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PROSKOVICE V OOaĚ STAVOVSKÉHO POVSIÁNÍ

(1618)

Proskovice byly v drženírodu Petřvaldských až do konce
15. století, kdy je prodali společně s 2 lány Staré Vsi tehdejšímu držiteli Staré Vsi Václavu čeple z Belku, V drženírodu
Belkůje spojené 1éno Staré Vsi a Proskovic až do r, 1559, kdy
Bohušem z Be]ku rod vymírá. Biskup uvolněné léno rozděluje
mezi své příbuzné a úředníky, kterýmijsou Jaroš Syrakovský z
Pěrkova. Hynek Krušina z Lichtenburka, Filip Páskovský z
Fryštátu, Jan Koza z Hradiště a Jan Kyn ze Stárého Kamene.

Jaroš Syrakovský (původně Jeroným pocházel z Polska). Byl to
schopný biskupský úředník a v letech 1542-1510 hejtman na

Hukvaldech. ktery své společníky brzy vyplatil a stal se jediným pánem na Staré Vsi. V krátké době také na místě původní
dřevěné l,odní tvrze postavil renesanční zámek. Po Jarotovi dědí léno l,r. 1570 jeho syn Ctibor, který dokončil výstavbu zámku s grafickou výzdobou a nahradil dřevěný kostel kamennou
stavbou. Vvsr,ěcení kostela sv. Jana se zúčastnilsám biskup.
Také Ctibor b1 l oddaným služebníkem olomouckého biskupa a
mimo jiiné zastával úřad nejvyššíhopísaře Markrabství moravského a b;,1 také dlouholetým přísedícímmanského soudu. Za
svého života koupil Paskov, Starou Bělou a Zábíeh,
V roce 1600 Ctibor lmirá a majetek píecházína syny
Hynka (Paskov). Jala (Zábíeh se Starou Bělou a Výškovicemi)
a Ctibora (Stará Ves). Synové už však nepokračovali v úspěšnosti svých předků a svým hospodařením se zadlužili tak, že po
smrti Hynka a Jana zbyly jen dluhy. Také poslední Ctibor se dostal do nesnázi akdyž už bylo zíejmé,že staroveský zámek s
hosp. dvorem neudrží,koupil tři grunty a na jejich místě založil Nový dvůr. To si však vyžádalo zvýšenénáklady, které řešil
na úkor svých poddaných. Z té doby jsou také první stížnosti
poddaných k manskému soudu.
Největším věřitelem byl Kryštof Karel Podstatský z
Prusínovic, který koupil i zbývajici pohledávky a zvodem (konkurzem) se stal lenním pánem na Staré Vsi s Proskovicemi. V
roce 1618 byl také proveden odhad na ves Proskovice a my tak
známe držiteléusedlostí a chalup včetně jejich povinností. Byli
to sedláci:

Mikuláš Palička dává platů při sv. Jiří 5 šestaků 3 haléře a
při sv. Václavu tolikéž5 šestáků 3 haléře, slepice 3, rži vrchovaté míry 2 věfiely, ovsa tejž miry 2 věrtele. Povinen jest na
panskej roli v roce uorati a uvláčeti 5 dnů, hnoje vyvésti 10 fůr
- odbude to za půlden, obilí navšelijak z pole svésti - 1 den, seno a otavu nažiti - 1 den, dřívívoziti po jeden a půl den, seno a
otavu svoziti k stravě (některé práce chudšívykonávali zastravu) - 1 a půl den, žitíku stravě - 2 dny, seno a otavu hrabati i
sušiti - 1 den, jaré obilí svésti ku stravě - 1 den, téžobilivázati a hrabati ku stravě 2 dny, dříví roubati ku stravě - 1 den, plátno přísti z pánské píize 2lokte, konopí lámati a tíiti - 2 dny.
Václav Sýkora dává platu při sv. Jiří 8 šestáků a při sv.
Václavu stejně, slepice 3, rží3 věrtele, ovsa 3 věrtele, roboty
odbývá jako Mikuláš Palička.
Jura Palička dává platu při sv. Jiří i o sv. Václavu po 8 šestáků 3 haléře, slepice 3,rži2 věrlele, ovsa 2 věrtele, roboty jako
první.

Toman Labek dává platu při sv. Jiří a sv. Václavu po 5 šestáků 3 haléře, slepice 3,rži2 věrtele, ovsa 2 věrtele, robotyjako
druzí.
Jan Peterný dává platu 10 a půl šestáku o sv. jiří i o sv.
Václavu, slepice 4,tži4 věrtele, ovsa 4 věrtele, robotyjako druz,í.

Matěj Fojt svobodný dává od úmrťslepice 2.
Jan Novák dává platu o sv. Jiří a o sv. Václavu po 13 šestáků 1 haléř, slepice 5, rži 4 věrtele, ovsa 4 věrtele, roboty jako

drlzi.

Jan Valenta dává platu po 8 šestáků o sv. Jiří i o sv. Václavu,
slepice 3 apůl, rži 3 věrtele, ovsa 3 věrtele, robotyjako druzí.
Macek Valenta dává platu o sv. Jiří a o sv. Václavu po 3 a
půl šesáku, slepice 4,rží4 věrtele, ovsa 4 věrtele, robotamijako druzí,
Jan Jařabáč dává platu o sv. Jiří i Václavu po 5 šestáků 3 haléře, slepice 3, rži2 věrtele, ovsa 2 věrtele, roboty jako druzí,

zahradníci:

Pavel Kletenský dává platu o sv. Jiří a sv. Václavu po 3 a půl
šestáku, slepice 2, robotami všechněmi pěšímijak druzí,
Adamek Proskovský ze svobodství dává jeden zlatý, 14 a
půl groše.

Dále následujícibéžnéplatby z luk:
Mikuláš Palička dáváz luk platu při sv. Václavu 1 zlatý

10

šestáků, slepice 4, kuřat 6, vajec 1 kopu, husy krmné 2.
Václav Sejkova při tomtéžčase 2 zlaté 2 šestáky, slepic 8,
kuřat 12, vajec l a půl kopy, husy krmné 2.
Toman Labek - I zlatý 1 šesták, slepice 3, kuřat 11, vajec
30, husy lcmné 2,

Matěj fojt - i2. šestáků, 2 slepice, hus krmnou i téžz
Vrchoviny nad velkým rybníkem 4 zlaté a 4 šestáky, slepic 8.
Jan Novák - 9 šestáků, slepice 4, kuřat 8
Macek Valenta - 1 z|atý 24 šestáků, slepice 4, kuřat 8, vajec

l

kopu, husy krmné 2.

Pavel Kletenský - 12 šestáků, slepice 2,vajec 30, hus krmnou.
Jan Valenta - z Vrchoviny rybníka Olšaka 2 zlaté 2 šestáky

Matěj Rozehnal z pronájmu řeky Odry a Lubiny 1 z|atý 16

šestáků.

