VÁNOČNÍ
VYDÁNÍ
Prosinec 2009
OBČANSKÝ
INFORMAČNÍ
ZPRAVODAJ

KAPITOLY Z DĚJIN OBCE (26)
Mlýn
Mlýn v Proskovicích byl postaven pravděpodobně v 1.
polovině 17. století. V r. 1658 se o něm jedná jako o součásti
svobodné proskovické rychty.
Je docela možné, že první dřevěný mlýn stál při řece Odře, jak
tomu nasvědčuje objev z roku 1974, učiněný v jedné ze zátočin
Odry na proskovických loukách. Při odplavování sypkého břehu
odhalily dravé proudy řeky ve čtyřech metrech pod úrovní břehu
dřevěné torzo srubové, pečlivě čepované stavby o rozměrech 8 x 4
m se základními trámci o průměru až 30 cm. Avšak písemné prameny nevydávají dostatečné svědectví o 2 mlýnech v Proskovicích,
příp. o umístění staršího z nich.
V r. 1738 prodal držitel staročeského panství Rudolf Podstatský
z Prusinovic proskovický mlýn Janu Dvorskému ze Staré Vsi pro
jeho syna Václava za 250 zlatých a roční plat 120 zlatých. Při provedení inventarizace v proskovickém mlýně staroveskou vrchností
v srpnu 1739 sestávalo jeho zařízení z následujících částí, jejichž
názvy uvedeme pro zajímavost v původním znění, převzatém z
písemností biskupského lenního dvora v Kroměříži“: „Železná
vřetena - 2, pánevky - 2, pipřice - 2, čepy při valech - 4, hlužvy při
valech - 8, malých pásův při valech - 10, obruč železná na kámen
- 1, motyčky - 2, běhúny - 2, spodky - 2, múčný truhly - 2, vodní
kola - 2, železné zdíře - 2, zdířky při kameni - 2, sklená okna - 2,
pec kachlová - 1“.
Podle tradice, ale i podle některých písemných pramenů
uzavřel proskovický mlynář s obcí dohodu o chovu plemenného
kance, za což měl právo pást na obecní pastvině dobytek. Když na
počátku 19. století přestal kance chovat, zavázal se dodávat obci
každoročně 36 koláčů, 5 velkých pecnů chleba, 5 pečení jakéhokoliv druhu masa a 2 hrnce sladké omáčky. Obec pak každoročně
pořádala v listopadu na sv. Martina slavnostní hostinu, spojenou
s tancovačkou. Ve 2. polovině 30. let 19. století po sporech mezi
obcí a mlynářem Ignácem Dvorským se obec usnesla odpustit
mlynáři tuto povinnost za peněžitou náhradu 120 zlatých.
V 50. letech se dostal do vlastnictví Pekáren a mlynáren
Pardubice. V provozu byl ještě v 80. letech. V 50. - 80. letech v
něm mlel pan Štěpán Hynek, který už předtím pracoval u mlynáře
Sunka a ve mlýně odpracoval celkem 43 let. Nyní se proskovický
mlýn navrátil do rukou původních majitelů, rodiny Sunkovy.
Kronikář hasičského sboru Václav Matěj vzpomíná na venkovské kouzlo proskovického mlýna a jeho okolí těmito slovy:
„Zmizela navždy romance proskovického mlýna. Bylo to
místo všech dětí z celé dědiny, kde se jim naskýtaly všechny novoty a zajímavosti. V prvé řadě bylo to obrovské černé vodní kolo,
které se neustále točilo ve dne v noci skorem po celý rok. Bylo
málo dnů v roce, kdy ustal strašidelný monotónní zvuk tohoto
obra. Zastavil se tehdy, když byla voda u stávku zastavena. To byla
největší radost pro kluky, ale i pro starší chlapce. Jako na povel
příkopa plná kluků s koši a malými saky. Odvážnější, ti lovili po
kolem. Ryb i raků bylo hojnost...
...Navždy zmizely dlouhé řady povozů, tažených koni, jež

PŘED VÁNOCI

Vážení spoluobčané,
p ře j e m e Vá m k l i d n é a
příjemné svátky vánoční, s
přáteli, knihou či na horách
a do
nového roku hodně
zdraví, životní pohody i pracovních úspěchů.
Vaši zastupitelé,
radní spolu se starostou a
zaměstnanci úřadu

Už jenom pár okamžiků ať se
splní do puntíku
kostrbatým písmem psaná tajná
přání nevídaná.
A je tu zas zvonečku hlas,
dá se to číst z pod dětských řas,
když na římsu vkládá psaní
rozechvělou malou dlaní.
Andělíčku, můj strážníčku,
tiše šeptám modlitbičku,
zachumlaný do pelíšku,
tak už zítra, můj Ježíšku.
(Marcela Tylečková - text
vánoční písně skupinyCalata)

vezly desítky pytlů obilí do mlýna. A nazpět s čistou moukou
všelijakého druhu. Byly to dlouhé kolony formanů nejen z okolních dědin, ale i ze vzdálených dědin. Každoročně vyjížděl ze
mlýna mlýnský povoz plně naložený plnými pytli mouky, která
se rozvážela do obchodů a hlavně do města. Když ale přišla zima,
utichlo drnčení povozů po štěrkových cestách. Jen zdálky bylo
slyšet nikdy nezapomenutelné hlasy zvonků a rolniček. Místo
povozů byly selské nízké saně pány na všech cestách.“
(... pokračování příště)

Ing. Jiří Matěj

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
„přichází“ poslední měsíc roku - prosinec. Za několik dnů
bude Štědrý den. Doma zavoní vánoční cukroví, adventní
dobu připomenou nazdobené věnečky se čtyřmi svíčkami, které
budeme postupně zapalovat tak, jak budou rychle ubíhat týdny
posledního měsíce.
Je to také příležitost k bilancování nejen v rodinách, ale i na
pracovištích. Hodnotíme vše, co se nám podařilo za ten uplynulý
rok vykonat a co jsme jaksi nestihli. Dělá se to již od nepaměti a
bude tomu i tentokrát.
Prosinec je tak trochu více nostalgický měsíc, když se v jeho
závěru před mnoha staletími narodil v Betlémě „Spasitel“, aby
vrátil lidstvu naději na spokojený život. Proto se budou v tuto
dobu plnit chrámy, aby si věřící připomněli tuto náboženskou
ideu. Lidé si zde vzájemně podají ruce jako symbol víry v dobro a
přátelství jednoho k druhému.
V domácnostech se budeme radovat v rodiném kruhu z
nazdobeného stromečku a z mnoha dárků pod ním, hlavně pro
naše potomky. Údajně je roznášel Ježíšek, později Děda Mráz
a někde možná i Santa Klaus. Ať je tak nebo tak, překvapení z
dárečků je vždy milé, neboť víme, že nás někdo má rád a že na
nás nezapomněl. Ale neudělejte svým blízkým radost! Cožpak ta
chvíle u stolu a u stromečku a nefalšované dětské nadšení nestojí
za to?
Tak než usednete k voňavému stolu s talíři plnými dobrot,
přijměte ode mě přání veselých Vánoc, hodně osobní pohody v
kruhu rodiny a přátel a především hodně zdraví v novém roce
2010.
A nyní bych se rád alespoň v krátkosti zmínil o situaci a dalším
vývoji prací za uplynulé čtvrtletí na jednotlivých investičních
Pokračování na str. 2

