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Od roku 1630 patřily Proskovice k římskokatolické farnosti
starobělské. 5. května 1737 posvětil starobělský farář Matouš

Karel Seidel sochu sv. Floriána, vystavenou k veřejnému uctívání.

Patronu Proskovic, svatému Floriánovi, je zasvěcena kaple na horním konci obce, Kaple zde s největší pravděpodobností ve zmíněném roce 1737 již stála. Nasvědčuje tomu skutečnost, že v roce
1916 zrekvírovali rakouští vojáci z proskovické kaple 17 kg těžký
zvonek z r. 1736.

Druhou nejstarší církevnípamátkou v obci je kamenný křížs
latinským nápisem z r. 1775, nalézalícíse na horním konci
Proskovic v biízkosti dnešníhopenzionu a restauface ,,Florián".

Křížnechal postavit Jan Borovec.

Vůně

SIovo

Tak jako za ranniho kuropění

starosty

snáší se vlahá rosa do osení,

přicházi podzim se svou paletou,
se

Vážení spoluobčané,
ač se to zdá téměř nemožné, je

to skutečně už čtvrt roku,

co
jsre dostali do schránek porled-

ní číslonaseho

podzimu

,,proskouickěho

Floririna". Skoncily prázdniny a
zacal nor,} školnírok 200920 l 0. Skoláci i předškoláci nastoupili do čisrych ryzdobených
tfíd v základní. resp, mateiské
Sko]e. Ti zkuienejší.kteií již
mají ve školních lavicích ..néco
odseděno" nastupují do nového
ročníkus poměrně zřetelnou
představou, jakou změnu pro

sbírkou barev, s vůnístaletou.

To tam je pomíjivé léto babí,
co nás do podvečerních hájů vábí.

Znizelo jak mlžný opar nad loukou při
0dře,
byť smutek to vzbudí, je tomu tak dobře,

Po procházce podvečerním lesem
sebou lehkou nostalgii domů nesem,

locit čehosi. co

ve vzduchu je círir,

letmý prožitek, jenž rukou nelze chytit.

Na listnatém lese nás uchváti,
jak lehce a s vkusem se ošatí,

Člověk na tu pestrost jen
ikoda jen. že k_rjv

ra je

s úžasem se

divá,

pomíjiva.

Z 19. sto|etí pocházejí kaple sv. Kiížev ulici Na Smyčce a
kaple Panny Marie, stojící v polích poblíždnešní Jarkovské ulice.

srovnání s těmi prázdninovými.

Proměny - ten symbol toho mezidobí

Neúnavným působenímJednory sv. Floriána, založené v r.
1910 a po r. 1918 přeměněné na Sbor pro postavení filiálního

Zvláštní skupinou mezi žáky jsou samoziejmě ..prvňáčci".
'je

První zářijor} den

ne r-ddy poznat je, že k přírodě téžpatříme.

tivně končíbezstarostné dětswí

Zfuněh Duorshj

kostela v Proskovicích, byl po etapách a s přestávkami závislými na

ně přinesou následující dny ve

pro ne
zásadním okamžikem. Defini-

finančních možnostech sboru a nepříznivých vnějšíchokolnostech stavěn v obci kostel. Pozemek na stavbu koupil sbor v r. 7924
od olomoucké kapituly v rámci prováděné pozemkové reformy.

povinnosii.
A]e ani rodiče nejsou ušerřeni

zabetonovány záHady a nakoupeny
cihly. Stavba pokračovala i ve válečných letech 1939 - 1945 navzdo ry přísným zákazům ostravského oberlandrátu.

svým dérem první Skolní
krůčkyzpříjemnit a usnadnit.
Naštěsríjim v rom pomáhají

Do okupace byly lykopány

a

V kronice farnosti starobělského kostela o tom čteme: ,,V. oTstavbě kostela proskovického bylo třeba pokračovati tajně. Budova
potřebovala nutně vazbu. Na tuto darovali opět proskovičtí sedláci dřevo zdarma i s dovozem. V roce 1,942,,"]dal ostravský ober-

landrát znovu přísný zákaz poktačování dostavby kostela, která
však proti zákaztl, pokračovala pomalu, opět tajně v nenápadných
delších intervalech. Kostel byl nenápadně opatřen okny. Nebylo
udavačů. Občanébez rozdílu táhli zajeden provaz."
Stavba byla dokončena na jaře roku 1946. Dne 28. září téhož
roku lysvětil nov} filiální kostel sv. Floriána v Proskovicích světící oiomoucký biskup Stanislav ZeIa, v r. 1950 odsouzený v procesu s představiteli katolické církve k dlouhodobému trestu vězení.

Tak se uskutečnil dávný sen proskovických věřících, 1ejichž
nadšení a obětavost oceňuje Kronika farnosti starobělského kostela následujícími sloly: ,,Proskouickj hostel na kopečku stojí jako maják na skalnim útesu moře. Co tu bylo flzické nimah1, finančnich obětí a ušelij akjch přehážek ze,trany protiuní ků. Hlaho l pros kouickjch
zuonů, u nicbž jsou sbryta sloua Kristoua: Nebojte se, já s udmi jsem
až dn skondni suěta, bude narlrile promlouuati ke ušem zdejšímpotomkům o jejich nadšenych a obětaujch předcích, kteři si timto chrdmem zasloužili čestnou a nehl,noucí památhu."

a přicházeií prvni

nor,}ch starostí, a to hlavně, jak

kolekriu7 zkušených pedagogů.
kteří se srávaií iejich derem pra-

videlně téměř na půl dne-náhradními rodiči.

Do našíhezké a útulnéško-

ly nasroupilo l. září q5

derí,

Jiří Matěj

daly. Normálne uvažujícíclovek

opravdu asi není schopen pochopit. jakou radost můženekomu působir ničeni práce ji-

ných. Pohled na zdemolované
sloupky dopravního značeníly vráceného po celé cyldistické
rrase v dané chvíli spíše podněcu je v clověku myšlenky o mar-

nosti l7nakládaných penéz a

snah

o zlepšenírybavenosti

v

našem měsrském obvodé.

ných, Pro všechny zúcásrněné

cyk_listickou tfasou se samozřej-

skupina rodiců a dalších příbuz-

bylo připraveno důsrojne přivítání včetně již tradičního,,pasování prvňáčků". Přejme zejména tem nejmenším, aby se jim
ve škole líbilo a hlavné. aby se

na konci školníhoroku mohli

všichni chlubit pokroky, kterých díky ško]e dosáhli,

V prázdninov7ch měsících
kromě bězných prací na údržbě
zeleně, veřejného pořádku a odsrraňování ,.rysledku práce'' našich vanda]ů pokrocily rovněž
již rozpracovaných
projektech. Po odstranění některých reklamačníchzávaá 6y1
na dokončeném úseku cyklisticpráce na

ké srezky zahájen cy[lisrický

Ing.

