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dělin sborového zpěl,rr v Proskovicích

něž učitel, který se zaměřil především na dětsk/ sbor.

Oba obětaví sbormistři pracovali pod záštitou místníorgani-

zace Sokola. Táké ve slavném Lpkově sboru ,Jistebntčtí zpéváčct"

účinkovalo mnoho dětí z proskovic.

Slavný proskovic}ry rodák František Lýsek se narodil dne 2,
května i904. Je odbornou hudební veřejností pokládán zasvérázného a mnohostranně činnéhovědce, umělce, hudebního pedagoga a organizátora. ZaIažíI dětsky sbor ,,Jistebničtí zpěváčci" a
dětský sbor", Byl také sběratelem lašských lidol}ch pís"Brněnský

Od roku 1950 působil na katedře hudební l}choly pedagogické fakulty Masarykory univerziry v Brně, od r. 7964 jako řádný profesor. Y r. 1975 mu byl udělen titul národní umělec.

Za okupace q.,tvořil pan Bohumil Palička dětský a smíšený
sbor v rámci okupanty povolené organizace ,,Kuratorium" (kuratorium pro ýchovu mládeže, zafoženo na jaře 1942). Tento sbor
r,ystupoval při různých piíležitostech i v okolních obcích. Po
skončení války ukončil svou činnost. Roku 1946 byl dostavěn a
rysvěcen kostel v Proskovicích. Při této slavnostní příležitostizpívali zpěváci ze sousedních obcí, neboť v Proskovicích v té době neexistovalo žádnépěvecké těleso. Gprve kolem roku 1948 založil
pan Jaroslav Slatinský kostelní sbor. Zpočátku pracoval jen s malým počtem zpěváků, ale během několika let se sbor rozrostl až na
30 - 35 členů.
V 50. letech vznikl při svazu mládeže smíšený,bor, j.ho; ,r.dení se ujal rovněž pan Jaroslav Slatinský. Vystupoval při různých
příležitostech v Proskovicích (např. pohřby, slavnostní mše apod,)
až do pol. 80. let. Od roku 1963 začaIlrystupovat ženský sbor, který r,ystřídal sbor smíšený. Pod vedením pana Jaroslava Slatinského
se scházel pravidelně přes 10 iet. Pořádal hudební večery v
Proskovicích i v okolí společně s místní kapelou pana Josefa

Borovce. V 70. letech činnost tohoto sboru ochabla a r7stupoval
už jen příležitostně i jako sbor smíšený(např. v r. L97I na okresním íěstivalu sborového zpěvu v Proskovicích, Staré Bělé a Nové

v r. 1985 na oslavách 40.

osvobození, kterou řídil kapelník pan JosefBorovec.
(.,.

sřorosly

Vážení spoluobčané,

Proskovičtíobčanérádi a často zpívali - při práci na poli, ,,na
táčkách", i doma. První, kdo si povšiml muzikálnosti zdejšíchobyvatel, byl pan učitel Pečínka,který začal nacvičovat sborový
zpěv. Po 1. světové válce nastoupil na jeho místo učitei Václav
L|sek, zdejšíobčan, obětal} sbormistr a režisér, Ve 20, letech vedl sbor a režírova|ochotnická představení, která se hrávala buď v
místníchhostincích nebo v přírodě (na Klinci, v Janšovémdole).
Dalším sbormistrem byl bratr Václava Lýska František Lpek, rov-

Bělé). Naposledy lystupoval

§Igvg

pokračoutínípříště)
Ing.

wýročí

liří Mat{j

vítejte u 1etošníhodruhého číslanašeho čtvrtletníku

,,Proskovický Florián". Souboj jara se zimou se v letošním roce poněkud protahoval a až úspěšrrým,,frontálním útokem" z kiaie
dubna járo s konečnou plrtnostÍporazilo a rystřídalo dlouho vláánoucí zimu. Thto změna se rychle projevila nejdríve na přírodě, ale
také na lidech. Když bychom udélali průzkum mezi lidmi, které
ročni období je nejkrásnější, nepochybuji, že by tuto anketu r,y,
hrálo práve svéžijaro.

. Jak.lsem již předeslal v minulém r,ydání zpravodaje, byla zima
obdobím příprav na klimaticky příznir,ě;šíobdobí jara až podztmu, V měsíci dubnu zahájila firma Jankostav, s.r.o. dokončovací
práce na úseku cyklostezky od ui. Na Pasrvinach k fotbalovému

hřišti. z důvodu reklamace musel být živičnýpovrch na některých
úsecích.odírrézována položen .no,r.,, Teprr1. po úprave povrchu
bylo dokončeno vodorovné a svislé doprávni značení, móntáž zahrazovacích sloupků a s nékolikadennim zpoždením oprori plánu
byl na romto úsékuzahájen cy}<lisrick1' pro.,or.
V měsíci dubnu byla dokončena avizovaná ýstavba 5-ti kontejneroých stanovišť na separovaný odpad, která zlepšía usnadní
nejen manipulaci s odpadem a udržování pořádku nistanovištích,
ale také samotný vzhled obce. Po dokonČení sice nebyla všechna
stanoviště ihned lybavena potřebným množswímkontejnerů, ale
tento nedostatek vznikl údajně opožděnou dodávku od rÝrobce
do firmy OZO, s.r.o.
Začátkem května byla také realizována opfava komunikace na
ZáIesní ulici. s jejiž přípravou bylo stejně jako u předchozích akcí
započato již v 1oňském roce.

V ,,boji" o lyřízení potřebných formalit pro Osvétlení vstupu
hřbitova včerne silové prípoiky isme možná záse o malý krůeek dále. Receno jinak, podařilo se snad definitivně (?) shromáždit
všechrry formaliry, souhlasy a všechna potřebná stanoviska dotčených, na žádost stavebního úřadu jsmďpřepracovali i projektovou
dokumentaci. Na plné obrátky pracuje-paní Lišková á dilši zainteresovaní pracovníci úřadu, abychom úřednímu šimlovi s nekonečnými.paragra§. stavebního zákona a zákonů souvisejících nasadili uzdu a oprarě. Teprve porom už bude zbwat drobný detail
- sehnar finanení prosrtedky ňa realizaci. no prk už budeme snad
"
konečne moci kopnout do zemé.
Přeložení \N 22 kV na proskovických paswinách je zatím ze
stlany člZ., bez názn1ku oóhory podíÍetsJ na nákladéch na pře1oženívedení. Proto také zatím r,}čkáváme s l]běror,}m řízeÁím
na zpracovatele projektove dokumentace nové Áasičskézbrojnice.
Prostředky na zpracování projektu zbrojnice se nám již podařilo
za_, lstlt,
Táké práce na projektech, jejichZ rystavbu bychom chtěli realizovat převážně z prostředků získaných z různých dotačních titu1ů, zejména z EU, se v rámci možností posunuly blížek realizaci.
Podrobnější informace, v jakém stadiu se jednotlivé projekty v
současnosti nacházejí. Vám předložím až v některém z príStích'v7dání .,Floriána". ti. áZ budoŮ známy neiaké konkrérnel'Sí informáce o termínech r,ydání některé konkrétni výz,,y na podání přihlášek o dotace zEÚ. Zatím Vás mohu po,rrá i.rfo.-ouat o Jkuteč.osti, že naše žádosti o prostředky na realizaci obou dětských hřišť
(sportovní víceúčelovéhřiště s umělým povrchem i dětské hřiště
Pobračouání na str. 2

)

pohračouání ze

l

schválilo Závěrečný účetMěstského obvodu Proskovice za rok 2008,

l

rozhodlo v,vdat kladné stanovisko k záměrům r,ykoupení částípozemků za účelemvýstavby cyklistické trasy,,L" Ostrava - Proskovice.

akce:

- lymalování místnosti spisovny ÚtvtOU s firmou Lys Vladimír,
- provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZáHadní

škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice za rok2O0B,
- zpracování projektové dokumentace na akci ,,Projektové a multifunkčníučebna",
- zpracování projektové dokumentace na akci ,,Zýšeníbezpečnosti
pro pěšína ul. Světlovské - ýstavba chodníku a opěrné zdi",

- na údržbu veřejné zeleně v městském obvodě Proskovice,
- provedení geodetickÝch prací pro výkupy pozemků ke stavební akci
,,Cyklistická trasa L" v Proskovicích, úsek koupaliště - lár.ka přes

Ondřejnici, ul. Na Paswinách - hranice MOb,

- převedení ručně zpracované pro_jektové dokumentace do digitální

podoby pro stavební akci Veřejné osvětlení vstupu hřbitova,

- pořlzení silničního zrcadla v souvislosti s bezpečným výlezdem na

l
l

komunikaci Světlovskou v blízkosti penzionu Florián,
rozhodla o spoluúčastina pořádání literárních a ryrtvarných soutěží
pro děti, navštěvujícímístníknihovnu v roce 2009 a rozhodla o pořízení odměn pro vítěze jednotlil}ch literárních soutěží do celkové ýše J tis. Kč včerně DPH,
rozhodla o uzavření ,,Smlouly o právu provést stavbu" ,,Cyklistická

trasa L v Proskovicích úsek Koupaliště - lávka přes Ondřejnicí, ul.

Na

MOb" dle zpracované projektové dokumentace
firmou DHV CR spol. s r.o., pro stavebníka SMO, Městský obvod
Paswinách - hranice

!
l
l

l

l
l

Zpracována dokumentace žádosti o dotace z regionálního operačního pfoglamu, v případě q,hlášení wýz,,y jŠme připraveni k podání zádo,ti
2. Reuitalizace Mlýnshého nállonu Proshouice
projekt_ byla zpracována již čwrtá verze projektové
dokumentace, bohužel ani ta ner,ypad á, že by mohlá být verzí
konečnou.

Na tento

sťch schůzích mimojiné:

rozhodla o zadání zakázek malého rozsahu a uzavření smluv o dílo na

qto

1

1, Sportouní uiceúčelouéhřiště s umělym pourcllem

rozhodlo o poskytnutí neinvestičníúčelovédotace ve r,}ši 2 tis. Kč
příspěvkové organizaci Knihovna města Ostrar,7,,

Rada MOb na

Slovg sRarosty

pro věkovou kategorii 3 - 6 let) z tzv. oranžoyé energie (nadace ČEZ)
nebyly v letošnímroce mezi rěmi šťastnýmia wbránými k realizaci.
Nicméně příštímrokem, pokud nezískáme p.'r,í". Ód;i,-,ud, máme
možnost zkusit štěstí znovu.
V pogisu stavu dalšíchprojektů už budu poněkud stručný, jelikož
v uplynulých měsícich neóošÍo k nějakému-l}raznějšímupoíunu k
reallZacnlmu \,ystupu:

Zastupitelswo MOb na svém zasedání mimo jiné:

l
l

sn

Proskovice,

v souvislosti s plátcovswím DPH 1. 4.2009 rada rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám: Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu, s firmou T-Mobile Czech Republic, a Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových plostor, s firmou Ovanet, a.s.,
vzala na vědomí účetnízávěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice za 7. čwrtletí2009,

rozhodla dle zákona č.25012000 Sb., o rozpočtol}ch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, že příspěvková organizace záHadní škola a Mateřská škola ostrava - proskovice můžedo
svého vlastnicwí nabýt majetek veřejnými sbírkami dle zákona č.
I1712001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, a
to za podmínky, že se bude jednat o majetek potřebný k l}konu jejich
činnosti, pro kterou byly zřízeny,

uložila příspěvkové organizaci ZáHadní škola a Mateřská škola
Ostrava - Proskovice, v souladu se zákonem č.25012000 Sb,, o rozpočtor.|ch pravidlech izemních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, předkládat radě městského obvodu Proskovice k rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu zřizovatele návrhy darovacích smluv na
při.jetí daru, na jejichž základě nabude příspěvková organizace majetek do svého vlastnictví,
vzala na r,ědomí rozpis přímých ýdajů na vzdělávání a dalšípřidělené prostředky ze státního rozpočtu pro oblasti školswína rok 2009,

projednala návrhZávérečnéhoúčtuměstského obvodu Proskovice za
rok 2008 a doporučila zastupitelswu k přijetí tento materiál,

Miloslaua vidličhouá

3. Zuyšení bezpečnosti pro pěší na ul. Suětloushé - ulstauba chodníku a opěrné zdi podél Suětloushé ulice

4.

Projeh.touá
a multifunkční_ učebna - uybudouání učebny
u druhé polouině potlhrouí ZŠ

.

Na obě_akce jsme již získali prostředky na zpracování projekrove dokumentace. probéhlď qrbérové řízeni na zpracávarele.
uzavřena sm]ouva na zpracování PD s vítěznou fiimou HHP
v.o.s., resp. s firmou Ing. V lasrislav Cimbura -SOPROK
(Soukromá projekční kancelář)

5. Volnočasouj areál Proshouice
Dobudor,ání areálu požární nádrže na koupaliště - Radou města Ostrarv bvlo zatím schr.á]eno zÁájení projektové příprary

6, Cýelostezha Proshouice - tTasa greenuays - riká se dvou
úseků od hranice se starou Bělou iž k uliciNa paswinách a na
druhé straně od mlýna až k lávce přes Ondřejnici. 6. března
2009.byla podána žádost o dotaci do výzw Regionálního ope,

račníhopfoglamu regionu soudržnostJ NUTS 'II

Moravskoslezsko 2O07 - Ž013 zpracovaná firmou DHV CR
spol, s. r.o. Praha, pobočka Ostrava. Nyní již netrpělivě čekáme, zda nám dotaČe bude přiznána. Nově r,lvsta1 problém na
hranici našeho katastru se Starou Bělou z důvodu $rodeje hraničníchpozemků - můžeohrozit lydání stavebního povolení.
7, Dětské hřiště

pro uěhouou hategorii 3 - 6 let (beze změn)

Na závěr dnešního povidání by se samoziejmě hodilo něco hodně optimistického a povzbudivého, ale nemohu se ubránit, abych se
opakovaně nezmínil o záležirosti, na krerou jsem upozorňoval v 1oňském záii_jovém r,7dání Floriána, a která bohužel )atím nerl,kazuie
žádný náznak.zlepšení. Ano. uhodli isLe. jedná se opravdu o následky
krádeží a vandalismu nekterých skupinek pfevážně mladSích obv"varél
samozřejmě nejen.z našeho mestského obvodu, V policejních srátisrikách jsme sice vedeni iako jeden z neiméně problimor.}ch obvodů v
rámci Osrravy, ale bylo b1, naivní nechaL se Lkol.bn nelakymi eisly.
Dokladem toho je i přiděiení jediného ,,okrskáře" z rad áCs'tske policie. bohužel já sám jsem zatím nezaznamenal žádný r,iditelný
ýslidek
jeho práce... . Pokud máte jiné zkušenosti, prosíÁ, informljá nás o
nich.

A na Vás všechny se obracím s prosbou, kdybyste se stali svědky
1akéhokoli vandalského projevu. niéeni verejnéÉo'nebo soukroméhó
maietku, piestupku, nepřísrojného chování. znečišťováníveiejného
prosrranswÍ,atd. inFormu.jte o tom neprodleně městskou poliiii na
čísle156 nebo Policii Českérepubliky na čísle158, popř. kthokoli
našeho úřadu._ Připomínám, že-hlášení těchto událosií ji anonymní a"
nemusíte uvádět svou totožnost.
Abychom mohli pro Proskovice udělat co nejvíce, je tieba mit

podněty také přímo od občanů.Někteří zYás za mnou chodí na úřad. porkáváme se v různých částech Proskovic a sdě]íte mi své postřehy. námit§ a piání. kririku ale i pochvalu. Tá samozřejmě pokaždé potěší a inspiruje k dalšípráci. Pioto vítám jakoukoli vzájémnou
komunikaci s Vámi občany. Zkuste se i Vy podÍlet na zkvalitnění života Proskovic. Nebudte lhostejní k místu, Řteré je Vaším domovem,
Ing.