-2nákladech na přeložení vedení.
Pomoc přislíbil a veškeré podklady pro jednání obdržel
náměstek primátora Ing. Zdeněk Trejbal PhD., čímž nám svitla
určitá naděje na možnost řešení nejpalčivější otázky Hasičské
zbrojnice v Proskovicích. Projekt zbrojnice je před dokončením
- termín do 31. 12. 2009.

Slovo starosty
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projektech z hlediska jejich rozpracovanosti resp. postupu směrem
k realizaci:
1. Začneme dokončením cyklostezky trasy „L“ (nebo jinak
greenways). Výbor Regionální rady Moravskoslezského kraje
projednal naši žádost (viz podzimní vydání Floriána) a rozhodl
o udělení termínové výjimky pro dodání stavebního povolení s
nabytou právní mocí o 1 týden později. Zde můžeme hovořit
o poměrně velkém štěstí, neboť podle statistik jsou výjimky
schvalovány opravdu velmi zřídka.
V září proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, z kterého
vyšla vítězně firma STRABAG a. s. Odštěpný závod Ostrava.
Smlouva o dílo by měla být podepsána v příštích několika
dnech (zatím stále v řešení majetkové vztahy mezi Pozemkovým
fondem ČR a Magistrátem města Ostravy), nicméně vlastní
stavební práce budou zahájeny zřejmě až v jarních měsících
2010. Termín dokončení stavby je stanoven na 31. května
2010, což by měl být historický okamžik, kdy již bude možné
na kole projet Proskovicemi od Staré Bělé až do Košatky zcela
mimo provozu motorových vozidel.
2. Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Projektová dokumentace byla rozšířena ještě o děské hřiště vybavením, což bylo zapracováno i do žádosti o dotace z regionálního operačního programu. Po schválení na mimořádném
zasedání našeho zastupitelstva byly následně připraveny i materiály do Rady města Ostravy (RMO), která projekt schválila.
Žádost již byla předána Regionální radě regionu soudržnosti
Moravskoslezsko a po odstranění formálních nedostatků se
budeme ucházet o zhruba 4. mil Kč na výstavbu dětského
hřiště.

9. Zvýšení bezpečnosti na Staroveské ulici
Jedná se o zcela nový projekt, který byl projednán na zasedání
Rady městského obvodu 21. září 2009, jehož cílem je reagovat na nebezpečí plynoucí ze vzrůstající rychlosti a hustoty
silničního provozu na Staroveské ulici. Za tím účelem přijala
Rada 16. listopadu 2009 usnesení č. 830/73, ve kterém rozhodla o zpracování „Studie zvýšení bezpečnosti silničního
provozu na Staroveské ulici v Ostravě - Proskovicích“. Tato
studie by měla obsahovat všechna možná opatření vedoucích
ke zpomalení průjezdu automobilů po Staroveské ulici. Studii
zpracovává f. Ostravské komunikace a. s. a bude hotova do
konce letošního roku. Z opatření, která tato studie navrhne
bychom měli vycházet při dalším zpracování projektové dokumentace popř. žádosti o dotace. Prvním dílčím opatřením,
které jsme v této souvislosti již přijali, je každodenní asistence
strážníků městské policie na přechodu u ZŠ v době od 7,30
- 8,00 hodin.
Své dnešní povídání musím ale znovu zakončit podobně,
jako některá předchozí. Pokud se jedná o projevy vandalismu,
můžu říci, že jsme zatím žádné zlepšení nezaznamenali, naopak
přibylo zde dokonce jedno přepadení na ulici V Tišinách.
Všemožně se snažíme o posílení účinné hlídkové služby nejen
strážníků MP, ale i policie ČR. Uvidíme, zda se tato snaha
nějak pozitivně odrazí. Nicméně i v této téměř sváteční adventní době musím kromě přání k Vánocům přidat i stálou
výzvu k Vám občanům:
Nebuďte lhostejní k událostem okolo vás a k místu, které je
vaším domovem!
Jiří Matěj

3. Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice
V současné době se zpracovává již projektová dokumentace
pro územní řízení včetně geodetického zaměření, průzkumu
a biologického hodnocení toku, její projednání s dotčenými
orgány státní správy, organizacemi a majiteli pozemků včetně
zajištění souhlasů se vstupem na pozemky. Termín předání
dokumentace pro územní řízení (DUR) je dle smlouvy o dílo
22. března 2010.
4. Zvýšení bezpečnosti pro pěší na ul. Světlovské - výstavba
chodníku a opěrné zdi podél Světlovské ulice
Je zpracována dokumentace pro územní řízení (DUR), geodetické zaměření a geologický posudek. V současnosti je tato
dokumentace předána na MMO na stavebně správní odbor k
vydání územního rozhodnutí.
5. Projektová a multifunkční učebna - vybudování učebny v
druhé polovině podkroví základní školy
Projektové dokumentace byla rozšířena o další přílohu zpracovanou společně ředitelkou ZŠ a projektantem. Po schválení
na mimořádném zasedání našeho zastupitelstva byly následně
připraveny i materiály do Rady města Ostrava (RMO), která
projekt schválila. Žádost již byla předána Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a po odstranění formálních
nedostatků se budeme ucházet o zhruba 2 mil. Kč na výstavbu
projektové a multifunkční učebny.
6. Volnočasový areál Proskovice
(Beze změn - projekt je závislý na alternativě koupě alespoň
části sousedního pozemku od Ing. Sunka.)
7. Dětské hřiště pro věkovou kategorii 3 - 6 let (beze změn)
(Beze změn - Žádost o dotaci zaslána na Ministerstvo financí
ČR, odd. financování program z kapitoly Všeobecné pokladní
správy. Stanovisko můžeme očekávat 05/2010.)
8. Přeložení VN 22 kV na proskovických pastvinách je zatím ze
strany ČEZu nadále bez odezvy a náznaku ochoty podílet se na