I my se každý po svém nějak mčníme,

kreré piišla podpořit početná

provoz. Bohužel s nemaIými

(... pokračouáni přiště)

nejen naši krlísnou krajinu nám zdobí.

komplikacemi způsobenými,
kým ;iným, než rradičnímivan-

v

souvislosti se zmíněnou

mě budeme dále snažit o její
dobudování. resp. napojení na

okolní katastry Sraré Belé a

Košatky. Po zpracování potiebných projekLov}ch dokumentací a,,yááni územního rozhodnurí jsme nechali zpracovat žádosr o dotaci z Regionálniho operačního programu EIJ azáro-

veň zahájili stavební řízení. V
červenci 2009 byla lyhlášena

vlzva na podání žádosri a

29. 07. 2009 jsme obdrželi do-

pis z Uřadu regionální rady, že
náš projekt splnil všechny předepsané náležitosri a by| w6rán
k uzavřenismlouv7 o forky,nurí dotace z t,ozpočtu regionální
rady (rozpočtované náklady na

dokončení_jsou cca 3 mil.'Kč,
Pohračouáni na str. 2

]

Slovo starosty
Pohračouání ze str, 1

Zastupitelswo MOb na svém zasedání mimo jiné:

l schválilo Zprávu
I. pololetí 2009,

o hospodaření městského obvodu Proskovice za

l schválilo noyol Zřizoyací listinu
l
l

rozhodlo o prodeji pozemku 44212 o r,}měře 201 m', ostatní plocha,
jiná plocha, v k. ú. Proskovice, obec Ostrava,
rozhodlo lydat kladná stanoviska k záměrům prodeje dvou částí pozemku parÓ. č. 726 zastavéná plocha a nádvoří'o vYÁele SO
a i65
^'
m'v k. ú. Proskovice, obec Ostrava,

Rada MOb na

l

příspěvkové organtzace ZáI<],adní

škola a Mateřská škola Ostrava - Próskóvice,

sťch schůzích mimo jiné:

rozhodla o zadání zakázek malého rozsahu a uzavření smluv o dílo na
ryto akce:

- na zpracování projektové dokumentace na akci

,,Revitalizace
CZ a. s.,
odštěpný závod Ostrava, za cenu nejrr/še přípust nou 9B2.345,- Kč vč.

Mlýnského náhonu Proskovice" firmě HYDROPROJEKT

DPH,

-

na opfavu lávky přes melioračnípříkop na košatecké straně za cenu
nejr.}še přípustnou do 1 000,- Kč vč. DPH.

!

rozhodla o lyhlášenív,ýzvy k podání cenové nabidky na provedení veiejné zakáz§ malého rozsahu na:
zpracování žádosti dle příručky pro žadatele o dotaci z Regionálního
operačníhopfogramu regionu soudržnosti Moravskoslezsl<o 2007 2013 k projektu ,,Projektová a multifunkční učebna",
stavební akci ,,Zpevněné plochy hřbitov Proskovice,
zpracování technické dokumentace k projektu ,,Hasičská zbrojnice
Proskovice",
stavební akci ,,SO 01 - Veřejné osvětleni vstupu hřbitova", ,,SO 02 K_abelová přípojka pro provoz hřbitova", ,,SO 03 - Kabelová přápojka
NN 0,4 kV - měřený proud pro provoz hřbitova",
stavební akci ,,Cyklistická trasa L v Proskovicích- úsek koupaliště - lávka přes Ondřej.,i.i, ,r1. Na Pastvinách - hranice MOb"

l

rozhodla o uzavření Dodatku č.3, jehož obsahem byla specifikace
pronajímanéhonemovitého a movitého majetku s uvedením pořizovacích cen ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 20. 2. 2003 s příspěv-

kovou organizací Základní škola a Mateřská škola Ostrava

proskovice.

l
l
l

-

rozhodla o spoluúčasti na pořádání turnaje v tenise, ktery se uskuteční v prostorách tenisového hřiště u sokolovny v Ostravě - Proskovicích
a rozhodla o pořízeni odměn pro vítěze v,jednotli.ých soutěžních kaLegoriich do ma-t. ryše 5 tis. Kč vcerne DPH,
rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na údržbuveiejné zeleně v městském obvodě Proskovice, Obsahem Dodatku je zména
Přílohy č. 1 ke SOD, kterou se rozšiřuje výměra udržovaných zelených ploch,
rozhodla o uzavření Dodatku č, 1 ke smlouvě na údržbuveřejné zeleně v městském obvodě Proskovice, Obsahem Dodatku je změna
Přílohy č. 1 ke SOD, kterou se rozšiřuje ýměra udržovaných zelených ploch,

l rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k

pojistné smlouvě. Obsahem

Dodatku je zvláštní ujednání pro pojištění pro případ odcizení no-

r}ch laviček,

l rozhodla o finančni spoluúčasti na pořádání B. ročníkuíotbalového

tl,rnaje v malé kopané ,,Memoriál Pepy Pazderny", ktery se uskuteční

dne22. B, 2009 na hřišti upožární n?drže v Ostravě - Proskovicích a
rozhodla o pořízení odměn pro vítěze do ma,x. r,ýše 3 tis, Kčvčetně

l
l
l

DPH,

vzďa na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové otganizace ZáHadní
škola a Mateřská škola o v/ďedku prověrŘy stavu BÓZP aPO a o provedené revizi tlakové expanzní nádoby v budově mateřské školy,
vzala na vědomí informaci o vandalismu na nově vabudované cvklostezce a dalších postupech, které by tomuto zamezily,

projednala cenové nabídlry na zpracováni komplexní žádosti o dotaci
do wýzly ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2073 na
akci ,,Projektová a multifunkční učebna" podané oslovenými firmami
a rozhodla o nejl}hodnější cenové nabíce podané firmou DHV CR,
spol. s r. o., cenu nejýše přípustnou 261.124,- Kč vč. DPH.