Jiří Matěj

-:)-

V{stePcfi HOsPOPnňtM měsrsKlo oBuoDu pnoslíoulcc zR f;olí 2008
ZastuPitelswo,měs_tského obvodu Proskovice na svém 15. zasedání dne_i!, června 2009 q,jádřilo souhlas s celoročnímhospodaře_
ním městského obvodu Proskovice za rok 2008 bez q,hrad a schváiilo Závěrečný ričet městikého obvodu Proskovice
,oŘ 2008.
"^

Předkiádáme našim občanůmvelmi stručný přehled hospodaření našeho obvodu:

Název

Schválený rozpočet
v tis. Kč

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
KapitáIové příjmy
Přijaté transfery
Financování
konsoIidace

PŇJMY CELKEM
Běžnéwýdqe
Kapitálové l}daje

konsolidace

víoalE CELKEM

460
1.403
0

7.I74

-165
-79
8.793

6.608
2.264
-79
8.793

Upravený rozpočet
v tis. Kč
486
) 07)
I5
10.485
0

,92

12.966
8.179

4.825
-92

12.912

Největší položku woří přijaté transfery (dotace), evidovány jako:
- účelor,}z rozpočtuEU prostřednicwím úřadu práce na aktivní
politiku zaměstnanosti ve lýši 86 tis. Kč
- účelol}na sociální dávky ve r}ši 34 tis. Kč
- z všeobecné pokladní sprály na volby a sociálně-právní ochranu
dětí ve l}ši 53 tis. Kč
- neinvestičníze státního rozpočtu na školswí ve r,}ši 176 tis. Kč
- neinvestičníze státního rozpočtu na ýkon státní spráry ve l}ši 98
tis. Kč

- na úhradu

Kč

provozních rydajů městského obvodu ve r,}ši 4 413 tis.

- účelol}na r,}daje spojené s hrobor}mi místy ve l}ši 59 tis. Kč
- účelor7na plavecký r,7cvik žáků ve r,7ši 29 tis. Kč
- účelol}na školswí ve l}ši 171 tis. Kč
- úČelor,}na r.l,měnu oken úřadu ve l}ši 251 tis. Kč
- účelor,}na studii koncepce obce ve ýši 40 tis. Kč
- účelor,}na pořízení rybavení sborovny v půdnívestavb ě ZŠve
ý-

plnění v

kč

o/o

plněni upraveného
rozpočtu

497 .109,34
2,126.532,93
14.760,00
23,868.668,59
0

-13,654.009,19

12,853,06I,67

98,43

20,44I.085,99
4,384.953,46
-13,654.009,19

l1,1,72.030,26

84,66

- kapitálor.} účelor.}na p_rojektovou dokumentaci pro ,,Sportovní
víceúčelovéhřiště s umělým povrchem" ve wši 61-tis. K3

- kapitálor,} účelory.r" prbl.kiouou dokumentaci pro cyklistickou
srezku ,,trasu L" ve l7ši 220 tis. Kc
- kapitálor,} účelor,}pro lybudování cyklistické stezky ,,trasa L" úsek koupaliště - ul. Na Paswinách ve l}ši 1 4OS tis. kč
- kapitálol} účelol}na
"pracování pro.jektového záměru pro zpfacování žádosti z fondu EU pro ,,Sportovní víceúčelovéÉliStC i
"mělým povrchem" ve výši li4 tis.'Kč
- kapnálw účeloý.nazpracování investičníhozáměru pío zpíacování žádosti z fondu EU pro ,,Revitalizaci miýnského .,á]ronu" ,r.
ýši 66 tis. Kč
Po,slední tři akce byly z časor-lzch důvodůpřevedeny do rozpočtu
roku 2009.

PoHLEDÁVI§
Pohledávky - objemově největší pohledávka vedená v evidenci

ši 161 tis. Kč
- účelol}na opravu komunikace k požární nádrži ve ryši i30 tis.

iako posky,tnutá přechodná finančnívýpomoc podnikatelskému
subjektu - Pekárna Proskovice ve r,}ši l,.574 tis. Kč a k tomu penále ve výši 600 tis. Kč zůstává i nadále v nezměněné podobě.'

- kapitálor.} účelol}na ýstavbu parkoviště u malometrážního domu Na Smyčce ve ýši 540 tis. Kč
- kapitáloý účelol}na chodník a zastávku MHD ul. Staroveská ve
ýši 1 404 tis. Kč
- kapitálol} účeioryna sborovnu 1, půdnívestavbě ZŠve wýši 2 O47
tis. Kč

ZAYAZKY

Kč

.Závaze.k,který zatěžoval od roku 2003 rozpočet městského obvodu P_roskovice byl v roce 2008 splacen v plne vYSi, Jednalo se o
povodňovou dotaci z roku 7997
oYSl t ZZO t;.. t<t.
"é
Tiňa paličhouá
zakladatelka_ Lýskova_nadačního fondu v Brně, ředitel rozhlasu Ilja
Racek, pan Miroslav.Rybička, akademický sochař a místníobyvatel'é.

Všichni stojíme u búsry F. týska a ieliefu Jistebničtí,{aÁia.

Pátek 24. 4. 09, l0 hod., budova ZŠProskovice, slavnostní zahájení festivalu.
Přllíždíms Janou Ottovou ke školičcev Proskovicích, všude je cítit slavnostní nálada, zahrady plné květin, slavnostně upravení lidé
spěchající k místu konání. Přeďbudovou se scházejí návšěvníci i ma1é děti, školkové s paními ucitelkami, Nad všímtím zmatkem dohlížeji méstsképolicistky, aby se nic nepřístojného nestalo. Navádějí nás
na volná mísra parkoviště mezi rodinné vilky. Zastavujeme. Před námi se týzuje oderská louka plná jarních barev. Už to je optimistický
začátek. Těšíme se na setkání s pozvanými hosty a na program, pfoběhne v tělocvičně opravené a rózšířenéškolníbudory privě o těioc-

vičnu a vstupní areál,

Přicházíme včas. Vítajínás tóny dechové hudby a usměvavé tváře
organizátorek, srarosta obce, paní'Květuše Lepilová, dcera F. Lýska,

Slavnostní slovo má Ing. Jiti Maiěj. srarosta Pros-kovic a ie<litálka Fesrivalu paní Mgr. Eliška-Krejčíčková.
, , DalSí pr^ogram se odehrává.v prostorách školní budor7, v/stavka
dobor.}ch fotografií a vyzdobeÁá,tělocvična nabitá poslirchači.
a začíná.program.Zd,raví nás dětský pěvec§ sbor
!ase,dne.19.
proskovjácek, asi tři desír§ usmévaq,ch detí zpívaií
lidové i'umélé
písně s velkou chutí. Radosr se roznáši vzduchem k posluchačům. Po
y.], j:. to soub,or Pěvci ze.ZUŠDr. L, Janáčka , Ostravay- Vtkovic.
Zpívýíjednohlasé i dvojhlasé pisné. Pak r,rystupu|í děti z'folklorního
souboru. MaIý Crunik z Osrravice, Zaiímavy program lidor,7ch pohybor,}ch kreací a písní, hezké, že se děri od i do ň ler oohvbouálu on
ploše relocvičny bez trémy a s jisrorou proFesionálních táneCníŘťi a
zpeváků. Oficiální zahájení Festivalu se uikutecnilo. Účasrníci se rozcházeji s dobrou náladou. Ještě krátké setkání pořadatelů a hostů

Pobračoaání na str. 4

-4-

§T*ÍF§Y fi s§§Tfi§llť e FffiL
Pohračouáni ze str. 3
v jedné třídě slunné a pestré školičkv. Hodnocení probíhá spontánně.
Paní profesorka Lepilová vzpomíná na svélro otce, rodáka z Proskovic,
chválí Poodií rrejen prYírodníkrásu, ale zpěr,nost dětí a mládeže v tom-

to kraji. Milé byly ivzpomínl<y naJistebník, kde jelí otec působil ve
škole, založil slavný pěvecký soubor Jistebničtízpěváčci, a bydlel ve
vilce u pana učitele Josefa Val,rečky, dnes zde bydlí jeho dcera Jana
ottová, rozená val,rečková, také je pr'ítomna a vzpomínky na její rodinu ji těší. Loučírne se s tím, že se brz1, ul,idírne r-ra pokračovní trojjediného festivalu. A proč trojjediného? Protože se odehrává v fozmezí tří měsícťr ve třech vesnicích - proskor.icích, staré vsi nad
Ondřejr-ricí a Jistebníku v měsících dubnr_r, květnu :r červnu.