Z USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA A RADY
Městského obvodu Proskovice

Zastupitelstvo MOb na svém zasedání mimo jiné:
schválilo podání žádosti o dotaci pro projekt „Projektová a
multifunkční učebna“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 - 2013,
■ schválilo podání žádosti o dotaci pro projekt „Sportovní
víceúčelové hřiště s umělým povrchem“ v rámci Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko
2007 - 2013.
■

Rada MOb na svých schůzích mimo jiné:
■

rozhodla o zadání zakázek malého rozsahu a uzavření smluv o
dílo na tyto akce:
- na zpracování projektové dokumentace na akci „Hasičská
zbrojnice Proskovice“ s firmou Ateliér Genius Loci, s.r.o., za
cenu nejvýše přípustnou 494.683,- Kč vč. DPH,
- na zhotovitele díla „SO 01 Veřejné osvětlení vstupu hřbitova“,
„SO 02 Kabelová přípojka pro provoz hřbitova“, SO 03
Kabelová přípojka NN 0,4 kV - měřený proud pro provoz
hřbitova“ s firmu Inženýrské sítě Ostrava, s.r.o., za cenu
nejvýše přípustnou 997.797,- Kč vč. DPH,
- na zpracování kompletní žádosti pro dotaci do výzvy ROP
regionu soudržnoosti Moravskoslezsko 2007 - 2013 na akci
„Projektová a multifunkční učebna“ firmě DHV CR, spol s
r.o., za cenu nejvýše příápustnou 142.324,- Kč vč. DPH,
- na zhotovitele díla „Zpevněné plochy hřbitova Proskovice“
s firmou Inženýrské sítě Ostrava, s.,r.o., za cenu nejvýše
přípustnou 475.597,- Kč vč. DPH,
- na opravy povrchu komunikací v areálu statku (bývalého
Pokračování na str. 3
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zemědělského družstva) v Proskovicích do 160 tis. Kč, na
točně autobusů MD na ulici Na Smyčce v Proskovicích do
57 tis. Kč firmou Ostravské komunikace a.s.,
- na zpracování studie zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ulici Staroveská v Ostravě - Proskovicích s firmou
Ostravské komunikace a.s., za cenu nejvýše přípustnou do
14 tis. č vč. DPH.
■ projednala cenové nabídky na zhotovitele díla na stavební akci
„Cyklistická stezka L v Proskovicích, úsek koupaliště - lávka
přes Ondřejnici, ul. Na Pastvinách - hranice MOb a rozhodla o
nejvýhodnější cenové nabídce podané firmou STRABAG a.s.,
odštěpný závod Ostrava, za nejvýše přípustnou cenu
2
341 689,- Kč vč. DPH,
■ projednala a schválila zásady pro sestavování návrhu rozpočtu
městského obvodu Proskovice pro rok 2010 a rozpočtového
výhledu na léta 2011 - 2013 a harmonogram prací na přípravě
návrhů pro sestavování rozpočtu městského obvodu pro rok
2010 a rozpočtového výhledu na léta 2011 - 2013,
■ vzala na vědomí účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice k datu
30. 9. 2009,
■ rozhodla o zaslání písemného požadavku na zajištění služby
Městské policie u přechodu na ulici Staroveské - před základní
školou každé ráno v době od 7,30 do 8,00 hodin,
■ vyslovila nespokojenost s činností Městské policie v městském
obvodě vzhledem k narůstajícímu vandalství, ničení obecního
majetku a rušení veřejného pořádku a rozhodla o zaslání písemného stanoviska a současně zaslání na vědomí Policii ČR,
■ schválila termíny zasedání zastupitelstva městského obvodu a
schůzí rady městského obvodu na rok 2010,
■ vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti příspěvkové orgnizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice,
Staroveská 62, za školní rok 2008/2009,
■ rozhodla na základě oprav provedených na místním hřbitově v
Proskovicích a v zájmu ochrany náhrobních kamenů a desek, o
vydání zákazu vjezdu motorových vozidel do areálu hřbitova.

Úřad městského obvodu Proskovice se představuje
Vážení občané nabízíme novou rubriku v našem zpravodaji.
Budou to informace o úřednících, o oblastech činností, ve kterých
působí.
Dnes tedy začínáme představením jednotlivých úředníků,
kteří pracují na zdejším úřadě:
Věra Adámková - úsek sociální, asistentka, ohlašovna, podatelna
Dagmar Lišková - úsek majetkoprávních záležitostí a stavební
správy
Táňa Paličková - úsek finanční
Miloslava Vidličková - tajemnice
Věra Adámková
Pracuje na zdejším úřadě od roku 1993, okruh její pracovní
činnosti je kumulován - jde o výkon činností sociálního pracovníka, ohlašovny,pokladny a podatelny:
Na úseku sociálním - správní řízení a výplata dávek pomoci
v hmotné nouzi. V rámci péče o seniory a občany se zdravotním postižením zabezpečení programu „Obec seniorům“,
- možnost objednání jídel ve skle, dále vedení správního řízení
ve věci ustanovení zvláštního příjemce důchodu, konzultační
činnost. Sociálně právní ochrana dětí.
Na úseku evidence obyvatel - přihlašování občanů k trvalému
pobytu a zavádění do informačního systému, správní řízení
ve věcech úředního zrušení údaje o trvalém pobytu, vydávání
výstupů z informačního systému evidence obyvatel, vydávání
sdělení označení budovy číslem a evidence registru domů.
■