Miloshaa vidličhouá

dotace pokryje
|2,5,o/o těchto nákladů. Aekoli zprávao úspěšnémzís!ání dotace proběhla v různých médiich, zatím ještě nemůžeme jásat.
Z důvodu nepřed.pokládaných.průLahů, v iednání s no,"}m majitelem
jednoho z pozemků a s pozemko.,]m fondem ČR Uuaé lhůta nabyrí
právní moci stavebního povolení (dáno ze zákona bez možnosti zkiácení).zhruba 1 rýden po termínu předloženipovinných příloh, což bv

moh|o znamenar ryiázení projekru z v7beru. S ohledem na skurečl

nost, že zpoždění.v dodání jediné přílohy by nemělo přesáhnout zmíněných několik dnů a dále's ohleáem i^ uyrn^^ cyÍ<Josrezky L jako
součástíbudoucí Greenways rrasy, jsme se obrári]i na
iegionáI-

rybor
ní.rady Moravskoslezského kraje s žádosti o prověiení možnoři projednání vzniklé situace a udelení terminové vy;imky pro dodání'stavebního povoleni s nabyrou právní mocí o l'rýden pozděli. Osrarní
podmínky pro úspešnourealizaci a dokončeníprojeÉtu budou dodrženy.

Přeložení VN 22 kY na proskovických pastvinách j e zatím ze stíanárnaÉu oihoty podííetse na nákla" přrslíbil a,reSÉeiépodklady pro jeddech na přeložení vedení. Pomoc
náni obdržel námestek primátorá Ing. Zdeněk rre;Uat lÉĎ., tlmZ
nám svirla urcirj nadeje na možnóst řešení nejpalcivejší otázky
hasicské zbroinice v Proskovicích, Projekr zbrojnice by měl být horov
do konce letošního roku.
A na závěr stručný popis stavu dalších projektů:

ny ČEZu nadále bez ode"ri

I. Sportouní uíceúčelouébřiště s umělym pourchem
Projektová dokumentace byla rozšířena ještéo dětské hřiště s
r7bavením, je zpracována áokumentace žádosti o dotace z regionálního operačníhopfogramu, v případé r,yhlášení r,}zly
jsme připraveni k jejímu podání.
2. Reuitalizace Ml,jnshého náhonu Proshouice
Je zpracována konečná varianta pro,jektové dokumentace pro
investičnízáměr, v současnosti probíhá zpracování dokumentace pfo územní řízení (DUR).
3. Zujšení bezpečnosti pro pěši na ul. Suětloushé - ujstauba cbodnihu a opěrné zdi pod,éI Suětloushé ulice
Je zpracována dokumentace pro územní řízení (DUR).

4.

Projeb.touá
. a. muhifunhční_
u druhé polouině potihrouí ZŠ

učebtu - ullbudouáni učebny

Dokončena a zpracor,ána realizační dokumentace, zadáno

zpracor,ání žádosti o dotaci

(DH\r CR spol.

s r. o.).

5. Volnočasouj areál Proshouice
Dobudování areálu požární nádrže na koupaliště - Radou měsra Osrrar7 bylo zatím schváleno zahá jení projekiové přípraly.
reálnosr rechnického řešení projektu ie zárisJá na aliernatiue

koupě alespoň části sousedního pozemku od Ing. Sunka.

6. Dětsbé hřiště pro uěhouou hategorii 3 - 6 let (l:eze zmén)
Na záver dnešni promluly se musím znovu vrátit ke stejnému tématu jako_ v minulém l,ydání našeho zpravodaje a to, že ie na Vás
všechny obracím s prosbou, pokud bysle se stáli svědlq,1akéhokoli
vandalského projevŮ. ničeníveřejného nebo soukromé'ho majetku,
přestupku, nepřístojného chováni, znečišťováníveřejného proitr"rsrví atd., inlormujte o tom neprodlene Méstskou policii na CirI. t5O
nebo policii Ceské republiky na čisle lí8. popi.'kohokoli z našeho
úřadu, Piipomínám, že hlášení rechto udáJostí _je anonymni a nemusíre uváder svoii torožnost. V Proskovicích jsou dvé piostransrvi, na
kterých ie zakázána konzumace_ iakýchkoli alkoholiikých nápojů prostranství parkoviště před stavebninami ,eóp. bywálou
Proskovjankou a celé prostranství točny autobusů DPO^(zde jé zakázáno i kouření),

V konkretním připadé znovu apeluji na všechny občany. které zajímá. v jakém prostředí žijí.nebudie lhosrejní k mistu. kreié;e Vasím

domovem.

Ing.

Jiří Matěj
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Stručn{ přohlod hospodořoní městslróho obvodu Proskovic o zcl l . pololotí 2009

Název

Schválený rozpočet
v tis. Kč

Daňové přílmy

Upravený rozpočet
v tis. Kč

plnění v I(č

o/o

plněni upraveného
rozpočtu
77 4)

466

509

11495

1,.516

393.544,00
806.604,00

9.31,5

4,68L507,00

50,26

r,ŘÍlmv CELKEM

7.253
359
9.573

82

62.381,00

II.422

5,944.036,00

76,07
52,04

Běžnéýdaje

7.995

8.508

Kapitálové l}daje

I.578

3.691
12.199

3,672.I02,21
I,746.595,40
5,418.697,6I

43,16
47,32
44,42

Nedaňové při^y
Přijaté transfery
konsoIidace+fi nancování

vÝonln CELKEM

9,573

Mezi daňové příjmy obce patří místnípoplatky ze ps&, za užívání veřejného prostranswí, správní poplatky a poplatky z píovozovaných výherních přístroj ů. Nejr,}znamnějším daňol}m příj mem obce je daň z nemovitostí.
Mezi nedaňové přijmy obce patří příjmy z pronájmů pozemků, nebytov/ch a bytor,}ch pfostor, z pronájmu hrobových míst, z
úrokůbankovních vkladů, sankcí a přestupků.
Přijaté transfery jsou investičníúčelovédotace a neinvestiční

Do běžných ýdajů řadíme veškeré rl,daje spojené s činnostíi
správou a údržbou městského obvodu, Z \ýd{ůjsou také poslgrtovány neinvestiční účelovédotace neziskorlim organizacím v

městském obvodě a příspěvek na provoz pro příspěvkóvou organizaci ZS a MS.
Mezi kapitálové ýdaje patří wýdýe souvisejícís pořízením
dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotnéhó majetku.