Sobota 25. 4. 09, Restaurace U Psoty Proskovice
Pokračování festivalu se dě,je s jubilanty obce. Slavl-rostní chr,íle
podtrhnou děti ze sor,rboru Proskov,jáček sr.}m zpěvem, rádi tímto popr'ejí sým babičkim, dědťrrn, příbuzným a sousedťtm. Hlavní program wplňuje Soubor lidoq,ch písnía tanců Ostravica z FrýdkuMístku, Lidové písně, tance v lidoých krojích, muži, ženy, mladí i
zralí tanečníci a pěvci, to je silný náboj. Atmosfera ,je ryr-rika,jící.I po
roz]oučeníse souborem přítomni dále sedí a debatují rnezi sebou, ý-

borná nálada stále zůstává v prostorách nevelkého sálu, r.yzdobeného
z Poodří Zdeňka. Lýska, příbuzného se slavným
Františkem Lýskou, který proslavil r-rejen Proskovice, ale i Jistebník.
Fotografie řeky Odry, jistebnických rybníkťr i zákoutí s lučnímikvět_v, to všechr-ro je nádherrré Poodří.
Zapsala Mgn Jiřina Matějouá

fotografiemi

ó. rořnik fgstivolu Poodří

konti§n Wslro

24. 4.2OO9 byl zahájen 6. ročníkFPFL. Už r, 9.3O hod. pied školou koncertovala dechová hudba pod vedením pana \íilana Huvara.
V koncertu zaznéla znělka festivalu, kterou pro kapelu upral,il trombonista p. Radim Hoiínek. Hosty iěstivalu a občanr. Proskor.ic přivíta1 starosta obce p. Jiří Matěj a ředitelka lestivalu p. Eliška
Klejčíčková.

zatím se v tělocvičně školv usadili žáci Mš a zš z proskovtc. 4. a
5. třícla ZŠze Staré Bělé, učitelé,rodiče, prarodiče, piizlrivci sborové-

ho zpěvu a

hosté. Tělocvična byla naplrrěna asi 1B0 posluchači.
Potěšilo nás, že pozvání přijala p. Kr,ětuše Lepilová - dcera F. Lýska, p.
Ilja Racek - ředite] ČTOst.ar,,., akaderniclý sochař p. Miroslav
Rybička, zástrrpkr.ně |estit,alor-ých obcí - p. Jiiir-ra Matějová z
Jistebníku, p. \'ěra Zál.idčákor,á ze Sraré \.si nad Ondřejnicí, členky
CSZ s předsedkr.ní p. Svatar.ou Sojkovotr. piedsedkvně SRPŠp.
Martina Adámková, bí,r,alá ředirelka proskor-ické školr. p, Alena ševčíkováa ředitelka ZŠze Staré Bělé p. Jarmila Bjačkor:i.
Zahájení festivalu natáčela ČT Ortr".," - regionální r.r,síiání. Náš
dalšírnec{iálrrí partner - Český rozhlas Ostrava připrar.il festir.alu dobror"r propagaci.
I)rvní rystoupení r, programu patřilo Pěvcůn-r - pěl.eckému sboru

ZUS Dr. Leoše ]anáčka z Ostraw - Vítkovic se sbormistryní p.
Hanou Kunovou. Pěvci zpír.ali v rťrznorodém r,ěkovén-r obsazer-rí.

Zkušení zpěváci spolehlivě vedli 2. a 3. hlas, 1. hlas zpívali nejrnladšj. Upravy lidoých písní - mezi nimi Lýskova V tl,m proskorskyrn
Cernym lese, umělé písně provedené školenými hláskv ZUŠnás mile
překvapily. Vvstoupení Pěr,ců mělo velnli dobrou úroveň.
Pak nastoupil Proskovjáček, pěvecký sbor ZŠProskovice se sbormistryní p. Zdenkou Langovou. Svěžív_vstoupeni s dětskými ťrpravami lidor,r,ch a umělých písnís doprovodem klavíru a orlfoúch nástrojů posluchače zaujalo dokonalým provedenírrr. Děti zpíval1. s chutí a radostí.
Zár,ěr prr.ního festivalového dne vyplnil dětský národopisný soubur Grunik z Ostravice pod vedením p. Zuzany Švébišove.Irrosté
kroje horského regionu, čistéprovedení dětských her, říkadel, písnía
tanců účastníkyfestivalu překvapilo. Ocenili schopnost dětí zpívat

čistě bez doprovodu, ,jejich zřetelnou ýsiovnost, sl,té hlas,v a bezprostřednost pohl.bu. Nejvíce ohrornili Gruníci perlektně zvládnutým
nářečínr rodnél-ro kraje. Sklidili za svůj ýkon velikÝ aplaus.
Na chodbě před tělocvičrrou se molrla veřejnost potěšit rrrstavou
vzpon-rírrek na historii JisrebnickÝch zpěváčků,Sdrr,rženíhudebníkůz
Proskovic a samotného festivalu. Školaopět zajistila našítradiční kulturní akci dokonalé zázemí. poděkol,árrí patří p. ředitelce Evě
Paliekove, všem,wucujícím,za aktivní pomoc při propagaci lestivalu
p. l,ychouatelce Sárce Valentové a pr:íteli škol,v p. Aleši Stuchlému.
25. 4,20a9 bvla sobota a v sále festaurace U Psotr. na nás čekalo
nrilé překvapení - r,lstava fotografií p. Zdeňka Lýska. Nádherné snínrky nám připomnělv malebr-rost Poodří - Jistebnické rybníky, tajuplná
zákoutí piírodních krás okolí Odr1., polrledy na Hrázku a loukv
Urnně a vkusně irrstalovaná ťstava vyn or'ila smysltrplný rámec dalšín-ru dět-rí.

Program začirl opět r,ystoupením Proskovjáčku, kterÝ optimistic-

ky přivítal iadu jubilantů z Proskovic. Následovaly gratulace k vÝznamným životnímjubileím. Známé tváře proskovických občanů
rrárn připomněl,v jejich životní osud1,, práci a korríčky. Poděkování,
nTalý dárek a květirry přijali jubilanti z rukou pana starostv Jiřího
Matěje a zaměstrranců úřadu.
Ozdobou lestivalu se stal národopisný soubor Ostravica z Frýdku
- Místku pod uměleckým vedením p. lrerrv Blablové. Ostravica před-

vedla pásmo písní a tanců z oblasti Beskvd. Temperamentrrí horské
tance srřídaly poklidné starodávné v podání tanečníkťrrnladší i starší
generace. Ostravica zazářlla zvučnými zpě$/ a svižným doprovodem
mladé cimbálové muziky. Vznikla přátelská atmosféra, která přinesla
oboustrannou spokojenost. Myslínr, že 6. ročrríkFPFL dopadl velmi
dobře. Za zdárný prťrběh akce se zasloužil sehrarrý tÝm pracovníků
správní rad1, festivalu, účinkujících,lrostťr a finančl-rípodpory obcí
Proskovice, Jistebník, Stará Ves nad Ondřejr-ricí, Moravskoslezský kraj
a Nadace OKl).