Celková suma běžnéhoplatu činila 14 zlatých, slepic 42,
kuřat 50, vajec 5 kop, hus krmných 9.
Dolní rybník proskovský, do kterého jest násady 115 kop

ročníhoužitku činípodle odhadu 805 zlatých.
L,P. 1619 v sobotu po slavnosti sv. Tří králů proběhl samotný akt přidědění (vyvlastnění dlužníkaC. Syrakovského a přivlastnění K, K. Podstatskému), Staré Vsi a Proskovic Karlu
Kryštofu Podstatskému. Za píitomnosti lidí, la néžbyl odhad
proveden s příkazem novému pánu člověčenstvíslíbiti.

Použitéprameny:

- Zemský rchiv Opava, pobočka Olomouc - LDK Kroměříž,
lenní knihy, kniha zvodů a přidědění
- Zrcadlo slavného markrabství Moravského , Bartoloměj
Paprodský z Hlohol a Paprodské Voly
- Stará BéIá 1212 - 1918 -PhDr. Jiří Stibor, Ostrava 1997
(...

pokračovcínípříště)

Jiří Lyčka, kronikář

]
O na základě zhoršení bezpečnosti dopravy na ulici Staroveská konec obce směrem na Starou Ves nad Ondřejnicí, rozhodla požádat Dopravní inspektorát v Ostravě o doporučení účinnýchopatření, které by vedly k omezení prujezdu kamionů a těžkotonářních nákladních vozidel po ulici Staroveská v obou směrech Stará Ves a naopak,

O rozhodla o pořízení odměn pro účastníkyDětského dne - sportovního odpoledne 19. 6. 2010 u sokolovny, do max. výše 1 tis.

Zastupitelstvo MOb na svých zasedáních mimo jiné:

t

schválilo Závěrečný účetměstského obvodu Proskovice za rok

2009.

l) rozhodlo o poskytnutí neinvestičních ťrčelových dotací těmto organizacím- TJ Sokol Ostrava Proskovice, JUNAKU, svazu skautů a skautek ČR - středisko Stará Bělá, Knihovna města Ostravy,
Společnost přátel Poodří. Český svaz žen Ostlava - Proskovice,

Kč.

o

rozhodla o předložení záměru projektu ,,Zvýšeníbezpečnosti pro
pěšína ulici Světlovská - výstavba chodníku a opěrné zdi" k udělení grantu z Programu švýcarsko - českéspolupráce v rámci
priority 2 - Zivotní prostředí a infrastruktura.

Miloslava vidliěková

l) stanovilo počet členůzastupitelstva městského obvodu

wÝm*mmffiffi ffi#ffi#**ě*=§§á
UĚSrSXÉHO OBVODU PROSKOVICE

Proskovice na nové volební období 2010 - 2014 na 15 členů,

r

schválilo Dodatek č. 1keZíizovací listině příspěvkové organizace ZŠl Mš O.-Proskovice,

.l schválilo výkupy pozemků pro
sy L Ostrava - Proskovice,

potřebu výstavby cyklistické tra-

rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu na stavební akci
,,Cyklistická stezka L v Proskovicích, úsek koupaliště - lávka
přes Ondřejnici, ul. Na Pastvinách - hranice MOb" firmě STRABAC a,s.. oslrava - Svinov,

o zadáni zakázky malého rozsahu na stavební akci
,,Realizace energeticky vědomé rekonstrukce otopné soustavy
plynové kotelny Dům s malometrážními byty, ul. Na Smyčce
5/317, Ostrava - Proskovice" firmě VAE THERM, spol. s r.o.,
Rožnov pod Radhoštěm,

o rozhodla

O rozhodla o zadáni zakázky malého rozsahu na akci ,,Dodávka a
montáž kamerového systému před budovou Úřadu městského
obvodu Proskovice a na prostranství před hřbitovem" firmě Josef
Adámek - ADAS, soukromá bezpečnostníagentura, Havířov,

o rozhodla o zadáni zakázky malého rozsahu

na údržbuveřejné zeleně v městském obvodu Proskovice firmě Petr Matěj, Ostrava -

proskovice,

O rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu na opravu omítek bu-

dovy Požárnízbrojnice v Proskovicích firmě Ing. Martin Kunz,
oStrava.

o rozhodla

o

zadáni zakázky malého rozsahu na realizaci

,,Dopravní značenípro zjednosměrnění ulice Na Pastvinách podél základní školy, vyznačení podélných parkovacích stání a obnova stávajícího vodorovného značeníparkovacích míst na ulici

Na Pastvinách" firmě Ostravské komunikace a.s., Ostrava

-

Mariánské Hory,

O rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na malování
společných prostor domu s malometrážními byty, Na Smyčce 5317, Proskovice firmě Psota Vladislav, Ostrava - Proskovice,
o pořízení motorové, řetězové pily s příslušenstvím a ochrannými pomůckami pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Proskovice,

o rozhodla

o rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu sportovního areáhl požírní nádrže s panem René Matějem, Nádražní 23401105, Moravská
oStrava

o určila dalšího člena rady Mgr. Marii Matějovou k podepisování
zápistl z rady MOb a zastupitelstva MOb v zastoupení starosty,
o rozhodla o finančníspoluúčastina pořízení odměn do 3 tis. Kč
pro děti, které se zúčastnísoutěžípořádající místní knihovnou v
Proskovicích v roce 20l0.

o vzala na vědomí informaci

o

poskytnutých dotacích z RR

projektovoú a multifunkční učebnu v ZŠa
výstavbu sportovního víceúčelovéhohřiště s umělým povrchem,

Moravskoslezsko

- na

2009

Zastupitelstvo městského obvodu Proskor ice na s\ ém ]0. zasedá-

ní dne 9. června 2010 vyjádřilo souhlas s celorcru*ním hospodařením
městského obvodu proskovice za rok 1009 bez ríhrad a schváIilo
Závérečnýúčetměstského obvodu Proskor ice za rok 2009.

Rada MOb na svých schůzíchmimo jiné:

o

zA RoK

Předkládáme našim občanůmstručný přehled htspodďení našeho obvodu:

Název

Schválený

Lpravený Plnění 7o plnění

rozpočet rozpďet

v Kč upraveného
Kč v tis. Kč
rozpočtu
Daňové příjmy
466
509 :!5.],ij.00 95,33
Nedaňové příjmy I.495
1.516 l._i_16._r]9.72 99,38
t5.]-l9.00 100,23
Kapitálové pří jmy
l05
0
Přijaté transt'ery 7.335 1_].763 9.! t ]_]-{.QQ 91 ,42
Financování 217
-8]
-i-._r90.00
Konsolidace -82
PŘíJMY CELKEM 9.491 15.8Jó ll.&19.625.72 74,78
Běžné výdaje
1,995 8.66i -.5t,,S,-]7.37 86.69
Kapitálové výdaje 1.578 8.075 _].,]-!.161.56 49,21
-8]
-r].tx_t{].00
Konsolidace -82
VÝDAJE CELKEM 9.491 16.654 l1.-10J.891.93 68.48
v tis.