účelovédotace ze státního rozpočtu a od statutárního města

Tijňa paličhouá

Ostrar,y.

CCSTT

zR PozNíNtm

Letos jsme se vydali s kolegy učiteli za poznáním života české
menšiny v Chorvatsku. Zqímalo nás, jak se uplatňu.jí ve společnosti,
1akžijíjejich rodiny, čímse zabýxalí ve volném čase, atd.
Méli _jsme pro ně připraveny pěvecké koncerty duchovní hudby,
úprar,y lid. písní z Cech a Morar,y, Ukvaldské písně v úpravě Leoše
Janáčka, Náš dvacetičlenný smíšenýsbor vedl prof. Lubomír Mátl.
Cílem cesry byl Daruvar, město ve vnitrozemí Chorvatska, proslulé hlavně lázněmi s přírodní termální vodou, které jsou lyužívány
už od starověku.
Zabydlelijsme se na 4 dny ve speciální internátní škoie, kde jsme
spali, stravovali se a zkoušeli. Ujala se nás paní ředitelka Základní školy Jana Amose Komenského, provedla nás krásnou, dobře rybavenou
školou, pak _Mateřskou školou Ferdy Mravence. Chloubou české
menšiny je Ceský dům s bohatou knihovnou Franry Buriana, koncertním sáIem, výstavni sínía klubovnami. Daruvar má 10 000 obyvatel, z toho 500 Cechů. Do českéškoly chodí 180 žáků, do škollq,
70. Úroveň výchory a vzdělávánízaulalachorvatské rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit raději do českéskolky a školy. Bohužel podmínky
národnosti a kapaciry škol jim to nedovoiují.
Z Darlvaru jsme lyjeli také na vesnici. Strávili jsme jeden večer s
českými obdivovateli Končenic, kteří nás překvapili bohat/m kulturním programe m - m]ádež zatančila sousedskou, furiant, mazurku, dospělí v českých krojích jihočeskétance, dechovka složená převážně z
mladých muzikantů hr:íla Fr, Kmocha, K. Vacka, K. Valdaufa a Fr.
Kubeše - to, co velmi dobře všichni známe z poslechu. Mají své
ochotnické divadlo, a to jediné nám nemohli předvést, protože herci
byli na prázdninách. Krajané se představili rovněž bohatým pohoštěním. Tak jako u nás v dřívějších dobách - v kuchyni Ceského domu
vládiy místníbabičky. Vařily, smažily, peláy ů se stoly prohýba|y řízky, guláši, buchtami všeho druhu. Hlavně si ale chtěli všichni povídat
a zpívat.
Ve vesnici lvanovo Selo, která byla osídlena Čechy jako první už
v 1B. století jsme pobyli v malém skanzenu - hospodářské usedlosti
r,ybavené původním nábytkem. Na dvoře porostlém husým trávníkem zpěváci posedali pod velkým ořechem a prozpívali jsme s mladými hostitelkami značnou část českého zpěvníku. Zastavilt jsme se i u
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pomníku padlých obyvatel Ivanova Sela v občanskéválce v r. 7997 a
r,yslechli neuvěřitelné příběhy tohoto období.
Pak následoval Bjelovar - město se zajímavou historií, novou, moderní výstavbou a česk/mi obyvateli s ohromnou chutí zapojovat se
do života chorvatské společnosti. Poznali jsme hodně vzdéláných lidí,
kreří si r,ysloužili vysoká uznání v oblasri rechnilq, a kultury, Češrinu
je slyšet všude a pověst Cechů je zde díky pracovitosti a umu našich
krajanů příkladná.
Naše koncertní a poznávací cesta končila v Rjece - městé průmyslu, s velkým přístavem, ale také v městě, v němž žile 160 Čechů.
Letos budou kolaudovat nově postavený Český dům, kde scházi ješté
topení, instalace klimatizačníhozařízení a vnitřní rybavení - nábytek
atd. Přesto jsme v tomto krásném domě už bydleli, vařili si a zpívali.
Nachází se zde pokoje pro 3 - 4 osoby, koupelny, 2 kuchyně, baletní
sál, koncertní sál s velkým jevištěm, knihovna, velké vstupní haly. Je
p,ostaven v duchu funkcionalismu. Byli jsme potěšeni, že do ýstavby
Ceského domu se zapojtla obec Ostrava - Vítkovice s blwalým starostou Petrem Kutějem. Vedoucí Českébesedy v Rjece- Františka
Husáková projevila vděčnost Ostravě za finanční pomoc při stavbě
domu a zmínila se, že 18. září přljede \ystupovat na Mezinárodní
folklorní festival soubor Hlubina _z Ostraly, na který se Češiv Rjece
moc těŠÍ,Hodinor,1, koncert pro Cechy v Rjece byl bohatě navštíven.
Samoziejmě zakončení společného setkání patřilo Karlu Hašlerovi a
jeho Ceské písničce. Ceši v zahraničímají v oblibě staršítypy lid. a
umělých písnía Th naše písnička česká v nich r,lvolává vždycky velké
dojetí.
S krajany v Chorvatsku jsme se rozloučili 30. srpna, Už brzy se
však s nimi setkáme na krajanském festivalu v Praze, kam přijedou
Češiz Texasu, Ukrajiny, Rumunska, Chorvatska i Jihoafricki rápub1itT.

Výchova lásky k vlasti, národní hrdosti, úctě k mateřskému jazyku nás všechny opět probudila. Stav vlastenecké r,}chor,y, užíváníčeského jazyka v m]uvené i.psané podobě neodpovídá v rámci Českére-

publiky žádanéúrovně. Skoda, že jazykové normy nedodržt:,jímédia,
veřejní činiteléa populární osobnosti, Hodiny českéhojazyka ve školách nestačí k uwrzení správného užíváníjazyka. A přitom i zde platí; Budeš-li mit v úctě svůj mateřs§ jazyk, budou si tě i jiné národy
více váž,it.

