštění draků vyžadovalo notný pohyb. Neustále pobíhání sem a tam, vyvažování, oprava přetržené
nitě. Veškerý tento pohyb byl samozřejmě na boso. Tehdy neexistovaly trampky nebo tenisky. Takže si dovedete představit, jak
byla otužilá chodidla.
Ing. Evžen Kukla

NOVÁ ZELENÁ LINKA
PRO OBČANY
Pozor! Občané města Ostravy budou moci od 1. dubna
využívat novou službu.
Zprovozněna bude nová bezplatná telefonní linka, na
které lze nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného
zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené
lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné
osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků, neupravenou veřejnou zeleň. Oznámit na ni budou moci např. i
černé skládky nebo nález uhynulých zvířat. Jedním z důvodů
jejího zavedení je skutečnost, že roste počet případů, kdy
občané oznamují tyto závady na linky tísňového volání.
Od počátku loňského roku do srpna přijali operátoři
398 takovýchto oznámení. Novou zelenou linku proto
nepoužívejte v případě havárií, akutních zdravotních
potíží a dalších problémů, které vyžadují okamžitá řešení.
Nová zelená linka (neurgentní) bude pro občany bezplatná a bude provozována Městskou policií Ostrava. Číslo
linky bude:

Vítězné mužstvo „SVOBODNÝCH“ z fotbalového utkání
„Svobodní versus ženatí“ se svým sponzorem.

800 199 922
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Celoročně k prodeji
včelí med, i pastovaný.
Na Vaši návštěvu se těší a děkuje
Váš včelař Václav Pačes
Družstevní 478/3
Ostrava - Stará Bělá

tel.: 596 769 078
MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE
spolu

s příznivci malé kopané
Vás zvou

na 7. ročník
fotbalového turnaje v malé kopané
„Memoriál Pepy Pazderny“,
který se uskuteční
v sobotu 23. srpna 2008 v 8,00 hodin
na fotbalovém hřišti v Proskovicích.

Přijďte povzbudit svůj tým!

PORUCHY NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
Informujeme veřejnost, že nahlašování poruch bude pro lepší
spolupráci s veřejností a lepší lokalizaci poruch zaznamenáváno
od 1. 4. 2008 do geografického informačního systému. Za tímto
účelem žádáme volající, aby dispečerovi nahlásili:
1. městský obvod
2. ulici, kde je porucha - pokud možno přesný název
3. upřesnění místa poruchy - č. popisné, dvůr, komunikace,
případně číslo stožáru
4. specifikace poruchy - nesvítí plošně, nesvíví x ks světel, blikající
svítidlo, poškozené zařízení apod.
5. kontakt na oznamovatele - pro případné dotazy techniků, kdy
poruchu nelze přesně lokalizovat.

Kontaktní telefonní číslo na dispečink
Ostravských komunikací, a. s. je
596 622 922.
Za nahlášení těchto údajů předem děkujeme a těšíme se na
spolupráci s Vámi při odstraňování poruch na veřejném osvětlení
ve vašem okolí.
Správa veřejného osvětlení
Ostravské komunikace, a.s.
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