_,

1t

Největší příjmovou položku tvoří při.laté transl.n rdotace), evido-

ván jako transfer:

O účelovýz rozpočttt EU prostřednictl,ím úřadu práce na aktivní
politiku zaměstnanosti ve výši 12l tis. Kč
O účelovýna sociální dávky ve výši 61 tis. Kč
O z všeobecné pokla,dní správy na volby a sociálně-prár,ní ochranu
dětí ve výši 33 tis. Kč
O účelovýv rámci souhrnného dotačníhovztahu na r,íkon st. správy a na školství ve výši 300 tis. Kč
O účelovýna volby ve výši 15 tis, Kč
O účelovýneinvestiční ze státního rozpočtu na školstl,í l.e výši l95
tis. Kč

O účelovýna úhradu provozních výdajů městského obvodu ve výši
4 651 tis.

Kč

O účelovýna výdaje spojené s hrobovými místy ve r,ýši 59 tis. Kč
O účelovýna plavecký výcvik žákůve výši 39 tis. Kč
O účelovýna opravu komunikace točna Bus, areálZD ve výši 217
tis. Kč
O účelovýna opravu komunikace Zálesní ve výši 432 tis. Kč
O kapitálový účelovýna projektovou dokumentaci pro výstavbu

,,Hasičskézbrojnice" ve výši 480 tis. Kč
O kapitálový účelovýna stavbu ,,Veřejného osvětlení vstupu hřbitova" ve výši 998 tis. Kč
O kapitálový účelovýna zpracování kompletní žádosti o dotaci z
fondu EU cyklotrasa,,green ways - úsek lávka přes Ondřejnici a
ul, Na Pastvinách - hranice Proskovic" ve výši 93 tis. Kč
O kapitálový účelovýna zpracování technické dokumentace na projektový záměr filancovaný z fondu EU ,,Projektová a multiíunkčníučebna ZS" ve výši 117 tis. Kč
Pokračování na str. 3
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uĚsrsrÉHo oBvoDU pRosKovlcE
Pokračování ze str. 2

zA RoK 2009

O kapitálový účelovýna zpracování žádosti o dotaci financovaný z
fondu EU.,Projektová a multiíunkčníučebna ZŠ"ve výši 143 iis.
Kč
O kapitálový účelovýna projektovou dokumentaci pro ťrzemní říze-

ni ,,Zvýšeni bezpečnosti pro pěší ul. Světlovská - výstavba chodníku a opěrné zdt" ve výši l36 tis. Kč
O kapitálový účelovýpro stavební povolení ,,Zvýšení bezpečnosti
pro pěšíul, Sr,ět]ovská - výstavba chodníku a opěrné zdi" ve výši 57 tis. Kč
O kapitálový účelovýna zpracování technické dokumentace projektového záměru ..Revitalizace mlýnského náhonu Proskovice''
ve výši 983 tis. Kč
O kapitálový účeiovýna předfinancování a spoluíinancování stavby financované z fondu EU cyklotrasa ,,green ways - úsek lávka
přes Ondřejnici a ul. Na Pastvinách - hranice Proskovic" ve vÝši
2qz: tis. rc.
Poslední dr,ě akce byly z časových důvodůzapracovány do
rozpočtu na rok 2010.

Jizda krajinou 8. května 2O1O
V sobotu 8. května 20l0 uspořádal TJ SOKOL Proskovice a
Klub českých velocipedistů Stará Bělá ,oJízdu krajinou - jízdu úcty a poděkovánío'jako připomínku na 65. výročíttkončeŇ 2. svě-

tove války.
Od Památníku obětem válek v Proskovicích se naše čtyřčlenná
skupina přesně podle plánu vydala na cestu do Výškovic. Piovázela
nás průtržmračen, která však rr Památníkr_r ve Výškovicích byta
pryč._Sami jsme odjeli Ke Korýtku na pravém břehu Odry, tOe ňás
uvítali první starobělští velocipedisté a po několika minutách přijela velká skupina cyklistů ze Staré Bělé a Krmelína. Bvla veděna
starosty. Jejich zpoždění zavinilo počasí,ale neodradiloje. Udělali
jsme společnéfotograíie, vzpomínali na 15l čs. tankistů. padlých
V ostravské operaci a na Stovky obětí války z Proskovic a ototnictr
vesntc.

Zpáíečnicesta vedla přes Honculu k sokolovně do Staré Bělé.
Jižcestou se pŤipojovali dalšía dalšíúčastníci,kteří v odpoledním
ltjáku nevyjeli, ale při Jízdě nechtěli chybět. Přijeii z Ýl;Stovlc,
Proskovic a z Hrabůvky. Prožili jsme krásný Májový večei, rozdali Pamětní listy, naplánovali dalšíspolečnéakce a Ža rok se pravděpodobně v květnu sjederne v Krmelíně. Již dnes zvu naše cvklisty na dalšíakce na kolech, které pořádá KČV nebo tdotótlv
z nás.

Karel Sýkora

POHLEDÁVKY

Pohledár,k1, - objemově největší pohledávka vedená v evidenci 1ako poskvtnutá přechodná finančnívýpomoc podnikatelskému subjektu - Pekárna Proskovice ve výši 1.574 tis. Kč a k tomu penále r,e r,ýši 600 tis, Kč zůstává i nadále v nezměněné po-

době'

z^v,'lKy

Městsk!, obvod Proskovice nemá žádné dlouhodobé závazky.

Táňa paličková

Jak se volilo

do Poslanecké sněmovny
parlamentu GR v proskovicích
Z celkového počtu 993 voličůse k volbám dostavilo 708 ob
čanů,což je účastpíes 7 I%a.
Ze104 platných hlasů získaly volební strany tyto počty hlasů:

č. l
č. 4
č. 6
- volební strana č. 9
- volební strana
- volební strana
- volební strana

-

-

volební stranač.24

- volební strana č.
- volební strana č.

25
26

86 hlasů

sociálně

- volební strana č. 15
- volební strana č. 17
- volební strana č. 18

-

Šecha Moravy

- ceská strana
-

- volební strana č, 23

Věci veřejné

2 hlasy
68 hlasů

- komunistická stťana

- volební strana č. 12
- volební strana č. 13

- volební strana č. 20
- volební strana č. 2]

OBČANE.CZ

-

demokratická

Moravané

- strana práv občanů

zemanovci

ToP 09
- KDU-ČSI,

131 htasťr
2 hlasy
50 hlasů
81 hlasů
18 hlasů

Volte Pravý blok
www.cibulka.net
l hlas
- Strana zelených
1 3 hlasů
- Suverenita blok Jany Bobošíkové36 hlasů
- Ceská pirátská strana
1 h]as
-

-

Dělnická strana
sociální spravedlnosti 3 hlasy

- Strana svobodných občanů5 hlasů
- Občanská demokratická
207 hlasů

stfana

(zdroj: Opis výsledku hlasovriní v okrsku zpracovaný Česbjm
staíisticlcým úřadem)

věra Adámková
zapisovatelka okrskové volební komise

7. roěník FestivaIu

Poodří Františka Lýska
V příjemné atmosféře proběhl pátek

23. 4. 2010, kdy byl festival zahájen.
před školou koncertovala dechová hudba s kapelníkem Milanem Huvarem. řízená Richardem Řepkotr a na schodech
u reliéí-uFr. Lýska se objevila žlutá trička dětského pěv. sboru Proskovjáček se
sbormistryní Zdeňkou Langovou. Po úvodním přivítání a zahájení panem rnístostarostou Václavem Koperou a řed.