Marie Matějouá

§vótelr Tělo o krvo Fóně

Omezoní konzumoco oIlroho|u
flo yořoinóm írtost]onstuí

ve čwrtek 1 1. června oslavila církev římskokatolická

svátek
TěIa a krve Páně, lidově zvanÝ Božítě1o. V tento den se v kostelích slaví nejen mše svatá, ale věřícíse ryďávají v Eucharistickém
průvodu i mimo své chrámy. Táto tladice je známá již několik sta1etí. V mnohých státech je den pracovního volna a ,,božitělové"
průvodyjsou tam pečlivě připravované, Je běžné,že je okázale sla-

ví celé vesnice i města.
Německu a Rakousku,

ZvIáště se slaví ve střední Evropě, v

Římskokatolická farnost ve Staré Bélé,jejíZ jsou Proskovice

součástí, v letošním roce navázala na meziválečnou tradici slavení
tohoto svátku. Pamětníci si vzpomenou, že i v roce 1968 prošel
průvod Božíhotěla velkou částíobce za účastíněkolika stovék věřících. V době nesvobody byly ryto i jiné aktivity naprosto r,ylou,
čen,v. Po roce 1989 se průvody konal1. jen okolo našěho kosiela.
Není to lryraz tzv. triumfalismu církve, průvod chápeme jako
_
oslavu JežíšeKrista.
P Antonin Kocureh, farář

Zastupitelswo města Ostraly schválilo na svém březnovém zasedání obecně závaznol r,7hlášku, která omezu.je v Ostravě konzumaci alkoholu na veřejnosti. V městském obvodě Proskovice
jsou r,ymezeny tyto zóny se zákazem konzumace alkoholu;
1. Prostranswí před Proskovjankou

MHD

2. Prostranství nástupní a výstupní zastáv§

se zákazem konzumace alkoholu

-

proskovice

Máte označen svůi dům

domovním číslem?

v souvislosti s roznáškou volebních lístkůdo voleb
Evropského parlamentu 2009 bylo zjištěno, že některé proskovické domy nejsou řádně označeny číslempopisným i oriintačním.
V této souvislosti upozorňujeme majitele neoznačených domů,
aby učinili v této věci nápravu, neboť, jak praví zákon o obcích č.
12812000 Sb. v platném znění a lyhláška Ministerswa vnitra č.
32612000 Sb. v platném znění, každý vlastník svého domu je povinen na,svůj
:ť"d tento ójekt označit čislem popisnlm nébo
evtdenčním a cislem orientařním a udžovar je v řádném sravu.
Zmínená vyhláška mimo jiné praví. že .,Čísla,, umtsiuji tak,
a.fu b1,/a uidit.einrj. Císlo orientačnt:se umisťuje uždry pod uiulku s
p)pIsnlm. ...
zákoně o přestupcích je uvedeno, že piestupku se dopustí
ren. kdo (mimo jiné) neoznačíbudovu číslypopisnými (§ 4-b.
odst. 1, písm. c). Za piestupek podle tohoto odstavce můžeobec
uložit pokutu až do r.}še 10 000,- Kč.
Clsl?m

V

V Proskovicích jsou budovám přidělena pouze číslapopisná a
orientační, evidenční číslazde nejsou.
Popisné čísloje to, které máte uvedeno v občanskémprůkazu
u ulice jako první (např. Světlovská 8212 - S2=popisné, 2=orientační).Pokud máte dotazy, ýkajícíse označování domů nebo nejasnosti v domovních číslech,můžetese obrátit na náš úřad osob,
ně nebo telefonicky na číslo599 424 302.
V Aůímhouá

Bezplotnó próvni porodno pro občony
V rámci senátorského dne 10. září 2009 v době od 13,00 do
15,00 hodin v zasedací místnosti úřadu městského obvodu

Proskovice mají občanémožnost opět r,yužítslužeb bezplatné
právní poradny JUDr, Houdka. Jde zejména o právní poradnu v
těchto oblastech:
- dědická řízení
- převody majetku
- pracovně právní vztahy.

M. Vidličbouá

Zóny zákazu konzumace a|ko,
ho|u ]sou VyZnačeny jako zelené po]ygony Včelně př lehlých
a probíhajících u]ic Vyznačéných černou linií
Ul]čnísít'

\

Věišího Významu
menšího Významu

-

Dodržovánítéto r.yhlášky budou kontrolovat strážníciměstské
policie v rámci své služby, kteří mohou na místě uložit pokutu do
v/še 1 000,- Kč, ve správním řízenípak lze za tento přestupek uložit pokutu až do ýše 30 000,- Kč.

M. Vidličhouá

Konzultočníden Mě§t§ké policie
Městská policie obnovila konzultační dny strážníkůMěstské
policie na úřadech městských obvodů Ostrai,y,,
ObčanéProskovic mohou vždy pwni pondělí v měsíci od 16
do 17 hodin navštívitúřad, kde jim bude k dispozici strážník
Městské policie, se kterým mohou probrat své problémy týkající
se porušování záležttostí občanského soužití,případně učinit oznámení, za[ádqící porušení zákona o přestupčích.

M. Vidličkouá

Ve sŤředu

9. zaři 2009 od 14,30 do l7.@

hodin proběhne v budově úřodu koždoroční

očkovóní psů proti vrteklině.
NezopomeňŤe očkovccí průkoz pso.
Cano vakcíny je 1@, - Kč,

UCtlíol{RpRClTl{íl{ol,|TcJil€R

Y

Městský obvod Proskovice
spolu s příznivci rrolé kopané Vós zvou no

Ve čwrtek 17 . 9 . 2009 bude v našem obvodě přistaveno 1 0 velkokapacitních kontejnerů na sběr netříděného domovního odpadu. Občanétak mají možnost bezplatně se zbavit nepotřebných
vécíze s9,ch domácností. odvoz naplněných kontejnerů proběh,

s. RočNÍK

ne následující den.

FOTBÁLOVÉXO
TURNÁJE V MÁLÉ
KoPÁNÉ

Rozmístění kontejnerů dne 17. 9 . 2009 v Proskovicích
Kl - ul. Staroveská, před domem č. 34l168
K2 - uI. V Tišinách, naprori domu pana Šuraba
K3 - ul. Na Pastvinách, u vjezdu na pastviny
K4 - ul. Na Smyčce, poblíždomu pana BěIa
K5 - ul. Nad Strouhou, poblížstavebnin
k6 - na křižovatce ulic kalužnía světlovská
I3 - ul. Sídlištní,poblíždomu pana Froly

K8K9 -

,,ME,l^oRIÁL
PEPy

uI.VUvoze

u budor,y úřadu městského obvodu
K10 - ul. Světlovská, poblíždomu pana Nováčka

PÁZDERNy,,

Zároveň uvádíme, že možnost bezplatného odioženíodpadu

mají všichni občanéve sběrném dvoře (v areálu bywalého
Paswinách), jehož provozní dobu znovu uvádíme:

DUBEN

_

nÍinN

LISTOPAD

_

ktený se uskuteční
v sobotu 2?. srpna ?Oag v 8:15 hodin
no foŤbolovém hřišŤi
v proskovicích

JZD - Na

BREZEN

pátek 14,00 - 18,00 hod. středa, pátek 12,00 - 16,00 hod.
sobota; 8,00 - 12,00 hod. sobota 8,00 - 12,00 hod.
středa,

Přijd'te povzbudit svŮj rým!