■

POMOC PŘÍRODĚ - SBĚRNÉ DVORY
Podíváme-li se do říše zvířat, zjistíme, že jediný tvor, který má
problémy se svým odpadem je člověk. Proto nám nezbývá nic jiného, než se společně starat o to, abychom jednoho dne neskončili
místo v krásné krajině na jednom velikém smetišti. Jedním ze
zdařilých počinů v této oblasti je i zřizování sběrných dvorů v
našich městech a vesnicích. Pomáhají řešit i dnes klasickou otázku
„Kam s ním?“
Jsou to již více než 3 roky, co byl i v našem obvodě zřízen sběrný
dvůr, a to je dost dlouhá doba na to, abychom mohli zhodnotit
jeho přínos pro nás, obyvale Proskovic. Dnes se ani nechce věřit
tomu, že jeho zřízení předcházelo nemálo obav a neporozumění.
Obavy z nevzhledného smradlavého místa a neúnosného zvýšení
dopravy se naštěstí nevyplnily a naopak mnohým, včetně mne
vadí, že dvůr nemáme blíže.
Dá se říct, že cestu do sběrného dvora nachází stále více lidí,
a to je dobře, neboť to svědčí o nárůstu uvědomění těch, kteří
pochopili, že má smysl zavézt to, co nepotřebují o kus dál, než
byli doposud zvyklí. A kde to často bylo, si snadno domyslíme:
les, příkopy, kotel na tuhá paliva nebo ohníček na zahradě.
Mimochodem o pálení všeho možného doma v anonymitě v
pecích se řaději nebudu zmiňovat. Staré, pohodlné návyky se
mění těžce, a tak prostoru na zamyšlení nad sebou samýma máme
stále více než dost.
Vraťme se ale zpět k provozu sběrného dvora. Mylím, že
většina lidí je s jeho provozem i obsluhou spokojena. Snad jen na
podzim, kdy enormně přibývá odpadů z našich zahrádek, nestíhá
provozovatel sběrných dvorů OZO Ostrava odvážet kontejnery na
zelený odpad. Trochu problematická je i situace s mimoostravskými návštěvníky, například z Krmelína, kde sběrný dvůr nemají.
Provozní náklady hradí město Ostrava a tak je pochopitelné,
že jsou sběrné dvory zřizovány výhradně pro občany daných
městských obvodů. To je také důvod, proč se obsluha musí ptát
na adresy návštěvníků.
Řešení těchto drobností mi připadá mnohem příjemnější než
nacházení všeho možného v příkopech kolem cest, v lese nebo na
lukách. V této souvislosti si často připomínám písničku Wabiho
Daňka, ve které chce malý chlapec po otci ukázat, jak vypadá les.
Zpívá se v ní dále: „Že prý nedaleko od Semil ještě malý kousek
lesa zbyl“. Vždy, když tuto písničku slyším, je mi tak nějak úzko.
Přes toto všechno vidím situaci mírně optimisticky. Říká se
sice, že přání je otcem myšlenky, ale v poslední době se mi zdá,
že se pořádek v naší okolní přírodě mírně zlepšuje. Možná je to
způsobeno i určitou symbolikou toho, že náš sběrný dvůr se nachází přímo na okraji naší chráněné krajinné oblasti Poodří.
Zdeněk Dvorský
provádění ověřování pravosti podpisů a shody opisu nebo kopie
listin (legalizace a vidimace).
V systému CzechPOINT vydávání výpisů z rejstříku trestů,
živnostenského, obchodního a insolvenčního rejstříku, výpisů z
katastru nemovitostí, výpisů z bodového hodnocení řidiče.
Na úseku podatelny - zabezpečení příjmu, evidence, odesílání
a ukládání došlé a odeslané pošty prostřednictvím elektronické
spisové služby a datových schránek. Zpracování a aktualizace
spisového a skartačního řádu, příprava a provádění skartačního
řízení ve spolupráci s Archivem města Ostravy, vedení archivu
úřadu.
Vyhotování zpráv pro potřeby trestního řízení, člen Komise pro
projednávání přestupků.
Na úseku kultury - zabezpečování kulturních akcí „jubilanti a
vítání občánků“.
Vedení hotovostní pokladny a cenin.
Vedení evidence majitelů psů - výběr poplatků za psy.
Vedení evidence a vyhotování objednávek.
Vedení evidence žadatelů o pronájem obecních bytů, evidence
správních rozhodnutí, razítek a evidence ztrát a nálezů.
Evidence a vyvěšování dokumentů na úřední desce a na elektronické úřední desce.
Povolování provozu výherních hracích přístrojů na území
MOb.
Plnění úkolů spojených s organizací voleb (příprava seznamů
Pokračování na str. 4
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■
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voličů, příprava volební místnosti, funkce zapisovatelky ve
volební komisi)
Sledování plnění usnesení rady a zastupitelstva městského
obvodu a zpracování některých materiálů pro jednání rady a
zastupitelstva.
Pomocné práce při přípravě vydávání zpravodaje Proskovický
Florián.
Zpracování statistických výkazů podle vykonávané agendy.
Sekretářské práce dle pokynů starosty a tajemnice.
Pochůzky v obci dle rozdělených úseků.
... pokračování příště
Miloslava Vidličková

Úřední hodiny v závěru roku
na Úřadě městského obvodu Proskovice
Posledním úředním dnem v roce 2009 bude středa
30. 12. 2009 s úředními hodinami od 8,00 do 15,00 hodin.
První úředním dnem v roce 2010 bude pondělí 4. 1. 2010
s úředními hodinami od 8,00 do 17,00 hodin.
Miloslava Vidličková

Vyhlášení ankety „Co tíží občany Proskovic?“
Vážení občané v rámci nejen zkvalitnění našich služeb, ale i
ve snaze zlepšit celkový obraz Proskovic vám nabízíme anketu, ve
které máte možnost vyjádřit své názory na cokoliv co vás tíží, co
by se dalo zlepšit v Proskovicích, náměty či poukázání na negativní jevy doprovázející náš život zde.
Vaše náměty či připomínky můžete zaslat touto formou:
- písemně klasickou poštou
- osobně nebo do schránky umístěné u úřadu,
- e-mailovou poštou na adresu posta@proskovice.ostrava.cz
Na vaše připomínky či náměty budeme postupně odpovídat v
nové rubrice v našem zpravodaji.
Miloslava Vidličková

MAZLÍČCI PROSKOVICKÉ ŠKOLY
Každý rok v naší škole slavíme Světový den zvířat. Tentokrát
jsme zvolili jiný, netradiční způsob, jak představit své oblíbené
domácí zvířátko. Uskutečnili jsme projekt s názvem Mazlíčci proskovické školy, jehož součástí byla také soutěž těchto zvířátek.
V úterý 13. října v 16,00 hod. se v tělocvičně školy sešli
přihlášení žáci se svými mazlíčky a rodiči, přišli také diváci z řad
dětí, rodičů, přátel školy a bývalých žáků školy, kteří s nadšením
sledovali přůběh celé soutěže. Každý soutěžící si připravil krátkou
prezentaci o svém zvířátku, předvedl jeho dovednosti, schopnosti,
popř. odpověděl na dotazy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
■ Ostatní zvířátka: představil se křeček, andulka, morče a kotě
■ Psi: své schopnosti předvedlo 6 psů různých ras a velikostí
Na průběh soutěže dohlížela také porota složena ze zástupců
jednotlivých tříd, bývalé žákyně školy a paní ředitelky.
Během celého projektu vládla příjemná atmosféra, diváci i
soutěžící se bavili, zejména při projevech některých mazlíčků
- mňoukání do mikrofonu, netečný pohled morčete - zřejmě nervozita z diváků apod.
Všichni účastníci soutěže a jejich mazlíčci dostali sladkou
odměnu a na závěr proběhlo vyhlášení výsledků soutěže v každé
kategorii byly dvě ceny: cena diváků a cena poroty.
■ Ostatní zvířátka cena diváků: Jana Turčínková - kotě Julča
cena poroty:
Klára Slatinská - morče Bobík
■ Psi cena diváků:
Daniela Bergrová - Bady
cena poroty:
Simona Jakubková - Kyra