Feslivalu Eliškou kreičíckovou zaznč-

Ia známá lidová píseň V tym proskovskym Cerným lese v podání
Proskovjáčku.
. V l0,00 hod. se představil v tělocvičně školy Proskovjáček lidovými písněmi z Čech a Moravy. Děti zpívaly ,s nadšením,zvučnými hlásky, uvedly se hezkými sólovými vstupy, Náročnějšíprogram uvedl pěv. sbor Muzika ze ZŠl . Valčíkav Ostravě - ĚorutO.
Sbormistryně Lenka Roupová a Pavla Dědičová pracují s dětmi v
režimu školy s rozšířenou výukou hud. výchovy, 3x v týdnu mají
hud. výchovu a všechny děti hrají na nějaký hud. nástroj. Sbor mĚl
50 zpěváků, z nich bylo l2 chlapců. Muzika se předstávila úpravami lid. písníFr. Lýska - Čerešnicky,Cižrničky-Ůmělýmipísntmi
současných autoru, spirituály, překvapila nás provedením části
mše zdeňka Lukáše canctus.
Závěr prvního dne festivalu patřil valašskémufolkloru. Tanci a
Pokraěování na str. 4
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Pokraěování ze str.
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písněmi z Valašska se představil Moravský dětský folklorní soubor
Holúbek z Ostravy - Zábřehu. Soubor pracuje pod vedením Zrrzky
Konigové a Kristýny Pavlíkové. Térnaticky propracovaný progran
dětských her a tanců se zpěvy působil svěže a získal si obdiv dětských i dospělých diváků. Hosty zahajovacího dne festivalu byli
Doc. PhDr. Květuše Lepilová - clcera Fr. Lýska, Mgr. Ilja Racek,
Ph.D - ředitel CT studio Ostrava a akademický sochař Miroslav
Rybička - autor reliéfu Fr. Lýska.

uřad městského obvodu proskovice
se představuje
Yáženi občanépokračujeme v rubrice - iníbrmace o úřednících, o oblasti činností,ve kterých působí.
Táňa paličková

Pracuje na zdejšímúřadě od roku 2000, na úseku finančním.
r Zajišťuje provádění a zabezpečování příprav.v. zpracování a
sestavování rozpočtu městského obvodu,
l připravuje pro radu podklady pro rozpočtor,ézměny formou
rozpočtových opatření,
l provádí samostatné účtovánío rozpočtu. účetnictví,o dotacích z fondu EU.
l zajišťujeagendu dotací nebo jinak účelor,ěvázaných rozpočtových prostředků,
l organizuje zajišťováníinventarizace nlajetku a závazků a je-

l
i
i
Na panelech před tělocvičnou mohli útčastnícikoncefiu shlédnout výstavu dokumentů z minulých ročníkůFPFL a nejúspěšnějšífotografie žáknZS Proskovice s tématikou Moje Poodří. S malými fotografy pracoval před soutěžíobětavě pan Ladislav Švrček

ajeho práce se vypiatila. Tři nejlepší fotografové byli odměněni a
jejich práce mohou shlédnout 19. 6. 2010 festivaloví hosté v

Jistebníku,
21. 4.2010 pokračoval Festival Poodří v restauraci U Psoty vystoupením Souboru lidových písnía tanců Valašský vojvoda z
Kozlovic. Kozlovjané nás potěšili náročným 45 minutovým programem, řazeným v tématických celcích. Vyslechli jsme nádherné
lyrické písně beskydských vrškůi dolin, byli jsme vtaženi do běžného vesnického života - na dvůr, na pole a louky, k namlouvání,
lásce i k zábavě. 120 proskovických občanů,kteří program
Valašského vojvody shlédli, se cítili ,jako doma", protože život v
Proskovicích, či v Kozlovicích kdysi byl stejný-rozdíl najdemejen
v krajině, krojích, v nářečí,písnícha tancích. Vznikla tak hodina
porozumění i obdivu k uměleckému provedení tanců, hudby a zpěvu. Valašský vojvoda oslavil letos své 40. narozeniny. čeká jej řa,
da významných vystoupeni a zájezdíl, proto jsme rádi. že jsme

jich evidence,

provádí platební styk s bankou. multicash,
zpracovává a předkládá nár,rh Zár,ěrečného účtu,
zpracovává ročnívýkaz1, pro Če:kístatistický úřad.
o provádí měsíčnízpracování účetníchzávěrek,
; eviduje a odvádí daň z přidané hodnoty za obec,
l zastupuje za pokladní p. Adámkovou v době její nepřítom-

nosti,
.r provádí ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie

l
l
l

listin (legalizace a vidimace ).
připravuje materiály pro radu a zastupitelstvo v rámci činností své pracovní náplně.
poskytuje iníblmace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, v rozsahu sr,é činnosti.
provádí pochůzky po obci dle rozdělených úseků.
Bc. Miloslava Vidličková

mohli jeho uměni zažit i v Proskovicích. Soubor vede Věra
Tobolová, choreografii realizuje Lenka Eliášová a Ludmila

Fizková, uměleckým vedoucím nruziky je Zdeněk Tofe1.
Dva í'estivalovédny v Proskovicích byly bohaté zpěvem, hudbou a tancem. Jejich neopakovatelná hodnota je také v tom, že
jsme se sešli a prožili vše společně. Na dalšíročníkFestivalu se těšímezase v dubnu 20l l.
Za správní radu FPFL Marie Matějová

Nová databáze íirem
yáženíobčané,

Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém
posledním zasedání uložilo Radě městského obvodu vyzvat místnífirmy, aby se přihlásily na Úřad městského obvodu Proskovice k zaregistrování do databáze firem, které
budou oslovovány při vyhlašování záměrů podání cenových nabídek vyhlašovaných MOb Proskovice,
Dále bych chtěla sdělit, že veškeré vyhlášené záměry k
podání cenových nabídek jsou uveřejňovány na elektronické úřední desce úřadu (www.proskovice.ostrava.cz) a
t:aktéžv písemnéformě na úředních deskách úřadu umístěných na parkovišti před místnímobchodem Budoucnost.
Dagmar Lišková

§FuF{ÁaňEzuí

ůBČANŮ

.."A zbyla jen havěť všeliká a ptactvo

§ Lj§TAí\iOV Hř{ ííťILf; §Bu íH§ aÁKOf,,!A, KTEffi Ý,., H
AKTuÁLNI v §ůUčAshiÉne pĚ, K§y §F vvsr<vru;í

nebeské"

r,inunnĚnruÉ pgšŤovÉsnÁžxv

Jedná se o zákon č.28911995 Sb., o lesích a o změně a do-

plnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a uvádím doslovnou citaci § 22:

,,§22 Bezpečnost osob a tnajetku
l ) Vlttstníci nemovito,stí nebcl inyestoř,i stayeb a z,aří:,ení
jstlLt 1lovinni provést nrt svůj nriklad nezb.,-tně nultttí optttření,
kter.,<mi jsott nebo bu.dott je.jich pozemk.v, stal,bt a zařízení Zabezpečen.v před škodanti způsoberLýnti z,ejména sesuvem půd.y,
padtíltúllkctmenťt, pdd.em stnlnů nebo je.jich čti.stí,1lřestlhent
větyí ct kořenů, ltstíněním a lavinami z poz,etnkťL určenýcll k plnění funkc:í lesa; tctto o1lcttření jsott rlprcívněni prové,síi ttct 1,lclz.emcích urtYených k plnění lesa. RozscLh a způstlb z,abezpečovacích optttření síanoví orgtín sttítníqlrtivl, Lesů, pokud není podle zvlcíštttích1lřeclpisťt jittý, orgrín stcítní sprcíy, .l.. Vlctstník pozemků ttrčelí,ch k pLnění Júnkcí lesa.je povinen provedení opaíření
st

rpět. "

PříslušrrÝm orgánem státní správy lesů v katastrálním úze,
mí Proskovice. obec Ostrava je Magistrát města Ostravy, odbor
ochrany životního prostředí.
Dagmar Lišková

V mateřské škole se děti učínové věci. získávajídovednosti a
návyky,. které jsou pro ně důležité.Mezi ně pati-í první zkušenosti
společný-ch her. objevování. společnéřešení úkolůa zejména ko-

munikace rlezi dětmi a dospělými. Na první pohled základní

a

jednoduchá činnost. Pro děti, které přicházejí do MŠmezi stejné
staré vlstevník1, poprvé, je to problém. Ne všechny děti se s druhým umějí dohodnout, dornluvit, půjčitsi hračku. pastelku nebo
autíčko. Občas to vypadá jako v slzavém údolí.Ani jedno z clětí
nechce ustoupit a čas od času dojde i ke strkanicím. První měsíc v
MS mají učitelky mnoho práce a spolu se staršímidětmi pomírhají
novýrn dětem zapojit se do života MŠa vytvoŤit společnápravidia
pro fun_eor,ání třídy. V prťrběhu roku se pak děti saniy těmito pravidly řídí. Při hodnocení zjistíme, zda se nám ťrsilía snaha vynaložená v n-rěsíci záíi,popř. ještě v říjnu, vyplatila.
Blížíse doba. kdy budeme hodnotit uplynulý školnírok. Ne
všechno. co jsme si naplánovali, se podařilo. Příčinby1o mnoho inverzní počasí(v měsícíchlednu až březnu). r,irové onemocnění
dětí v oborr třídách a nakonec i silné deště, které nárn znemožnily
pror,ádět \,ětšinu činnostít,enku v přírodě. Přesto byl školnírok plný zábavy, her a nových zážitkt1 které si sebou děti berou do dalšíhoobdobí.
Nás v mateřské škole čeká ještě rozloučenís předškoláky a
spaní v MŠ.O prázdninách brrdéme rněnit podlahovou krytinď ve
2. třídě a v šatně, která byla z hlediska bezpečnosti dětí nevyhovu-

jíci.

Doba prázdnin a dovolených se blíží.proto si dovolím popřát
všem dětem, rodičům,učitelťrma zaměstnancťtm Mš i zš krísne a
slunečné prázdniny.

Danuše Karasová, vedoucí učitelka MŠ

Poslední zima byla tmavá, studená a dlouhá, První sníh,
hluboký, prolitý deštěm a rychle zmrzlý na kámen, mě vyděsil.
Zase jsem si představoval vyhladovělá zviíata, která se nedostanou za potravou, zase mi před očima běžela ta řada uhynulých tělíček,která jsme nacházeli po posledních ,,Ladovských
ztmách", krvavé stopy rozedřených spárků a tlapek. Nakonec
se tragédie nekonala. Bažanti, zajíci, kachny, srnčí,ti i ostatní
se luxusně stravovali v knnelcích, zásypech i v okolí tak zvaného býčínaa ušáci navíc ohlodali kdejakou chutnější větev nebo mladý stromek. Káňata a sovy odtáhly zanezasnéženoumyšíkořistí a ty naše myšky se zařídily tak, že na jaře jsme všichni nevěřícně hleděli na hraboší sídliště zaíízenépod sněhem, a
to včetně infrastruktury. Ptáčci zpěváčci se ve valné míře stáhli k chalupám.
Několik večerůa nocí jsem strávil, stejně jako jiné roky, na
zasněžených loukách podél Odry. Nejraději jsem se motal kolem Strouhy u kravína. Nejenom proto, že se tady protáhla některá ta rezayá Bystrouška, ale hlavně kvůli zoologické zahradě. Jaké ZOO? lt{o přeci té naší,Proskovické, pro kterou je zřizovaci organizaci zimní příroda a sponzorem Agro Stará Bělá.
Zbytky siláže, které zemědělci mimoděk i úmyslně roztrousí
kolem odchovny býků, otevřený senážni žIab a odloženébalíky sena nalákají tolik zvěře, že se až nechce věřit. Skupinky
srnčíhovyzobávaly sladce voňavé stonky siláže, desítky a desítky kachen při|étaly od setmění vybírat kukuřičná zrnka, dvacet - třicet zajícůse mezi tím všímhonilo a působilo zmatek.
Safari. lÝěkdy ho sice přeušili nočníběžkaři nebo nějaký kynolog, milujícísvého psa tak, že ho v deset večer, kdy už by měIa mit zvéínárok na trochu toho klidu, pustii proběhnout (,,protože pes to přeci potřebuje") a pak stál dlouhé minuty a hýstericky hulákal povely, které byly blafajícíma lotroviny páchajícím psem ukrytým rouškou tmy s přehledem ignorovány. Za
hodinku za dvě se všechno zase uklidnilo, protože potřeba zvěře nasytit se a doplnit při štvanici spálenou energii byla čímdále silnější a překonala i hrůzu z lidi. Zima byla tvrdá, ale včasné krmení a pomoc farmffi (děkujeme) zabra|y - úhyny se nekonaly.

Když přislo tání, přišly i obavy. Kupily se kry, voda stoupala a hrozila, žekaždým okamžikem zaplavi louky. Zaraziláse
na 1. povodňovém stupni, kdyještě neopouští koryto. Všechno
dobře dopadlo, jarní záplava nebyla. V dubnu a počátkem května to vypadalo tak, že i starší lidé s uznáním hodnotili ,,... ko-

lik tych zajicu je letos vidět, to už dluho něbylo...".

Všechno je jinak. 23. května opadla povodeň a ,,Safari
park" se nekoná. V blátě, které je cítit smrtí, stopu neuvidíš.
Pohled, teď smutný, se však zase zlepší,Opraví se krmelce a
než přijde sníh, budeme mít radost z nových stop.