V Adljmboaá

Opět je tu červen a s ním se nezadržitelně blížíkonec školního roku. Ve škole nás ale ještě čeká několik akcí, které ke konci roku neodmyslitelně patří. Nejdříve se vrátím k akcím, které se udály v březnu. dubnu a květnu.
6. J. ve škole probehl nábor mladých hasičů,krerý přišli do
školy udělar V Adámek. M. Syslo a Z. Sojková, Žaci'Skbly rake
kresiili do sovtěže ,Požárníochiana ocima déú",Členky ZÓ ČSŽ
učily děti
ŠD z 1. tlídy plést košíky z pedigu, Každéditě, kte"
ré se akce "e
zúčastnilo
si domů odneslo pěkný kóSíček.
Celý školnírok se žáci školy zapojují do turnaje v hlaené 3. 5. tříd Polanka cup. Celkem proběhly 4 rurnale, Stejně jako 1oni
se také žáci účastniliOstravského běžeckého poháru mládeže. Naši
školu úspěšně reprezentovali: Jan Kunčický, Martin Kováčech,
Anna Lukšová a další.Dalšísportovní akcí byl fotbalor,} turnaj
Mc Donald's cup, kde se naši r,ybraní žáci z 2. a 3. třídy umístili
na 2. místě a žáci 4. a 5. třídv na 3, místě.

Školase nezapojule jen do sportovních akcí. Veronika

Kadlecová ze 4. třídy se účastnilaokresního kola Soutěže chovatelské dovednosti mladých a obsadila krásné 3. místo.
Všichni žáci od 3, ročníkuse zapojili do matematické soutěže

cvrček a klokan.

Každoročně se žáci 3. a 5, ročníkupodrobují testům Kalibro.

oMLIIVA
V

březnovém čís]enašeho zpravodqe byl otištěn článek o tříkrálové sbírce s údaji z roku 2008. Omlouváme se organizátorům sbírky
a uvádíme zde údaje z roku 2009:
V lednu 2009 ko]edovalo celkem l 0 kolednických skupinek složených z dětí ve věku batolat až 16 let a,, ost.avskJm regiolnu se ce1kem r,ykoledovalo 1 163.509,- Kč a z toho v Proskovicíih 26 698,Kč, Prosriedky isou ze sbírky 2009 použiry na:
1,_Dofinančování Hospice Sv. Lukáše a provozni náklady Hospice
sv. Lukáše v O, - Výškovicích,
2, Sociální pomoc pro lidi v krizové situaci,
3. Rozvo_j chráněných dílen - pracovní uplatnění handicapovaných lidí.
4. Humanitární aktiviry - Charita sv, Alexandra.

za

organizátorky sbírky Markéta Nováčková.

-

shua virlličbouá

Vždy dosahují lepšíchr,}sledků než je republikol} průměr. Ty lerošní_vám nabizím k posouzení v tabulcě. ,{ proč jěn 3. a 5.'ročník? Sleduieme.. zda a jak se posouvaií jeiich ýsledŘy běhe m dvou
let. Sledu.jeme každéhojednorlivce i rřídu jako celeÉ. Vysledky Záků 3, rřídy budou k dispozici až na konci června.

Předmět republikoý průměr našeho

7o
Ceslrý 1azyk 59,5
Matematika 45,3
Anglický jazyk 61,4
Humanitní
záHad
64,7
_

průměr v

Přirodovědný

záHad

62,7

5. ročníkuv 7o

rozdíl v průměrech

y

o/o

66,4
64
63

6,9
18,7

73,8

9,I

73,2

10,5

1,6

V rámci rozvoje ctenářské qramornosti, črenářských dovednosrí a
spolupráce derí ze ZŠa MŠzáci 5. ročníkuptedeírali v mateřské
škoJe sv7m malým kamarádům. Deti z MŠjim na oplátku zahrály dramarizaci pohádky. Pro obě strany byla rato spoiupráce velmi
přínosná.
30. 4. probehl ve škole.projekr ,,Den Země", krerÝ piipravila paní uciteika Smreková. Záci celý rýden sháneli iniórm"'.. o uoi..
vzduchu, ohni a zemi. 30.4. se pak sešli v tělocvičně, kde nejprve
předvedli své panely se zjištěnými informacemi, Zemi zazpivali,
přednesli_svá zqímavá a promyšlená přání a nakonec,. ro,riěžilo.
Vítězové byli všichni zúčastnění,Někrerá přání détíZemi:
,,Jáby9,h Ti dal baterku, abys při tom puiování Vesmírem nezabloudila."

,Já bych ti koupila botasky, ať se Ti kolem toho Sluníčkadobře

běhá."

,,Stromeč§.Ti zasadíme, pak se pť nč posadíme, abys měla stromů dos.t, Tobě i nám pro radost. Čw..ý šary nakoupíme, pak Ti
je i r,7zkoušíme.7elené- larní, žluté- ietní, hnědé - podzimní a
modré - zimní. Ať jsi pořád šmrnc a módní."
'Naše milá Zemi&o, přejeme Ti zdravé srdíčko.Přejeme Ti také

Ti Vesmírem dobře chodí."
5, proběhl projekt ,,Dny Evropy". Ten připravila paní učitelka Eva Grygarg,rá..Letosjsme se věn'ovali po"ré j.a"e'.vropské
zemi. a tou bylo Svédsko, žáci byli rozděleni do šesti skupin i na
šesti stanovištích se dovídali informace o této zemi. vvliledávali
informace na počítačích,seznámili se s mapou Svédska a ieií polohou v Evrope, jedno ze sranovišť bylo vénovane skupině ABĚA.
Pobračouáni na str. 7
zdravé nohy. ať se
27 .

Pohračouáni ze str.

6

delšíse zabli,alo Vikingy, dalšíAstrid Lindgrenovou a posleclní
hrou, kterou Svedsko r,wmyslelo, a to f]orbalem, který si clěti s
chutí zahrál1..
19. 6. se slavnostně rozloučíme se žáky 5. třídy. Akce začne v
17 hodin výstuprrími prezentacemi jednotlivÝch žáků,poté bude
následovat akt lyr'azení ze škol.v. Záci si piipraví diskotéku pro své

mladší spolužáky a pak ve škole přespí do drulrého dne.
Ještě nás čeká škola v pr'írodě s ekologickou tematikou ve
dnech 22, - 26. 6. v Horní Lomné.
Vysvědčení bude q.dáno 30. 6.
Začátek školníhoroku připadá na úterý 1. 9. V našíškole začneme._v 9,00 hod. slavnostním pasováním prvňáčků a noých žáků ZŠna žáky naší ško\r
Přeji Vám jménen-r r,šech pracovníků školy krásné a pohodově
prožitéletní drry a:' zái:í na shledanou.
Mgr. Eua paličhouá

Letošrrí Den země jsme se rozlrodli oslar.it trocl-ru jinak. Navštír.ili
l)ůnl nlladých přírodor,čdcťr v Ostrar.ě - Porrrbě. Děti měly možnost
prohléclnout si odděiení ryb, plazťr, savců a ptáků. V kažJem,,,ich se sezrrámily s tínl, kde z,vířataž,lji, čímsc živía čímjsou užitečná. Mělvpříležitost si pol-rladit činčilu,králí§ morčata, křečky, gekona r žchr.
Mnohé děti poprr.é r. životě r.idělv krajtu, arrakor-rclu r-re bo žive skeble.
Jak se starat, ab_v r,šecl. na tato zvířata s nárni nrolrla žít,to se děti dozveclell-.,Ja[.l cj,ti plogramu, cjo ktcré je pr'il.edl ,zqíc.Ukáza),jinl paseku, ze krere sr lide udelali sběrný dvůr. Děri měly za ťrkol vyčistit paseku
a rltr'ídit r,šc, co na ni nepatří. S:rmostatně pak pracovall,s pracovnínl listem. Sprár,nost si mohlv ověřit shlédnutíni krátkého í'ilmu a poror-nat,
zda se jin-r podařilo r.ybrat vše, co krajinu znečišťuje.
V zár,ěrečrléčásti si děti zahrály ,,na popelár'e" - sotněžilv v třídění odpaciů. Po zásluze pak byl,v odměněny.Vzhlcdenr k tomu, že se tato ná,
vštěva setk.rla s i,elkYm r-radšením dětí, plánujenle dalšínávštěi-u centra opct nlt pollzim.
Skolni rok r,šak konci ež za měsíc a nás čekajídalšíaktivity.
3. ó. oslar,ín.e s de tmi jejich sr,átek a lJ,dáme se ,,PohádkovÝnl lesem"
za <lobrodružsn,ínl.
10. ó. r-ravštír,íne s předšlrolrrírni clětrni jízdárnu ve Staré Bělé, kde
nám místrrí ;lolicie piiprar.í rrkázku s.ré práce. Nebude určitě chybět vÝcvik psů a jízda rra koních.
Í5. 6. pro irás l]olicie Českérepub|ikv_ pl'ipravila besedu na téma
,,Bezpečnost dětí", ktelá se btrde konat v MS.
i8. 6. ,. s rránli rozloučíděti, které po prázdnináclr oclcházejí.lo ZŠ.