Proskovice budou mít dva okrskáře

Diváci i soutěžící měli možnost během akce hodnotit výtvarné
práce žáků, které byly umístěny na panelech před tělocvičnou.
Do projektu se žáci mohli zapojit také prostřednictvím svých
Po vyhodnocení bezpečnostní situace v městském obvodě
literárních příspěvků na téma Můj Mazlíček. Vítězové obou katProskovice Městskou policií Ostrava a na žádost Rady městského
egorií byli vyhlášeni následující den.
obvodu Proskovice bylo přistoupeno k navýšení počtu okrskářů.
Projekt Mazlíčci proskovické školy byl určitě pěkným zážitkem
nejen pro děti, jejich rodiče, ale i pro všechny, kteří se zúčastnili
Od ledna 2010 budou v Proskovicích působit dva okrskáři:
a oslavili s námi Světový den zvířat. Skvělým průvodcem, mod- Roman Čahoj
erátorem a autorem celého programu byla p. uč. Mgr. Jana
- Marek Kunz
Vahalíková, které patří veliký dík.
Každý z těchto okrskářů bude mít zodpovědnost za část
Přejme si, aby se všichni o své mazlíčky dobře starali a s láskou
městského obvodu Proskovice.
o ně pečovali.
Miloslava Vidličková
Co napsali naši žáci? Zde je malá ukázka:
INDY
Moje nejoblíbenější zvíře je pes.
Proto taky doma máme psa Indyho.
Je hodný a velmi hravý. Chodíme
24. 12. 2009
Štědrý den
Půlnoční mše vánoční
mše svatá
22,00 hod spolu do přírody, kde se prohání s
25. 12. 2009
1. svátek vánoční Slavnost Narození Páně
mše svatá
8,30 hod větrem o závod. Přestože rád běhá
26. 12. 2009
2. svátek vánoční Svátek sv. Štěpána mučedníka
mše svatá
8,30 hod bez vodítka, na zavolání přiběhne
26. 12. 2009
Setkání u jesliček Přijďte si zazpívat koledy
volné pásmo 16,00 hod ke mně.
Indy je poslušný, protože jsme
27. 12. 2009
nedělní mše
Svátek Svaté Rodiny
mše svatá
8,30 hod
s ním chodili na cvičiště. Je také
dobrý hlídač, když někdo přijde,
Jste srdečně zváni. Příjemné prožití Svátků Vánočních Vám za proskovické farníky
přeje Martin Menšík. tak nás na to upozorní. Mám ho
moc ráda.
Informace o bohoslužbách v naší římskokatolické farnosti naleznete
na stránkách www.starabela.farnost.cz
Adéla Davidová 4. ročník

Vánoce v kostele sv. Floriána
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CO VŠECHNO SBÍRÁME?
Naše škola ZŠ a MŠ Ostrava - Proskovice se letos opět zapojila
do soutěže ve sběru papíru „Papírová škola“ (fy. A.S.A. a OZO).
Zároveň jsme se přihlásili do soutěže „Recyklohraní (fy
ECOBAT, ASEKOL, EKO-KOM,EKOLAMP), v rámci které
sbíráme baterie a drobná elektrozařízení. Nejen sběrem, nýbrž i
plněnímnejrůznějších ekologicky zaměřených úkolů tak máme
možnost získat soutěžní body, které lze kdykoliv volně směnit za
věcné odměny - sešity počínaje a stolním fotbalem či dataprojektorem konče.
Cílem všech těchto aktivit školy je zvýšit povědomí o třídění
odpadů u mladé generace a zajistit recyklaci spotřebních předmětů
v co nejvyšší možné míře.
CO VŠECHNO LZE ODEVZDAT?
1) Papír - běžný papír, noviny, časopisy (vše svázano či v krabicích pro snadnou manipulaci)
2) Baterie - veškeré baterie používané v domácnosti do
rozměrů 9x5 cm a do 1 kg hmotnosti (nikoliv autobaterie, rozbité,
tekoucí, rezavé, lepkavé či nabité nebo samonabíjející baterie!).
3) Drobná elektrozařízení - vše co lze zapojit do zásuvky či
funguje na baterie, tj. rádia, rádiobudíky, DVD, MP3, walkmany, hi-fi, discmany, videokamery, fotoaparáty, součásti počítačů
(klávesnice, myši, zdroje,...), PDA, GPS, kalkulačky, telefony,
mobily, záznamníky, auta na dálkové ovládání, digitální hry, ruční
akumulátorové vysavače, tepovače, žehličky, pletací stroje, el.
pečící pánve, toastovače, sendvičovače, opékače topinek, elektrické
nože, svářečky folií, mlýnky na kávu, varné konvice, el. otvírače
konzerv, kávomlýnky, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření,
indikace nebo registrace času, fény, vysoušeče vlasů, kulmy, zubní
kartáčky, holicí strojky, masážní strojky, epilátory, vysoušecí helmy,
zastřihávače vlasů a vousů, žehličky na vlasy, elektrické ventilátory
malé, el. kráječe, ohřívače nápojů a pokrmů,
mixéry, ruční mixéry, multikráječe, šlehače,
citrusovače, odšťavňovače, popkornovače,
osvěžovače vzduchu, odpuzovače hmyzu,
vrtačky (ruční příklepové, aku), drobné
nástroje a zařízení apod.
Děkujeme všem žákům, jejich rodičům,
příbuzným i dalším zúčastněným, kteří
nám pomáhali s dosavadním sběrem, stejně
jako těm, kdo nám i přírodě budou dále pomáhat.
Mgr. Libuše Smreková
Školní koordinátor EVVO

TERMÍNY PLESŮ PRO ROK 2010
23. ledna
30. ledna
6. února
13. února
20. února
28. února