Někteří píežllia dalšípřijdou do uvolněných teritorií.
Milan stoniš

-6zvem Polanka Children's Cup 20l0, Našim házenkářům držíme

pěsti a přejeme hodně štěstík získání nejvyššíhoocenění - zlatého

poháru a medailí.

Blížíse červen a my ve školách začínámerekapitulovat uplynulý školní rok. Nejprve bych vás ale chtěla informovat o tom, co
se od vydání minulého číslav našíškole událo.

V březnujsme

se věnovali především tvořivému psaní. Projekt

byl zaměřen na podporu rozvoje čtenařských dovedností, tvůrčího
psaní, vytvoření pozitivního vztahu ke čtenía knihám, Návaznost
propojení měl s dalšími akcemi: ,,Pohádky dětí dětem", ,,Festival
Poodií Františka Lýska", čtenía dramatizace pohádek pro děti MŠ.
Projekt se uskutečnil v jednotlivých třídách, veřejné čteníproběh1o v tělocvičně před žáky a učiteli, nejlepšípráce byly čteny v
Kavárničce pod Hůrkou za přítomnosti odborné poroty a porotou
následně vyhodnoceny. Literární i výtvarné práce byly taktéžvystaveny v budově školy u příležitosti ,,Festivalu Poodří Františka
Lýska". Nejlepší literární a výtvarná práce byla zároveň zaslána do
soutěže ,,Pohádky dětí dětem". Autoři nejzdařilejších prací získali
knižníodměnu. Projektu se zúčastnilivšichni žáci školy. Rozdělení
do kategorií: 1. ročník- leporelo/obrázkový a písemný příběh se
zvííátky a lidmi nebo pohádka o proskovickém vodníku či strašidlu-skupinová práce,2. - 3. ročník- příběh/krátká povídka s využitím určených klíčovýchslov: kočka, vrabec, smutná hvězdička,
a

sněhová vločka, 1. - 5. ročník- klasická pohádka na téma
.,Strašidlo z proskovického mlýna", ,,Proskovický vodník" nebo
příběh s dětským hrdinou navazující na úvodnítext: Toho dne
Honzík nastoupil do aurobusu č.1'7 a najednou ... Literární soutěž
vyhrál Jáchym Pivovar, žák 4, ročníku.

Dalšíprojekt spojený s knihou v březnu byl projekt školní dru-

žiny ,,Strašidelná noc s knihou", který byl určen jen dětem z ptvního ročníku.Cílem projektu bylo vypěstovat v žácích pozitivní

vztah ke čtení,utužit skupinové vztahy, komunikaci, toleranci a ohleduplnost mezi spolužáky, poznat spolužáky v netradičních situacích, Projekt byl spojen s přenocováním ve škole,
Poslední březnový denještě v rámci spolupráce školy a školky
předčítali dětem z MS žáci pátého ročníku.Také jtm zahráIi zdramatizovanou pohádku, kterou napsal Jáchym Pivovar (víz výše).
Rodičůmnabídly některé učitelky možnost přtjít se podívat do
vyučování, jednak aby předvedly své metody a formy práce, jednak také, aby rodiče mohli vidět své děti při vý,uce. V březnu se

Dalšížáci reprezentují školu v Běžeckémpoháru ostravské
mládeže. I tady máme velké úspěchy. Již po několikáté se na prvním místě,v kategorii mladších žáků umístil Jan Kunčický, žákpátého ročníku.V loňském i letošním roce vyhrál také Cokoládovou
tfetru, což je obdoba Zlaté tíetíypro děti.
Jan Kunčický byl za své úspěchy nejen na poli sportol,ním navržen třídní učitelkou na ocenění žákovskéosobnosti

města
Ostravy. Tento návrh byl radou města dne 25. 5. schr,álen a Honza
byl dne 17, 6. oceněn v radničnírestauraci ,,Divadélko pod r,ěží".
Srdečně gratulujeme.

Hned po Velikonocích odjela většina žákůško11 do škol1.r,přírodě. staršížáct zamííilina outdorovou, která se konala na chatě
Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova v Jeseníkách. m]adší do Beskyd
do obce Hutisko-Solanec. Obě skupiny přijelr, l,elrni spokojené.
Pedagogové pro ně připravili zajímavý program. při kterém se nebyl čas nudit a tesknit po rodičích.
23,4. by1 ve škole zahálen již 7. ročníkFestilalu Poodří
Františka Lýska.
Na konci dubna proběhla přijímací řízení na trsmiletá gymnázia. Z pátého ročníkuse z 1 8 žáků na tento t1 p studia hlásilo 10 žáků a všichni byli přijati.
Na konci dubna se v našíškole slavii Den země.
Žaci pateno ročníkuse ve školnímroce ]009,']010 zúčastnili
srovnávacích testů Kalibro pro 5. ročník.Testor,ání proběhlo v jarních měsících a zúčastnilose ho kolem 5000 žakúl předmětech M
a Č.1, kolem 4OOO z humanitního a př. zakladu a ]_-sOb z Aj.
Srovnání v porovnání s celostátním prúměrenl dopadlo takto:
Předmět Počet žákůPrůměr žákůnašíškolv Celost. průměr
Český jazyk 17
73,3C(
65,ŠVo

Matematika
Angl. jazyk
Humanitní

základ
základ

Přírodovědný

11

l1

64,5%
l/,J,/c

18.0%
62.8Va

18

69,|7c

66.1,7a

11

'7

4,77c

69.}Vc

l 8. června se škola oficiálně rozloučís žáky pátého ročníkupři
:lavnostním vyíazení, které proběhne v sále lestaurace ..U Psotý",
Záciíntenziyně pracují na svých závěrečných výstupech - prezentacích, na kterých dokladují svou schopnost pracovat s iníormačními technologiemi, informacemi, které si musí umět vyhledat. vyhodnotit a et'ektivně využít(informační a čtenařská gramotnost).
Prokazují dosažení výstupu z našeho školníhovzděiávacího programu - vyhledtívtísouvislosti, zpracovdvti a interpretuje získané
informttce, vytvtíří jednoduché výstupy s využitímmoderních tech-

nologií.

]iž tradičně bude následovat diskotéka pro všechny žáky škokterou organizují ,,páí.áci", po diskotéce ve škole se svou třídní
učitelkou přespí.
11,.

Tento článek by mohl být velmi dlouhý, protože ve škole se

stále něco děje. Chtěla jsem vás seznámit jen s těmi nejzajímavěj-

šími.

Dětem přeji slunečnéprázdniny plné vzrušujícíchzážitki, zaměstnancům klidnou zaslouženou dovolenou. všem hezké léto.

Eva Paličková, ředitelka školy
ieště také naše škola zúčastnilamezinarodní matematické soutěže
Klokan. Ajak soutěž dopadla na naší škole? V kategorii Cvrček 2.
- 3. ročník:1. K. Slatinská 3.r.,2.D. Bruzek 3.r., 3, T. Vašíček2.r.
V kategorii Klokánek 4. - 5.r.: 1. P. Vavrečka 5.r.,2.K, Janšová
5.r.,3, K, Genserková 5.r.