Márlle připrar.enÝ program pro rodičc, odpoledne plrré lrer, solltěží,rvo,
řiwch díien a společnéspaní v MS.
Věiirnc. zc.c ttánt rie podlii k<.pokojerrorri Jéií.
i)icji dťrenl i rodiculrl krásné, slunečnó a pohodol.é pl.ízdn|3)rnrorá
uedoucí učitelka Mš

jsnre

8CzPCčl{épnožITít€Tn
Prázdniny jsou za clr.einri, děti už se nemohou dočkat a dospělí
se těšína dovolenou. I toto odpočinkové období však rrení zcela
bez rtzl,k. l v létě b,vchom měli dbát na základní pravidla požární
bezpečnosti, abr,,rrám nějaká mimořádrrá událost nerralušila chví-

le pohodrr
Nezapomeňme, že v období dovolených ponechár,ánre rra delšíčas svou dornácnost bez dozoru. Pr'ed odjezdem na dovolenou
proto všechny spotřebiče, které nemusí být nezbytně v chodu, v,vpněte a odpojte z elektrické sítě. Ideální je r,ypnutí celého elekrrickóho okruhu na centlálním jističi, spolu se zastavením piyr-ru a
vody na cenifálních r,rzávěreclr.
Během ]etního období zůstávají také děti bez dozoru doma
častěji, než biwá zrykem. V této dobe se deti mohotl nudit a zpestřují si chvíle volna různými experimenty. Snažíse například pr'ekvapit rodiče samostatně trvařenýnr obědem, což l-rezřídkir končí
vzpiarrutím o1eje na pát-rvi, vznícánínr chňapkv nebo utěrkv. Častou příčinoupožárův tomto období je již tradičně hra dětí se zápalkami a cigaletami v blízkosti hořlavin, nejčastěji ve sklepích,
serrících nebo v 1ese. Děti se v tomto období také rady ,,baví" telefonováním na tísňová číslaa neuvědomr,rjí si, že mohou b]okovat volání jiných, kteří skutečně potřebují pomoc.
Při ýeteclr do lesa nezapomínejte, že je r. lese zakázáno rozdělávat ohně. Pokud pl'ece jen chcete rozclčlat oheň ve volné přírodě, pak poúze za přítornnosti dospělých na bezpečrrém ohništi

l,zdálenél-1-r ne.inrčna 50

r-rr

od okraje lesa a v dostatečné r,zdálenos-

ti od hoilrrryclr materiálů. Samozřejmostí bv měla být dostatečrrá
zásoba vodl, na pr'ípadr-ré uhašerrí ohrrě rozšírYerréhomimo ohniště
a zalití ohniště po opékání. Nezaporr'ínejte, že také prYi grilování je
tieba dbát bezpečnostních opatření a v přípaclě silnéhó větru radeji negrilovat vůbec. Poměrně rozšířenÝm nešvarem je grilování
na balkónech bytových domri. Odlétajícíjiskr;, mohou zapálit pří-

mo r,ybaver-rí bytu nebo hořlaý materiái umístěný na bálkónich
sousedů a to i ve značnér,zdálenosti a třeba až za několik hociin.
Přesto, že nevěiíme, že by se ještě našel někclo, kdo by v současnédobě lypaloval trávu nebo pálil jiný odpad, upozorňujen-re

na přísný zákaz těchto činrrostí.
Vťlkéobezřernosti by měli také dbát lidé, kteří musí nanipulovet s hoilavými kapalinarni, Vlivem teplého počasídochází lrintenzivnějšímu odpařování a rvchlejšímu vznikL výbtršnékoncent-

V horkých letních dnech se teplota v motorovém vozidle může rychle r,yšplhat k wsokým hodnotárn, Nevlplatí se spoléhat rra
to" že je
ie vozidjo
voz,irllo zaparkováno
zanarkováno ve stínu
sfíntl pod
nod stromv,
strnmr.
noqtllnem česll
to,
času
v_ postupem
se slunce otočía sltrnečnípaprsky mohou dopadat
dopadl přímo rra vo-

zidlo, ponechání zvířete nebo dokonce dítěte v takové sauně .le
ie vywloženě_ hazard s ;e;ich zdravírn. Častým zlozlykelr-r kuřáků jé také
;loneclrál-rí piynol}ch zapalovačůvolně za čelnímsklem vozidla.
Na prYímém slunci pak dochází k přehřátí plynové náplně a k ťbuchu zapalovače, který je v uzavřeném prostofu vozi<ila často doprovázen požárenr.
Bezpečnéa bezstarostné prožitíléta přeje
ný sbor Moravskoslezského kra|e!

Hasičslý záchran-

-8_

Folklorní soubor Bebek zproskovic

rI.

RODF{I MLYNSKY
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CyxllsTicliÁ" snzóNA
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v
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Na základě nékolika dopravních nehod. způ,obenÝch cykJisry v nové
sezóně, chtěji ostravští policisté upozornit na skutečnost, že vyjižďka na
kole nemusí být vž:dy spojena pouze s líbir}mi pociry. Je nesmírně důležité,aby si rtichni cyklisté uvědomili, že i oni jsou řidiči a při pohybu a
pobytu na pozemních komunikacích musejí, stejně jako ostatní řidiči, dodržovat pravidla silničníhoprovozu. Ovšem nejen tam. I při jízdě po cyklistických stezkách vedoucích mimo pozemní komunikace je nutné dbát
zq,šené opatrnosti a vlastní bezpečnosti. Je nezbytné, aby si všichni milovníci cyklistických lyjížděkuvědomili, že jízda na jízdním kole, bez dodrž,ováni základních zásad bezpečnéjízdy, m&že být velmi rizikor.á.

předměry které by Vás či ostatní účastní§silničníhopfovozu mohly o-

hrozit.
- Své úmysly dávejte najevo včas a takoq,m způsobem, aby je ostatní ii-

diči i chodci správně pochopili.
Na přechodu pro chodce, zejména, když odbočujete vpravo či vlevo, dáve_jte přednost přechlnelícím chodcům.
- Tam,
\{e je husry provoz, vedte jízdníkolo raději opatrně po chodníku.
- Tam, kde ,je cyklostezka, nejezděte po silnici.
- Respektu,jte pokyny policistů, světelnó signály a dopravní značky.
- Budte ohleduplní k ostatním účastníkůmsilničníhoprovozu.Nezdržujte
provoz zbytečně pomalou 1ízdou z nepřekážejte ostainím řidičůtn,
- Chovejte se vždy tak, jak bysre chtěli, aby se ostatní chovali k Vám.
-

Následky dopravních nehod, jejichž účasmíkemje cyklista, neb,fuqí zpra-

Samostatnou kapitolou je pouzívání ochranných přileb,

vidla nijak malé.