Marie Matějoaá
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Próednino$ §eietonek
Vždy, když se vracím z dalekých cest, nějakou dobu vnímám své
okolí trochu jinak. V návalu euforie ze šťastnéhonávratu mi i po ránu mě budicí (popř. nedělnímu odpoledni kulisu wořící) sousedovic
sekačka piipadne jako milý od domova neoddělitelný zvuk, jenž může ,,r,ylepšit" už jenom hlasitý zvuk cirkulárk1, a nebo motorové pily
ve správných obrátkách. Mám prostě pocit, že to všechno v tu chvíli
k domovu neodmyslitelně patří.
A což teprve letní ,,topení na vodu" s přísadou několika kousků
,,plastového uhlí", ten dusivý neviditelný ,,smrad", který při správných klimatic§ch podmínkých naplní pies ložnici celý byt a hlavně
se z něj špatně ,,nutí k odchodu", To vše také patří ke koloritu klidných, venkovsky vonících Proskovic.
Ale snad ještě jedna asociace, když už jsme u těch vůní.Před nedávnem naplnil horní část obce zemědělský zápach nebo chcete-li
,,vůně hnoje", Aniž bychom museli za drahé peníze ryrážet za ekoagroturistikou do Alp, byl čichoúzážirck zdarma a téměř dokonalý.
Akorát jsme nemohli poutavě líčitsl}m známým ten nádherný výhled z balkónu hotýlku okořeněný přilehlým hnojištěm.
Myslím si, že uvedená poznání jsou dobrá pro každéhoz nás, abychom v sobě dokázali najít vždy určitou míru tolerance , která je zák-ladním kamenem dobrých sousedských vztahů. Avšak i v tomto pří,
padě platí: ,,Všeho s mírou" nebo ,,Nečiň jiným to, co nechceš, áby
orri činili toběj"

Jiří Matěj
Rada městského obvodu Proskovice ve spolupráci s Českým svazem
žen Proskovic , oOU"":Y:_rO.:11* Diakonie Broumov
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimniho oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin,prostěfadel, ručníků.utěrek, záclon
Ládiy (minimálně 1 m', prosíme, nedávejte nám odřezky a zbitky látek)
Domácí potřeby - nádobí bíléi černé,skleničky - vše nepoškozené
Peří, péřol}ch a vatovaných přikr/vek, polštářů a dek
Obuv - veškerou nepoškozenou

vĚct,

svardalovj,

V Ierošninl školním roce navšrěvuic záld.rdní ikolu 9l žáků,pedagogi.kÝ sbor.rvoři ředirelka. per ucitelek. dre vychovarelky re iko|ní družine a iedna a.istenrka pédagosa.
l, - J. rocník:e r,yučuje podtE Štotniho v,,délávacího programu
Do školy s úsmčvem._-.l. - 5, iočníkpodle osnov programu Zátrladni
skola. líán práce je odzátí a) do čer,ina npet velnii pe-,rrý. V záií ná,,
kromě klasického rl,ucovjní, čeká ješte celojko]ní piojeki Odpoledne
s

rodiči ve škole.

Kazdot,ocne se zapoiu jenre do soureže plpíror á ikolr. kterou r1 hlasuje spolecnosr (]ZO a ASA. V reto souiežl ,e vzd1 ttmi.ťtrieme ria

l. nebo 2. mistě. Douláme. ie i|eros nám pro.koriikj reieino,t pomůže.5tarýpapír lze ke škole piirresr kdykolir,
Škola1á dále zapojena Jo .elo,tjrni sóutěže Re.r klohraní. Ve <ko-

le ie umírten. kontejner na drobne r.l,iazene elekrr,Ó.poLiebice c použirébarerie. Školni druzina ,bírj rl]riror j , ick.r
V unoru 2008. jsme ,rr,o.,pili do projektu Adopce na dálku,
__

Umožňujeme rzdeljrini ie.rilere dírce z CLrineie linenen Aicha
Piaby. }ednou za půl roku dostár,áme inlornace Ó i.iin-, prospechu.
Záct naši ško\, jí poslali dopis, který si museli rrechat pieloŽir dó fran,
couzitinv. Ta je t;m roriž úřednim ilzr kem.
Od l4. Áti se roz jely také viq(hny kroužkv, kr.rr ch nabizime celkem l2. Ve školnídru7ine zkouiímc pr".o.i, , rodill.nr m]uvcím.
krerý rla děti. ml.uví pouze anglick1-. Jrmě domJirreni rlr .polupr,áci do
prosince. Pokud se náš plán Ósvedcí a rodice projerl zjjěnr. uražtr|eme o prodlouženispolupráce. Sk.llní družina ..rnelickr Drosranl - ie
určená pro žáky 2.'až 5.'ročníku. S pobvtem .e,k"olni'Jružin. ("ng
lický program).je,pojen poplarek . jeho l}ie,e bude kalkulovar poČle zájmu - cca ll00 Kč pfi iednodennim progrJn]u, n'dnu, \teiv rrvá 3 hoJ_ilry. lenro_poplareŘ ie a Áfí - prb.iňec. Poplatek je určeil na
mzdu lekrora - rodilého mluvcího a marerijIl potiebne pro za!iirérlí
anglického programu.
DáJe pro veieinost nabízime l<trrzy anelicrinr, kurz základů oráce
na PC, káramiku. Jrou to kurzy ur..n. rňl.d.;Í. do,pelým a derem,
kreré již do naií skóly nechodí.'
Eua Paličhouá, ředitelha šholy

rrrnÉ uzír Nruůžrut

Pdličfu, teleuize, počíračea jinou elehtronibu, matrace,

kokgicbicb důuodů
náfutek,

Máme tady září a s ním noý školnírok, který začal za účastistarosry obce v úierý l . záií .lavnoitním pasor jnim i 9 prvňácků l tJvou
novrych zjkyň na žáky proskovické školv. Na ucjrélku oroskovicke
.l<oly. byla táké parována'nová po,iIa pedágogického *borl Nlgr.
Jana

jízdníkola a džtskékočárky - t!

s€ transportem

koberce -

z

e-

znehodnoti

znečištěnýa ulhk! textil

IBíRI{A SE USKUTEčNí:
l0.
dne: 7.
2009 (sďeda)
čas: 9,00 - 17,00 hodin

místo: před budovou Úřadu městského obvodu Proskovice
\ěci prosíme zabd,enédo igelitov/ch pydů či krabic,
aby se nepoškodily transporrem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Začal no,,ry školIlírok. ale já bych se ráda vrátila na konec cervna,
kdv se, mareirkou ikolou loucilv'neisrarší děri.
'Letošní loučenís předSl<olák'y.,.'pi"i,lŇo
á, do dalšího dne. Po
\a,\roupenl děti. krrré,i pro,rc rodice piipravilt kratLý pl,ogram,
prL,behlo ..,tirzkor jni ptedlkolaku' . piedj'ni Pameiniho li,rLi a řnihl.
lo obaer,nenr j.me.c rozlouci]i . rodici a rrd.rli .e.]o le,a k daliimu
proBrJrTu, Btlo leIke horko. ale r lc.e br Io piijeinne. a rak jsnlq pn6[li ic,rtnu.t.r,er domeckr .kiirktrm.r zviiáLkům, Kdri nam rrh]ád-