Námořnický - R. Matěj
Ondřejnica
Sbor dobrovolných hasičů
TJ SOKOL
Koňařský
SRPŠ při MŠ - dětský karneval

Halloweenský pochod
Proskovicemi
„Bylo to supééééér!“ tak zapsala jedna z účastníků
Halloweenského pochodu Proskovicemi do návštěvní knihy v
cukrárně Pod Hůrkou, kde v pátek 30. 10. pochod končil. Kdy a
kde vlastně začal? Přes osmdesát dětí se svými rodiči, příbuznými a
kamarády se shromáždilo v 18 hodin před mateřskou školou a odtud vyrazili za doprovodu strážníků městské policie a hasičů proskovického SDH. Dlouhý průvod strašidel, čarodějnic a čarodějů,
duchů, kostlivců, dýní a příšer všeho druhu osvětlený zdobenými
halloweenskými svícínky, baterkami, lampióny, zamířil kolem
úřadu a restaurace Florián do černočerné tmy proskovického
lesa. Zde si mohli účastníci vyzkoušet svou odvahu - procházeli
lesem v jedné větší (asi dvacetičlenné skupině) a po menších skupinkách. Nakonec za svou odvahu děti obdržely pamětní list a
sladkou odměnu. Dospělí i děti pak mohli posedět v cukrárně
Pod Hůrkou, kde majitelka Jana Franczyková se svým personálem
vytvořila příjemnou halloweenskou atmosféru.
Chtěla bych poděkovat všem účastníkům a zvláště pak paním
učitelkám z MŠ a ZŠ, které se na přípravě pochodu podílely. Vaše
hodnocení, názory, rady či připomínky k této akci rádi přivítáme.
Pište na emailovou adresu školy.
Jana Vahalíková, koordinátor projektu

Činnost

TJ SOKOL PROSKOVICE
podzim - zima 2009

TENIS V ROCE 2009
Proskovičtí tenisté jsou s uplynulou sezónou spokojeni.
Především přibylo více těch, kteří kurt využívají pro své zdraví a
hrají pravidelně. Stále je ale dost místa i času pro děti a mládež.
Věříme, že příští rok bude v tomto smyslu zlomový.
Tenisová skupina měla ve 28. ročníku soutěží méněpočetných
družstev neregistrovaných hráčů tři družstva. Muži (do 45 let)
postoupili po dlouhých letech konečně do elitní I. Třídy a v roce
2010 budou hrát určitě s výbornými soupeři. Družstvo vede Petr
Popule a doufejme, že naši reprezentanti nebudou tříštit svoje síly
tak jako v minulých ročnících.
Veteráni nad 45 let postoupili také do I. třídy. Tam to ale
budou mít velice těžké, pokud chtějí navázat na výsledky, které
dosahovali naši veteráni před třemi a více roky, kdy opakovaně
vítězili v této věkové kategorii a byli oceňováni diplomy a poháry.
Družstvo vede Zdeněk Dvorský a v zimních měsících je čekají
nejen halové tréninky, ale i jednání, jak se bude v létě hrát.
Třetím družstvem byly ženy. Hrály 2. ročník a skončily čtvrté,
tři zápasy prohrály a jeden vyhrály. Vedoucí je Eva Grygarová.
Výkonnost tohoto družstva jde nahoru.
Mimo uvedené soutěže naši tenisté a tenistky hráli na turnajích ve Staré Bělé, Brušperku a v Krmelíně. Začátkem října se
uskutečnil také náš tradiční turnaj ve čtyřhrách. Všichni se už
těšíme na příští sezónu 2010. Je ale jasné, že na jednom kurtu
nebude jednoduché hrát soutěže, hrát rekreačně a trénovat. Ale
jistě to všichni zvládneme.
Karel Sýkora
TJ Sokol Proskovice a jeho 1. Jarkovská divadelní společnost
opět připravují pro nastávající sezonu novou divadelní hru.
Tentokrát půjde o klasické dílo N. V. Gogola: REVIZOR,
samozřejmě ve speciální úpravě.
Premiéra 19. 12. 2009 v místní Sokolovně.
Zve Karel Franczyk a TJ Sokol Ostrava - Proskovice
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ČESKÝ SVAZ ŽEN v Proskovicích
Víme, že se budeme částečně opakovat, co se týká některých
akcí, a to jak pletení z pedigu, malování na hedvábí a výlety, které
pořádáme. Chceme, aby mezi nás přišly i mladší ženy, i když
nejsou členkami. Zatím se to nedaří. Nevíme důvod, proč mladé
ženy nemají zájem. Od nového roku chceme naše aktivity rozšířit.
Zatím nebudeme uvádět, co to bude. Vše bude uvedeno na naší
nástěnce u Budoucnosti. Po letních prázdninách jsme uskutečnily
dva výlety. Navštívily jsme lázně Klimkovice, pak procházkou
jsme šly na Mexiko. Druhý zájezd byl na předvánoční krajkařský
jarmark ve Valašském Meziříčí.
Ve spolupráci s MOb Proskovice byla uspořádána humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. Koncem listopadu jsme
se zúčastnily vánoční výstavky v Petřkovicích a v Mariánských
Horách. V Proskovicích ve spolupráci se školou a školkou byl
uskutečněn předvánoční jarmark 3. 12. 2009 ve škole, kde se
budeme opět reprezentovat s výrobky našich žen.
Za ZO ČSŽ
Svaťa Sojková

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V ZIMNÍM OBDOBÍ
Je prosinec, paní zima sice dala o sobě vědět již v říjnu, avšak
s jejím trvalým příchodem již musíme počítat. Někteří z nás ji
očekávají s radostí, pro jiné představuje každoroční, neustálý boj
s bílými vločkami.
Povinností městského obvodu je udržovat chodníky a vozovky (místní komunikace), na nichž není provozována městská
hromadná doprava (toto zajišťuje firma Ostravské komunikace
a.s.).,
Rada městského obvodu již rozhodla o zadání zakázek na
zimní údržbu a to firmám Václav Sojka, autodoprava a Stanislav
Sojka.
A opět jako každý rok upozornění pro řidiče zaparkovaných
aut, stojících na místních komunikacích:
„Parkujte tak, aby bylo možno zajistit zimní údržbu po celé
místní komunikaci!“ a dále pak pro všechny majitele rodinných
domků:
„Popelnice na domovní odpad umístěte mimo místní komunikaci“.
Co je však ještě potřeba zdůraznit je ta skutečnost, že zimní
údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a
podmínkami ve sjízdnosti místních komunikací v zimním období. Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou
podstatně zhoršit či přerušit sjízdnost a schůdnost jsou vánice,
intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, oblevy,
mlhy a mrznoucí déšť.
Maximální snahou městského obvodu je zajištění dobré
schůdnosti i sjízdnosti v průběhu celého zimního období.
Miloslava Vidličková