Ani spotlování se nevyhýbáme. Od února do konce dubna žáci
2. - 4. ročníkuabsolvovali plavecký výcvik.

7. 10. 2009 odstartoval turnaj v miniházené - školníliga v

Polance nad Odrou. Naše škola postavila dvě smíšená družstva
skupiny z žlkt a žákyřL 4. a 5. ročníku.Hrálo se,ve spo_rtovní hale
v Polance nad odrou jedenkrát měsíčně.Záci ZS a MS ostrava Proskovice bojují o prvenství v soutěži - vyhráli každý odehraný
zápas. Finále školní_ligy v miniházené se uskutečnil 1l, 6. 2010 na
fotbalovém hřišti ZS H. Salichové v Polance nad Odrou pod ná-

oěxovÁtlí psŮ pnoTl
vzTEKLlNE

Ve středu 8. září 2010 od 14,30 do 17,00 hodin proběhne v
budově úřadu každoročníočkování psů proti vzteklině.
Nezapomeňte očkovací průkaz psa.
Cena vakcíny je 120,- Kč.

věra Adámková
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Pozvánka na proskovické Medobraní
Yáženi občané,dovolujeme si vás pozvat na proskovické
Medobraní, které se bude konat v sobotu 10. 7. 2010 v areálu
MŠProskovice.

V 10,00 hod proběhne slavnostní zahájeú akce, která je
koncipována jako malá letní slavnost spojená s ukázkami včelařské práce. Návštěvníci si mohou vyzkoušet odvíčkovávání
plástů, točenímedu nebo si mohou vyrobit svíčkuze včelího
vosku. Součástíprogramu bude také přednáška o včelaření a o
včelách, výstavka včelařského vybavení, ochutnávka včelích
produktů, prohlídka úlu nebo ukázka života ve včelstvu pomocí skleněné vitríny. pro děti budou připraveny hry a dovednostní a znalostní soutěže o zajímavé ceny. Předpokládaný konec
akce je

v 18,00 hod.

Rádi bychom také pozvali všechny odvážnékuchaře a kuchařky do soutěže o nejlepší medový recept, Pro bližšíinformace, prosím, kontaktujte hlavní organizátorku.
Tato akce bude realizována v rámci projektu Cesta ke kořenům, který byl podpořen z programu Make a Connection Připoj se, společného programu Nadace rozvoje občanskéspolečnosti a společnosti Nokia, a je realizován ve spolupráci se
Základni školou a Mateřskou školou Ostrava - Proskovice.
Tento projekt si klade za cil píibližitzážitkovou formou zvláště dětem ajejich rodičůmstará řemesla a tradice.

Bližšíinformace na www.cestakekorenum.wz.cz, nebo na
te|.732 639 451nebo na e-mailu: zelenablanka@seznam.cz

Thomas Lidová strana, 30. 3, ,,Pod tíhou podezření" (SDH),
6 .4. ,,Ta naša Maňa (DTJ), 11.5. ,,Judicie" (TJ Sokol), 22, 6.
,,Úsměvy a kordy" (Lidová strana), 20. |2. ,,Vánoční hrad"
(školní děti), 25. 12. ,,Vesnický zráďce" R, Branald (TJ Sokol),
26. 12.,§a letním bytě", J. Štolba a 3I. 12. pásmo jednoaktových her (TJ Sokol). Provedení těchto div, her mělo velmi dobý morální i finančnívýsledek, jak píšekronikař,

Rok 1948 - 28.4. ,,Domov" (DTJ).
Rok 1949 - 2. 4. ,,Noc na Karlštejně" J. Vrchlického (diva-

delní spolek Vlastimil), režie Boh. Palička, Hrálo se v

Sokolovně před zcela zaplněným sálem. Dne 10. 4. ,,Poslední
muž" F. K. Svobody (TJ Sokol), režie Oldřich Novák a 12. I0.
pásmo písní,,Hašleruv večer" - div. spolek Vlastimil, režie
Boh. Palička. Bylo tehdy prodáno 678 vstupenek a sál U Psoty
byl nabitý, dveře do šenku a okna otevřená, účinkovalo42lídi,
reprízs, ve Staré Vsi, Staré Bělé, Mar. Horách, Košatce, Příboře
a Brušperku.
Rok 1956 - hra ,,První češtíhasiči na Ostravsku" - SDH, režie Vl. Matěj.
Rok 1959 - ,,Dům kočky Modroočky" - žáci místníškoly,
režie v. Kratochvíl.
Rok 1962 - ,,BíIá nemoc" K. Čapka nacvičila TJ Sokol, hra
však nebyla z technických důvodů provedena.
Rok 1964 - ,,Svatba sňatkového podvodníka" Oldřicha

Daňka, konverzačníkomedie o lidských yzíazícha morálce.
Hráli - Kazimír Matěj, Jitka Sýkorová, Marcela Balcarová, Jana
Foltová, Zďeíka Kašpárková, Eva Ráblová, Zdeněk Jaroš, Jiří
Lyčka a Jaroslav Kadlec, Úspěšná hra se třemi reprízami, v sále u Psoty. Hud. improvizace !1ííMadusiok, režíeKazimir
Matěj.

Cesťa

r*-.""
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kořenům
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Blanka zelená
Hlavní organizátor projektu

ochotnické divadlo v proskovicích
Historie
Druhá část
Rok 1931 - sedm představení. V tomto roce byla provedena

elektrifikace obce, elektrické osvětlení prospělo provozování
divadla.

Rok 1932 - pět představení, TJ Sokol zařizuje divadelní zátišíu Sokolovny místo Janšova dolu, Režii měl Felix Lyčka.

Rok 1933 - pět představení.
Rok 1934 - tři představení: ,,Pasekáři" Fr. Sokola Tůmy se
hrály na statku Fr. Sýkory a dvakrát hra ,,Maryša" (A. a V.
Mrštíkové).

Rok 1936 - 25.2. v Sokolovně hra ,,Helmice bez poskvrny", režie Zd. Slatinská, 26. 7 . v přírodě představení ,,V černé
rokli", členovéSDH 1, 8. hra ,,První češtíhasiči na Ostravsku",
autorem by1 Rudolf Skácel z Brušperka.
Rok i945 - 28.9. představení ,,Loď" - mládež Lidové strany.