1o, udelaLi jsnle si oheň a Ópekli si párk1: Přiton-r,jsme Šizazpír.aíi s ky-

rarou l z;hrali hrv. Piipravenou rrrodÁí drál-u i,rne o.o,.d.o u,rrninili za malování obrázkovrych přivrrků. Vecer,e poma|u blilil, á rak
isme..se presunul.i do budóry. Špoijdali j,.. u..éti. Ř;.i.; ;á;p;ipravily paní kuchaíky a chysraIi se na pr,žamorv bjl. Unavenía Ůrahaní |sme.i lehli na nachyóraná lehátka. NekLeii z ná, nervdrže|i ani
do konce pohádky a urnuli. Ráno j:me meli ce.tu do ikolky ušeiienou. sračiio se jen umýt, nasnídat a moh]i isme pokracovat Ú hrani.
Tak se roz]oucili lérosni prvňácci s mateiskol <kolou.
Přejeme všem děten-r raďost z novÝch pozlratků a zážitků, a všem
trčirelůmúspešnýnov} školní rok a zi,ídavé deri.
Danuše Karasouá, uedouct| učitelha MŠ

F§TBRL§IJ$ TuRilnJ

vlíženíobčané,
30. 8. 2009 vstoupil v platnost nowý jízdnířád MHD. Ob.ievily
v něm opět úpraly a změny, které Vám komplikují cestování do
práce, do škol atd.
Vzhledem k této situaci je třeba vstoupit v jednání s odborem
dopraly Magistrátu města Ostraly a Dopravním podnikem.
Pro toto .iednání budeme potřebovat Vaše konkrétní připomínky k chybějícím či nejproblematičtějšímspojům.
V případě, že nebudete reagovat na naši vrnrr, budeme pokládat Vaše stanovisko k novému jízdnímu řád,l za kladné.
Své připomínky podejte v p{semné podobě do 29. 9 . 2009 na iřad do rukou p. tajemnice Miloslavě Vidličkové.
Marie Matějouá
se

Dne_ 22. 8. proběhl na fotbalovém hřišti v Proskovicích již 8.
ročrlíkfotbalového turnaje Memoriál Pepy Pazderny. Turnaj proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných,nezaznámenali' jime

Ládný vážnějšíúraz na těle a snad ani na duši. Thké sportovní'kvaIita byla_letos na velmi lysoké úrovni, dovolím si wrdit, že nejv_všSí v krárké historii rohoro turnaje,
My, fotbaloví nadšenci z Proskovic, r,šak nežijeme pouze tímto turnajem. Už řadu let, rok co rok. hrajeme pravidelně každou
neděli fotbal na místnímhiišti, Pies zimu pak jězdíváme za fotbalem do Brušperku do krásné moderní hal|,
Dále bych chtěl vzkázat, že nemáme problém rozšířit náš kádr
o nové hráče. Pokud se někdo zhlédl v tomto článku, chtěl by to
s námi zkusit a je mu víc jak 17 let, tak ať přijde kteroukoli neděli v 16,00 hodin na místníhřiště.

§o zohóioním šIrolního roku

V/sledková listina z 8. ročníkufotbalového utkání
O pohár Pepy Pazderny

stróžníci opět dohIižínobozpeřnost dětíu škol
StrážníciMěstské policie Ostrava v průběhu každého školního roku

dohlížípřed školami, na r.ytipovaných přechodech pro chodce a dalších

místech na bezpečnost dětí, které do škol docházejí.Yždy předzahátlením
samotné ýuky jsou strážníci vidět na nejfrekventovanějších místech, kudy děti do škol přicházejí a kde je nejvíce ohrožena jejich bezpečnost, co
se týče silničníhoprovozu.
Při zahájení každého nového školního roku strážníci vždy dozor nad
bezpečností dětí zesilují. Je to dáno zejména. tím, že děti jsou pod vlivem
dojmů a pr:ízdninových zážitk& vice nepozorné, a tak se snadněji může
stát, že jejich cesta do školy skončípod koly projíždějícíhoauta.
Strážníci dohlížína bezpečnost dětí a školnímládeže v blízkosti školských zařízení, denně před zahájením lyučování hlídky před základními
školami a na r,ytipovaných přechodech pro chodce přispívají k bezpečnosti dětí v silničním provozu. V prvních dnech školního roku zvýšenou
pozornost věnují dětem, zejména těm menším, také v poledních a odpo-

ledních hodinách při ukončeníl}uky.

Do opatření

každý den zapojeno cca 80 strážníkůměstské policie,
kteří provádí l}kon služby na,46 l1,tipovaných místech na územíměsta,
která z hlediska frekvence silničního provozu představují pro děti značné
riziko. Do opatření jsou zapojeni také strážníci operativního oddílu, kteří budou na nejrizikovějších místech v dopoledních hodinách instalovat
preventivní radar a také radar laserorlr. Naše zkušenosti totiž bohužel potvrzgL že mnozí řidiči, přestože.jsou sami rodiči, nejsou ochotni zpomalit ani v blízkosti škol a v místech, kde se pohybují děti.
Tímto opatřením jistě přispějeme k většíbezpečnosti dětí.
1e

Vkdimíra Zlchouá, Městshá policie Ostraua

I kdl je již za námi více než pololetí roku 2009, vracím se k akcím, které proběhly v měsíci březnu až červnu, neboť v předcházejv
cícm zpravodaji _jsme neměly pr'íspěvek. Byly to, jako každoročně,velikonoční q,stavky _jak v Petřkor.icích, tak na Nové Bělé, kde jsme se
prezentovaly sr.}mi l7robky. Tentokrát jsme se zúčastnilyi velikonoční ýstavky ve Staré Bělé v Domě zahrádkářů, kde jsme byly pozvány,
abychom se prezentovaly l}robky z pedigu. Výroblq, se ženám ze
Staré Bělé velmi líbily, že naše členka p. Slívová musela uskutečnit pro
ně kurs pletení z pedigu.