PROSKOVICKÝ KRAVÍN

Tříkrálová sbírka
Milí občané Proskovic,
Charita sv. Alexandra si Vám dovoluje oznámit, že ve Vaší obci
proběhne v termínu mezi 1. lednem až 14. lednem Tříkrálová
sbírka 2010. Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici
tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o narození
Krista. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci
trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Jak jste již
zvyklí, Vaše domovy navštíví koledníci s kasičkami v doprovodu
zodpovědné dospělé osoby vybavené průkazem koledníka.
Děkujeme za Vaše milé přijetí a finanční příspěvek v minulých
letech a chtěli bychom Vás poprosit o podpoření charitního díla
také v roce 2010. V roce 2009 jsme z výtěžku Tříkrálové sbírky
podpořili rozvoj chráněných dílen (zaměstnávání handicapovaných
osob) a humanitární aktivity (pomoc nejpotřebnějším v nouzi). I
v roce 2010 se podpoří projekty na podporu chráněných dílen a
humanitární aktivity. Pokud byste měli zájem osobně se zúčastnit
koledování jako vedoucí skupinky nebo máte doma školáka či
školačku, kteří by se chtěli stát koledníky, neváhejte co nejdříve
kontaktovat paní Markétu Nováčkovou (roz. Syslovou)- mobil
604 278 995, e-mail syslova@seznam.cz, která v Proskovicích
dobrovolně organizuje tříkrálové skupinky.
Za Charitu sv. Alexandra Vám i Vašim rodinám přeji příjemné
prožití vánočních svátků.
Zdeněk Staněk
koordinátor Tříkrálové sbírky 2010

Bylo krásné poledne uprostřed babího léta a já se vydal k
místu, které leží mezi loukami, vede k němu prašná cesta plná
kamenů a tváří se nenápadně, až zaraženě. Mé kroky směřovaly
ke kravínu.
Celý komplex tvoří tři zemědělské stavby: kravín, seník a
byčín. Tyto stavby působí ušmudlaným dojmem a příjemnou
formou připomínají doby dávno minulé.
V kravíně je ustájeno přibližně sto krav a kolem třiceti jalovic.
Ve vedlejším byčíně pobývá dvousethlavé stádo býků. Ti se chovají výhradně pro maso. Do Proskovic se dostanou jako dvoumetráková telata a jakmile dosáhnou hmotnosti šest set kg, putují
na jatka. U jalovic je způsob chovu rozdělen na polovinu, patnáct
se jich chová pro mléko a ty zbývající se odvážejí na porážku.
Cena jednoho kg masa se pohybuje přibližně kolem 35,- Kč, avšak
může být i vyšší, popřípadě nižší. Záleží totiž na kvalitě, která se
odvíjí podle toho, jakým způsobem je zvíře krmeno. Například
maso takzvaného masného býka je prodáváno po 37,- Kč za kg.
Krávy jsou chovány výhradně kvůli mléku, které se prodává po
tisíci litrech. Odběratelem mléka z Proskovic je mlékárna Kunín.
Výkupní cena mléka dosahuje hranice 5,80 Kč, přičemž výrobní
cena je neuvěřitelných 7,- Kč, proto se nelze divit nedávným
protestům českých zemědělců a následnému vylévání mléka do
polí.
O zvířata se musí pečovat každý den 365 dní v roce. Krávy se
krmí dvakrát denně a stejněkrát dochází i k dojení.
Pokračování na str. 7
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Podle toho se i odvíjí pracovní doba. Od pěti ráno do jedenácti
a od dvou hodin odpoledne do pěti u krav. U býků od 6 ráno
do dvanácti a od tří odpoledne do pěti, včetně sobot, nedělí i
svátků. Stravu dobytka tvoří senáž, siláž, seno, různé směsi, šrot a
minerály, které se do stravy přidávají. Občas se v kravském korytu
vyskytne i melasa, nebo mlat.
Téměř všechny plodiny pocházejí z vlastních zdrojů. Firma
Agro s.r.o., které patří kravín, vlastní polnosti ve Staré Bělé, Nové
Bělé a Výškovicích. Na téměř čtyřechstech hektarech orné půdy se
pěstuje hlavně pšenice, kukuřice, ječmen, řepka a řepa.
Půda se pronajímá od soukromých vlastníků za jedno procento ceny, která činí 6,70 Kč za metr čtvereční. Lidé si buď nechají
platit rovnou penězi, nebo si místo nich berou zrní, brambory,
nebo v dřívějších dobách, když zde byl ještě v okolí vepřín, prasata.
Z jara je dobytek hnán na louky a pastviny. Letošní jaro však
nebylo pro pastvu příznivé, kvůli záplavám musely být krávy na
doporučení veterináře ustájeny v kravíně. Najednou se může pást
pouze čtyřicetčtyři kusů dobytka, protože na jeden hektar musí
připadnout pouze jedna kráva. Kdyby se jich na jednom hektaru
páslo víc, hrozilo by, podle vyhlášky evropské unie, nadměrné
zanesení půdy dusíkem z kravských exkrementů.
Všem dvacetipěti zaměstnancům usnadňují práci různé mechanické stroje, které jsou však již v současné době zastaralé.
Uvažuje se o automatizaci ustájených krav v podobě dojírny a
strojního krmení, ale nejsou peníze.
Aby člověk mohl být zemědělcem, musí k tomu mít
předpoklady. Jedním z důležitých základů je určitá tradice v
rodině, která člověka práci na poli, či s dobytkem seznamuje
už od útlého dětství. I v dnešní těžké situaci, kdy se českému
zemědělství moc nedaří, je stále proskovický kravín s námi,
popřejme mu tedy, aby vydržel dál.
Jakub Novák