Proto je zde na místě připomenout několik záI,Jaóních rad a důležir|ch upozornění, kterými se jízda na kole řídi.

Připomeňme si a nikdy nezapomeňme:
- Před jízdou musíme vždy zkontrolovat utaženi matic a šroubůu kol, stav
pneumatik a.jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd. funkčnost osvětlení, napnut| a namazaný řetěz a čistéodrazky.
- Vidět a být viděn je velice důležité,proto vždy včas použijte osvětlení
jízdního kola, obléke.jte si pestré oblečenía používejte fluorescenčni a

reflexní prv§.
cyklista je řidič, proto striktně dodržujte pravidla silničního provozu,
respektujte zákaz poživáníalkoholu před a během jízdrr Při jízdě nikd;r
nejezte, nepijte, nekuřte a netelefonujte.
- ]ezděte co nejblížeu pravého okraje silnice a pozorně sledujre provoz kolem sebe,
- Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte ani
-

1

_ Poranění hlaly je jednou ze základních příčinzranění či úmrtícyklistů. Cyklistická přilba zabrání 85 o/o úrazi hlaq, a 88 96 úrazůmozku.
Při střetu vozidla s cyklistou dochigí nejčastéjik úrazu hlaly nárazem o
vozovku, kapotu vozidla či jinou překážku (strom, patník).
Koncentrovaný úder do hlaly dokáže usmrtit dospělého člověka pil p,iau
jlž při 11 km/hod., dítě i při rychlosti nižší.V závislosti na síle úderu může poranění hlaly lyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlar1, a problémy s rovnováhou, případně ve vážnépoškození mozku či úmItí,
Všem milovníkům a příznivcům jízdy na jízdnímkole, a že jich není
málo, přejí ostravští policisté, aby se vždy ze svých cyklistických l}1etů
vrátili v naprostém pořádku. Dodržujme proto všechna základní pravidla,
kterí,mi se jízda na kole řídí. Udělejme vše pro to, aby se náherný zážitek
z jizdy v okamžiku nezměnil v nočnímůru.
Nprap. Bc, Petr Suoboda
urchní inspehtor 7IŠPolici" ČR Ortroro
_

ADvoKAT
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Advokát JUDr. Lukáš Klega, se sídlen. adr.okátní knceláře Sador,á
I5B517, Ostraya - ]\4orirr.ská C)strava, rrabízíposkytnutí advokátních slrLžeb předevšírn v následujících oblastech:

I

převodv nemor.itostí - příprava kupních, daror.acích či snrěnnÝci.
smlur,, zt'izování věcných břemen a zástavního práva, návrhy na katastr a následné zastoupení v katastrálnírn řízení, ověřor.ání podpisů, adr.okátní ťrschova peněz,

l

občansképrávo , žalobv, zastoupení před soudv, wmáhárrí v erekučním řízení, trplatnění náhrady škod1, v trestnín řízení,smloulv, dohody, narovnání, zrušení a vypořádání podilor,ého spoluvlastnictví,

l

rodinné prál,o - rozr.odv. r.vchol,a a lýživa, rr-por'ádáni společného

l
I
l

e§ffiffiffi

#€#

vážení občané,

dovolujeme si Vás informol,at o zřízeníbezplatr-rých teiefonnich linek

^

firmou OZO Ostrava s,r.o.

Informace o komplenllm sJJstánu naklátLiní s odpad1:
bezplatná telelonni linka: 800 020 020
provozní doba: pondělí až pátek
7,00 - 18,00 hodin
sobota
B,00 - l2,00 hodin
Informace o suo.zu odpadu a rozmístěníhontejnerů na tříděný odpad:
bezplatná telelonní linka: B00 I78 532
provozní doba: pondělí až pátek
6,00 , 14,00 hodin

dědické prár.o - zár,ěti, zastoupení r,dědickém iízení,

. Objerlnáuky_oduozu objentnébo odpadu z tlomácností, informace
sběrnych duorech a ujbupnách pnpiru:'
bezplatná telelonní linka: 800 100 699
provozní doba. pondělí až pátek
6,00 - 1,í,00 hodin

obchodní právo - žalobr., rvrr-ráhálrí l.exekučním,insolvcnčr-rírn a konkurzním řízení, zakjádárrí obchodních společnosti a jejiclr změlrv,
správní právo , zastottpení v iízenípřed orgánv státní sprály a samo-

bezplatné teiefonní linky jsou k dispozici polJze \. provozní dobu. V případě, že bude nějaká iinka obsazeni, Váš hovor búde předisponován na linku jinou taktéžbezplatnouu a Váš dotaz Vim odbórný pracovník OZO zodpoví.

jmění,

sprál,v.

Po předchozí teiefbnické či emailové domlur,ě možnost konzultace r.
advokátní kanceláři v centfu Ostraq., popř. osobrri návštěr.a ve Vašen'
bl,dlišti či sídle Vašíspolečnosti. První setkání za ťrčelemzjištění vzájemných očekáváníje pochopitelně zdarma.

. },o

,

Zálěrem,bvch chréla Ieště připomenotit občanťrmotevirací dobu v

nasem sDernem dVófe:

duben - říjen:
listopad -

cmail: k]egl@n.]

r

okatk]csa..z

březen:

středa a

pátek
sobota

14,00 - 18,00 hodin
8,00 - 12,00 hodin

pátek
sobota

12,00 - 16,00 hodin
8,00 _ 12,00 hodin

středa a

rcl.,732 875 793

Dagmar Lišhouá

§{]TÁCE v lá*rci
Nevíte, zda se

ZĚ.LENÁ ír§PL}ŘÁF,4
dotace T,ztahuje i na Vás?
;ti<ce

Nevadí. Přijdie na prezentaci a ml,Vám poraclíme. Na pr'íkladecll
Vám wsvětlíme, zda budete mít na dotaci nárok a jak postupovat od začárku až do konce.
Prezentace se koná v úterý dne 30. 6. 2009
v sále restaurace u psoty.

í;r_]rt}-"

Sto s.r.o.

o

_

v 18,00 hodin

specialista na zateplol,ání.

ffiffi{##ffi€F€

§#§€F

VÁM NABÍZÍ

}
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eištění koberců a sedacich souor2v
půjčovánísrroje karcher '
mvtí oken

)

rozvozy os. autem

> dábne opraw

MOBIL1

606 363 300
N,{otsIL2 737 675 949
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Jak nástavec funguje?

VESKONA KN-6
j*

nejnovější typová řada. Tento 5y5tém, ktený
vznikl v roce 2004, byl vyvinut v Českérepublice.
0d r, 2004 až do souťasnosti prošei dlouhým

Vywáří si vnější teplé klima. Pomocí automatické regulace tahu
dochází k dokonaiejšímu spalo-

technickým r,^lvojem a řadou testování.

vání, výraznému sníženíspotřeby,

Použití:
*, rodinné domy, bytové domy, chaty - tam, kde se
firmy. instituce - vytápění. ohřev teplé.užitkové

zuje vnikání deště do komína a
zafoukávání. použitímkominového nástavce se prodlužuje život-

vody. technologické ohřevy

nost spalinové ce§ty a spotřebiče.

topípro teplo a ohřev teplé užitkovévody

l,

Testováním bylo prokázáno:
>,

ii.

,*

sníženispotřeby paliva, sníženíškodlivých emisí
prodlouženíživotnosti topidla
až trojnásobné prodloužení životnosti komínorých vložek a kotlů
nnlšení účinnostitopného systému pomoci
automatické regulace

ta

hu

Rozměry:
VESKONA KN-6 je vyráběna ve všech rozměrech
komíno,1ých vložek, zakázková lnýroba pro průmyslové konríny,

Výhradní dodavatel pro EU:
KN environment s.r.o.
Zábřežská 20
787 01 Šumperk

frr**fu *w§

lryššíúčinnostispotřebiče a v neposlední řadě sníženíemisí, 0me-

*§*$
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