V mělíci květnu jsme se prezentovaly na výstavce v Libhošti pod
názyem ,,Zenav akci", která byla pořádána krajskou radou žen a tr-

vala

4

dny.

Pro členky jsme uskutečnily 2 akce, a to škvaření vaječiny a opékání špekáčků.Akce byly úspěšné,ženám se líbily.
V rámci dne dětí jsme zakoupily pro děti z mateřské školky občerstvení. Rovněž jsme se zúčastnilyloučenídětí s mateřskou školkou,
které šly po prázdninách do první třídy.
Mimo pletení z pedigu, kdy se scházíme každý týden, proběhly
kurzy malování na hedvábí, kdy měly ženy možnost si samy lymalovat šátek dle své piedstar,y. Táto akce ženy nadchla tak, že zřejmě po
prázdninách se tento kurs ještě bude opakovat. V případě, že bude zájem, v našískiíňce u Budoucnosti budou uvedeny termíny veškerých
akcí, kterých se mohou zúčastnitvšechny ženy, nikoliv jen členky.

Budeme se

těšit,

Zo čsž

1,

2.

\ELYTRIND

JAŠKOVSKÁ KRČMA

3. TOLUEN OSTRAVA

4.T] - KOKIN
5. HK _ \..\ŤlLA
6. ssc OSTRAVA
7. ZEYLÁCI
8, TGV
9. PRosKoVICE
10. STARÁ BĚLÁ
11. BOCA
12. FC BEERCELONA

Nejlepšímbrankářem byl Petr Matějíček
Ne.ilepší střelec: Adam Dluhoš
Dauid Lyčba
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Po prózdninóch v Soltolo ...
Léto skončilo a s ním doba dovolených a příjemného lenošení,
a mládež se vrátily do školníchlavic a pro ně i pro dospělé je
určen následující rozvrh cvičebíchhodin v naší sokolovně:

Děti

PO:

18 - 19 žačky(cv. Markéta Matějoi,á)
19 - 20 břišní tance (cv. Sabirn Swiacová)

PORADENSKE e INFORMAČXÍCPXTRUM
.

je provozováno Diecéznícharitou ostravsko-opavskou a poskytu.
je bezplatně, anonymně a nestranně odborné sociální poradénství širokému okruhu klientů s různými problémy, V poradně pracují 2 sociální pracovnice a externí odborníČi - právník, i,sycholog, duóhovní.

Nabízenéslužby poraden:

Úr, V

- 19 žáci (cv. Frant, Grygar)
19 - 20 ženv (cv. Eva Dobešová)

ST: l7 - l9

- odborné sociální poradenství l,

- informování o soc. službách v regionu a zprostředkol.ání
návazné odborné pomoci l

srolní rcnis

19 - 21 zkoušky divadelního souboru

- doprovázení na úřady a jiné organizace;

Čl, tl

- 18 rodiče a děti (cv. Martina Adámková)
18 - 19 relaxačnícvič. pro ženy (cv. Jana Franczyková)

- pomoc při sepisovár-rí dokumentace a r,yplriování forrnulářů;

19 - 20 aerobik pro ženy (cv. Jana Franczvková)

PÁ: Badminton pro

- bezplatné poradenství s právníkem a psychologem, rozhovory
s duchovním,

zájemce (od října)

Podmín\, pro cvičenívšech s]ožek se zase zlepšily. Na jaře proběhla kompletní rekonstrukce podlahy v sále sokolovny a dalšíúpraly jsou v plánu pro příštírok, pokud se podaří získat dalšífinarrčníprostředkv, což je v současnédobě r.elmi obtížné,
Kromě pravidelného cvičeníjsou do konce r. 2009 naplánovány dalšíakce, nejen pro členy Sokola, ale pro všechny občany
Proskovic. V říjnu se uskuteční tradičnísportovně-orientační závod pro rodiče s dětmi a všechnv žákovské kategorie. Ja naplánován l. ročníkrodinného turnaje v badminronu, v listopadu pak
cvičební dopoledne pro ženv a v prosinci veřejná cvičební hodina
s mikulášskou nadílkotr.

Ani 1. Jarkovská divadelní společnost nezahálí, jlž začaly přípfa\y na novou premiéru sedmé divadelní sezón\,,. Premiéra klasické divadelní hry N. V Gogola Revizor se uskutečnív prosinci před
vánočními svátky. \ěříme, že přízntvci našich divadelníků opět nebudou zk_lamáni.

Poradna se specializuje navíc na:

.

Pomoc seniorům a jejich příbuzným v oblasti sociální problema-

tiky i volnocasových aktivit. Sociální'pracol,nice pomohoŮ lyhleclat

jak sociální_službu, která bude nejlépe r.l,hovo"ar á odpovídat'aktuální situaci klienta, tak i možnost trávení volného času r. jednotliúch
klubech pro seniory či kulturních zařízenich.
Protože je poradna místem, ve kterém jsou shronraždbr.ánv informace od -r,oh" pos§tovatelů sociálních il":.b, 1.1i.hZ cílovou skupinou jsou práve senioii, mohou sociální pracol,nice klientor.i pomoci lépe se zorienlorat v široke nabIdce jedňotlirl'ch stiedisek. ťomocí
poradenswí se rnůžeklient lépe připravit na přechod z jedné situace
nebo služby do jiné, l. případě, že u ně1 r,astan. náhlá změna.

kontakt:

Těšíme se na všechny, kteří mají rádi záravý pohyb a doufáme,
že do Sokola v Proskovicích najdou cestu i dalšízájemci o pohybové aktivity, především z řad mládeže.

Za T J. Sohol Proskouice
Eua Petrůj ouá, uzdělaaatel

zMěNv v pňíspěul{u Nn p€ů
oD l. 8. 2009

krizoúch situacích;

poradenské a informačnícel]trum
Puchmajerova l0,702 00 Ostrava
(v blízkosti trarnvajové zast. Elektra)
tel.;

596 128 309,73l 625 867

Je možnér.yužíttaké bezplatnou linku 800 400 2l4
vždy v tlteý 8 - 12 hod a ve středu 13 - 16,30 hod
e- rnai

l

:

pot<Lla. dóo p@ealtas.ez

které r.zniknou pečujícíosobě. tj. rodinnému příslušníkoviči jiné
osobě, která není poskvtovatelen sociální službr.r Oba vÝše ur.edene způ.obl můie'ptrjemce zkolni-rinovat.