Odvezte odpad do sběrného dvora a jezděte,
sportujte a bavte se v Ostravě rok zdarma,
vyzývá OZO
Společnost OZO Ostrava pokračuje v boji proti černým skládkám. V současné době probíhá soutěž ROK ZDARMA, která
bude ukončena 20. 12. 2009. Obyvatelé města Ostravy, kteří
svůj objemný nebo nebezpečný odpad odvezou do sběrného
dvora mohou vyhrát například roční jízdné v MHD Ostrava,
roční poplatek pro 4 osoby za odvoz odpadů, roční vstupné
do sportovních areálů SAREZA a další zajímavé ceny, které
věnovaly obchodní organizace zřizované statutárním městem
Ostravou. Spolu se soutěží zahajuje OZO Ostrava třetí velkou
kampaň na propagaci sběrných dvorů, aby tak zabránilo vzniku
nových černých skládek.
„Kampaň na propagaci sběrných dvorů a osvěta obyvatel města
se nám velmi osvědčila. V průběhu a po skončení kampaní se objem nelegálně odloženého odpadu snižuje. Nyní se navíc snažíme
nalákat Ostravany do sběrných dvorů také soutěží“, uvedl ředitel
společnosti OZO Ostrava Ing. Karel Belda. Po kampani v červnu
2008, která byla zaměřena na zviditelnění sběrných dvorů, poprvé
po několika letech klesl trend každoročního nárůstu černých
skláádek o 22 %. Za prvních osm měsíců roku 2009 už sběrné
dvory vybraly více než 4400 tun odpadu. I přesto však pracovníci
společnosti OZO Ostrava odstranili z černých skládek ve městě
Ostrava dalších 450 tun nelegálně odloženého odpadu.
Doufáme, že starý nábytek, koberce, televizory a další
elektrospotřebiče, pneumatiky, plasty, papír, kovy, zeleň ze zahrádek stejně jako nebezpečný odpad už nebudou končit před
kontejnery na sídlištích, ale v našich sběrných dvorech“, řekl ke
smyslu kampaně Ing. Belda. Občané mohou odpad ve sběrných
dvorech odložit zdarma v množství do 4 m3. Navíc tím šetří
životní prostředí. 33 % svezeného objemného odpadu lze totiž
dále materiálově či energeticky využít.
Kontakt: Mgr. Vladimíra Karasová
tisková mluvčí OZO Ostrava
telefon: 596 251 241, 602 183 374
e-mail: karasova@ozoostrava.cz
www.ozoostrava.cz

Mediální partner:

Partneři:

Vánoce a Nový rok bez požárů
Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Avšak i ve vánočním období musejí hasiči zasahovat u požárů, které by se nemusely při
troše pozornosti přihodit.
Ve vánočním období hoří velice často odpady v kontejnerech
a popelnicích nebo saze a zazděné trámy v komínech. Kvůli
zvýšené činnosti v kuchyních při přípravě svátečních jídel dochází
také poměrně často ke vznícení potravin při vaření. Při hašení
vzníceného oleje na pánvi nikdy nepoužívejte vodu, ale vypněte
sporák a oheň uduste přiložením poklice nebo do vody namočené
a vyždímané utěrky. Existují také speciální hasicí deky nebo hasicí
přístroje určené právě na požáry tuků (třída požárů F).
S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato používání svíček.
Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny hořlavými
materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů
dochází každý rok v období vánočních svátků k mnoha požárům

způsobených rozšířením ohně
od hořících svíček. Jakákoli
zapálená svíčka je v podstatě
otevřený oheň, aproto bychom při manipulaci s ní
měli dbát zvýšené opatrnosti.
Je potřeba si uvědomit, že
ne každá vánoční dekorace
se svíčkami je určena k zapalování. Klasickým příkladem
je adventní věnec. Při jeho
pořízení je potřeba zjistit, zda
svíčky na něm umístěné lze
zapalovat nebo zda věnec má
plnit pouze dekorativní úlohu a svíčky se nesmí zapálit.
Na první pohled se jakákoli
vánoční dekorace se svíčkami
Pokračování na str. 8

-8-

Vánoce a Nový rok
bez požárů
Pokračování ze str. 7

určená k zapalování liší od dekorativní tím, že svíčky
jsou odděleny od hořlavé dekorace nehořlavou
podložkou. Toto však nelze vztáhnout paušálně na
každý výrobek, proto vždy před koupí zkontrolujte
návod, který by měl být vždy připojen.
Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude
vánoční dekorace se zapálenými svíčkami umístěna.
Rozhodně není vhodné umístit takovou dekoraci
tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky
s hořlavým vybavením domácnosti např. k oknům,
kde vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon
ke svíčkám, dále do blízkosti sedacích souprav
nebo na police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného požáru. Pod dekoraci
se zapálenými svíčkami položte vždy nehořlavou
podložku. Dávejte také pozor na domácí zvířata
nebo děti, které mohou při hře snadno převrhnout
hořící svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky stejně jako jiný otevřený oheň
nikdy nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění
bytu se může vlivem malé nehody, jako třeba zapomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku, protáhnout
na delší dobu, během které se případný požár
snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při opuštění
bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.
Požáry vánočních stromečků díky používání
elektrických svíček již téměř vymizely. I tak je ale
potřeba se při nákupu a užití elektrických svíček
ujistit, že jsou schváleny pro použití v České republice a je k nim připojen český návod k použití.
Samostatnou kapitolou je používání zábavné pyrotechniky při oslavách Nového roku. Každoročně
následky nesprávného použití zábavní pyrotechniky zaměstnají hasiče i záchrannou službu. Abyste
předešli zraněním nebo škodám na majetku,
používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu
legálně s návodem, jak ji obsluhovat a skladovat.
Tento návod také dodržujte. Každý rok způsobí
neopatrná manipulace se zábavní pyrotechnikou
vážná zranění často s trvalými následky.
Ve stáncích lze dle platné legislativy prodávat
pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I.
třídy. Pyrotechniku II. a III. třídy lze prodávat
pouze v kamenných obchodech a osobám starším 18
let. Pyrotechniku III. třídy navíc smí kupovat pouze
osoby s odbornou kvalifikací.
Zábavní pyrotechniku používejte tak, abyste
neohrozili zdraví nebo majetek svůj či někoho
jiného. Manipulujte s ní vždy na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných automobilů, kontejnerů, stromů a keřů.
Prřed oslavami Nového roku je vhodné také odklidit
z balkónů veškerý hořlavý materiál, který by mohla
odpálená pyrotechnika snadno zapálit.
Por. Ing. Martin Pliska
HZS Moravskoslezského kraje
oddělení kontrolní činnosti

Vážení obchodní partneři, vážení klienti,

dovolte, abychom Vám poděkovali za důvěru a přízeň, kterou jste nám projevili v uplynulém roce. V nastávajícím roce 2010 Vám přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci. OVANET a.s.
Obecní informační zpravodaj, řídí a vydává Úřad městského obvodu Proskovice.
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