Na co

ne:

- na nákup lékůa zdravotnických pomůcek (oblast zdravotnicwí)

1. 8. 2009 nabyla účinnostinoveia zákona o sociálních služ6ách, jež vnáší do současného systému někoiik zásadních změn.

- na rehabilitační a kompenzační pomůcki. (příspěvky poskytuji

Jde zejména o zvýšeníměsíčníhopříspěvkr-r pro lidi s největšímpostiženínr, o zmírněnípodmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu r,}platy
příspěvku na péčipro dospělé.

- na dopravu zdravotně postižených občanů(na Odboru sociální péče\ze za splnění potřebných podmínek žádat o příspěvek na provoz motorového vozidla a na individuální dopravu)

Komu je příspěvek určen:
Příspěvek na péčise poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelemzajištění potřebné pomoci.

Na co ano:
Příspěvek lze polžítpouze na ry ýdaje, které souvisejí se zabezpečenímpomoci a podpory osobě, která je závislá na péčijiné
osoby. Můžebýt tedy ,,spotřebován" jako úhrada za péči,kterou
za;išťuje poskytovatel sociální služby a samozře.jmě také na výdaje,

úrYad1, m{51r].1;ch částí)

- na bydlení (případy nízkých příjmůřešídáv§ státní sociálni
podpory na úřadu práce, popř, dávky hmotné nouze

Od 1. 8. 2009 se našich seniorů dotknou zajména následující

změny:

l)

Je zýšena ýše IV stupně na 12 tisíc korun měsíčně.

2) Žadate| o příspěvek bude povinen již při podání žádosti

uvést jalďm způsobem a kýnr nru bude nebo již je péčepos§to,

Pohračouáni na str. 7

-7

-

Ministerswo práce a sociálních věcí se tímto krokem snažízabránit zneužívánípříspěvků a usměrnění jejich toku do sociálního
sektoru, Doufejme, že se jim podaří držet'se svého hesla, kterým

ztlllěNv v pňí§PĚUilU Nn PéČl
oD I. 8. 2009
Poleračouáni ze str.

se dnes prezentují:

, ,,Jednou z našich priorít je,zajistit kvalitní péčitěm, kteří ji
skutečně potřebují." Poradenské a informační &rrtr,rrn

6

vána. Pokud tuto informaci ani po wýzvě ze strany správního orgánu neuvede, nemůžemu vzniknout nárok na dávku.
3) Efektivně.|ší kontroly lyužtti příspěvku. Obecní úřady budou rnoci provádět kontroly ryržitípříspěvku na péčiefektivnějšímzpůsobem. Je to dáno jednak tím, že novela zavedla přesný
výčetokolností, které musí být podrobeny kontrole a současně
budou mít pracovníci obecních úřadůk dispozici přesný r,}čet
činností(z r.}sledku posouzení lékařskou posudkovou službou), ve
kterých příjemce dávky i,yžaduje pomoc či podporu, Kontrola se
tedy bude moci zaměřit na to, zda je příspěvek l}lžíván za účelem
za.jištění péčea současně na to, zda je péčesprávně zaměřena.

4) Měni se způsob oýpl".y.Od 1. ledna 2010 se zcela mění
vlryláceni příspěvku na péčiv L stupni u dospělých osob. Nově
se totiž zavááí tzv.,,kombinovaný" způsob výplaty.První polovi-

na příspěvku (1000,- Kč) bude měsíčněl,yplácena peněžně a
druhá polovina příspěr,ku formou poukízek, tteré buáou uplat-

nitelné pouze u registrovaných poskytovatelů služeb sociální péče
jako úhrada zapéči.Uplatnění poukázek by však v některých'případech mohlo způsobit zner.|hodnění některých příjemcůdávky.
Můžese totiž stát, že v místě, kde člověk žije, nebude vhodná služba nebo by mohlo dojít k omezení neformálních způsobů péče
především ze strany osob blízkých. Dojde-li k těm1o situacínr,
můžebýt příspěvek na péčina záldadě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností i nadále poskytován v plné hodnotě v penězích.

PnfivNí ponRDNR
pno oBčnNY
_

Nabídka právní poradny senátorské kanceláře

Otakara Veřovského se pře§ouvá do senátorské kanceláře.

senátora

, Občanémají možnost využítslužeb právní poradny a raké i
bezplatné právní poradny,
.

Plávn! po_radna

do 16,00 hodin.

se

koná každý 2, a 4. čwrtekv měsíci od l 3,00

.í3:i služeb posk),tovaných

.Y
také kažáý 2. a 4. čwrtek v měsíci bezplatná prá.rrrrí poradna." '
Termíny poradny (pouze na objednávky).^

senátorskou kanceláří funguje

Objednávky můžete vyřídi r relefon i cky

na tel. č. 599

430

29l,

595 782 351.

Aktuální informace lze získat přímo v kanceláři senátora.

Mihslaaa yidličhoaá

Program Pansl - §tátnípříspěvekna úrokyz úvěru.
Z*lgná ú*porám * státní dota(e na energetické úspory při
a

ekologickém vytápění,

zat€plování

Možnó ikombinace obou programů.

>. tispora nákladů n§ eneřgii
obvykle

{v

některých případe<h až 6o0/o,

35*40olo}

>- zvýšen{ tížníhodnoty bytu min. o

>

20o/o

dotace až do výše ]00ó/o investičn{ch nákladů,

zajistíme vše od odbotného energetického posudku, přes kvalitní pí§jekt

a inženýrskou činnost až po §amotné provedení zateplení budovy a dosažení
hodnot k rískánídotace. zabýváme se úspoíami eřěrgie ve staveúictví již od
roku 1995,6ařanc€

a kvalita je

podložená historií firmy-
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VÍCE lNFORMACÍ NA POBOČCE:
Modrá pyramida stavební spořitelna
28. října 153, 7O2 OO Ostrava - Mariánské hory
Vlasta Ožanová, tel.: 596 630 276, mobil: 603 918 187
"

lJroková sdzba k Hypoúvéru BOje i}odminěn. 50uča9ným uzavieniú lvlodrého koita
nebo Modrého lronra PlUs.Tato nebidkn 5e V?lahui€ na žádolti podané V období
od 24,B. do 5,10,2009. Na Záki;dě této nnlrídky nevzniká píávíi nárok na ž'6káni
tohoto produktu,

Modrá pyramida
stavební spořitelna
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