Rok 1946 , SDH: 13. 1. fua ,,První češtíhasiči na

Ostravsku" od R. Skácela, ,,Soucit" Fr. Sokola Tůmy, ,,Perly
panny Serafinky" R. Piskáčka. Dále byly sehrány hry
,,Princezna z cirkusu" (není uvedeno, který spolek nacvičil),
,,Loď" a ,,Vypůjčenápanímáma" (Lidová strana) a,,Pasekáři"
Fr. S. Tůmy (TJ Sokol).
Rok 1947 - 16. 3, ,,Charleyova teta", Jevan Brandon

Rok 1966 - 16. 1,,,První češtíhasiči na Ostravsku", SDH,
režie Vl. Matěj. Ve hře vystupovalo 40lidí, měla velký úspěch,
třikrát v proskovicích a třikíát ve staré vsi n. o.
Rok 1968 - ,,První češtíhasiči na Ostravsku" (SDH, režie
Vl. Matěj), ,,Hašlerův večer" (30. 6.), režie Oldřich Borovec,
zpěvy Jaroslav Slatinský, hudba Josef Borovec, pásmo bylo
provedeno v KD ve Staré Bělé, 21. I0. v Proskovicích U Psoty,
pak ve Výškovicícha Košatce. Hašlerovy večery měly opět velký úspěch,

Rok 1969 - ,,Jak se žilo za I. republiky", autor i režisér
Vladimír Matěj, OB Proskovice.
Rok 1971 - ,,Úsměvy a kordy", režie Boh. Gelnar, OB
proskovice,

Rok 1973 - ,,Stříbrná studánka", školní děti, sehráno v
Sokolovně za režIjniho vedení Bohumila Gelnara.
Rok 1973 - ,,Hadrián z Římsu", režie B. Gelnar, představení nebylo z technických důvodůprovedeno.
Kdo nacvičoval divadelní představení do r. 1973?
V Proskovicích neexistoval v minulosti stabilní ochodnický

soubor, divadlo měly zájem hrát spolky - Sbor dobrovolných

hasičů,TJ Sokol, Dělnická tělovýchovnájednota, vzdéIávaci a
divadelní kroužek Vlastimil, Národní jednota. Po osvobození v
roce 1945 se zapojila do divadelní činnosti i Lidová strana.

Jednotlivé divadelní hry, nacvičovanéšesti organizacemi,
mohly zaměstnat herectvím téměř polovinu vesnice. Mezi spolky byla podle zápisů z kronik značnářevnivost, každý chtěl být
dobrý. Když ale pomineme nezdravou ctižádost a dáme před-

nost důležitýma ušlechtilým úmyslům, musíme uznaí, že
Proskovičtíměli k ochotnickému divadlu vřelý vztah. Nejenže
se divadlem sami bavili, ale připravovali skvělou zábayl a v
mělecké zážit§ také svým divákům. Herecká obsazení her se
nedochovala, jen Václav Lýsek se ve svých vzpomínkách o některých významných osobnostech zmiňuje: učitelka Ludmila
Jarošová byla zkušená herečka a režisérka, Vladimír Matěj hrál
charakterní role, Alois Borovec role milovníků a Josef Sýkora
byl komikem.
Pokračování na str. 8
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ochotnické divadlo v proskovicích
Historie

Pokraěování ze str. 7

kde

se

hrálo?

Prvním divadelním sálem byl sálek

Hlaváča, později

v

1. patře hostince U

U Durčáků(dnes Penzion

Florián).
Zajímavostí je, že i v pozdějšídobě, když byl majitetem p.
Rygulský se pořádaly v těchto prostorách menšíkulturní podniky, např. Pochovávání basy, Josefské zábavy, turnaje kuželkářů atd. Několikrát bylo k divadelní produkci využito hostince U Strakoša - dříve stará škola, dnes Obecní dům s poštou (ří-

kalo se Psotinec). Než byla postavena v t 192'7 Sokolovna, hrá1o se na jevišti hostince U Matěje - na křižovatce ve Staré Bělé.
Dalším divadelním sálem se později odr.1921 stal hostinec
U Psoty. Postavil jej Václav Psota, který byl nejen hostinským,
ale především obdivoval umění, měl vztah ke cvičení,lzláyal
činorodost, a proto podporoval veškeré aktivity občanůjako
cvičeníDTJ, div. představení, hudební večery, tanečnízábavy,
přednášky atd,

Postavením Sokolovny vznikl dalšíkulturní stánek. V
Sokolovně se především cvičilo, ale TJ Sokol zde pořádala své

tělovýchovné akademie, divadelní představení, tanečnízábavy
a plesy. V Sokolovně i U Psoty bylo jeviště s horizontem, oponou, propadlištěm i orchestřištěm.
Pro přírodní divadlo byl nejdříve vybrán Janšův důl za hřbitovem, odlehlé místo, kde se přes noc musely hlídat kulisy a
kam muselo obecenstvo obtížně docházet. Proto byl pak vybrán
Janšův důl poblížškoly. TJ Sokol z praktických důvodů připravila pro hraní divadla i prostor pod hřištěm u Sokolovny.
Pro letní provedení některých her propůjčilsvůj dvůr
František Sýkora a Bernard Sýkora - hospodáři z horního konce Proskovic. Jevištěm býval prostor ohraničený stěnami postavenými z balíkůslámy. Pokud byl součástí divadla i jiných kulturních akcí tanec, ujímal se této role ,,stryk Vlada" - Vladimír
Matěj, který nadšeně až do smrti učil děti i dospělé Českou besedu. Ta se s úspěchem tančila ,,Pod lipami" za kravínem, U
Psoty na zallradé, v Sokolovně na hřišti i v sálech.

ffiffiffip§ffi§ffi

ffiffi#§ffiY§

Předpouťové odpoledne roku 2010 v Proskovicích vyšlo na
května - svátek práce, ale také na den konání tradičníhofor
balového kláni mezí svobodnými mládenci a ženatými chlapáky. Ještě, že máme toho Davida Lojzu Lyčku, kteqi to všechno
zaíídía zorganizuje - hřiště, plakáty, mužstva, dresy atd.
Ráno to trochu vypadalo, že se z důvodu deště a podmáčeného terénu nebude hrát, ale počasíse nakonec umoudřilo, a tak
mohl Honza Vidlička nalajnovat a hřiště bylo do odpoledne v
perfektní kondici. Musíme také zdiraznií, že také díky neustálé péčio hřiště starobělského fotbalového klubu, který do jeho
údržbyvrážíkaždoročnědesítky tisíc korun, se letošní utkání odehrálo na vynikajícím terónu, kterému nebylo na naše podmínky co vytknout!
V 15,00 hodin byl nástup obou nažhavených mužstev, když
arbitrem utkání byl letos ustanoven Václav Lyčka. S profesionálním a seriozním přístupem odřídil ce|ý zápas. Zaslouženě udělil několik žlúýcha jednu červenou karlu. Utkání začalo ve
svižnémtempu, družstvo ženatých mělo 3 borce na střídání,
svobodní zpočátku nikoho, v průběhu pak dorazili 2 náhradníci. Střídání bylo povoleno jako v hokeji. (Kdo nemůže, nebo
chce - střídá, A tak stále dokola). Ženatí se brzy ujali vedení
rychlým gólem Martina Kunze, který zachoval v pokutovóm území soupeře chladnou hlavu a s přehledem k tyči zakončil l:0!
1.

Režiséři
Josef Matěj - kovář z Vítkovických že|ezáren, František
Matěj - vetešník,Jan Škarda- učitel zPřivozu, nacvičoval jen
o prázdninách, Zdeňka Slatinská - v domácnosti, Ludmila
Jarošová - učitelka, Felix Lyčka - Judita - dělník, Josef Urbánek
- učitel, Václav Kratochvíl - učitel, Václav Lýsek - učitel,
Václav Matěj - dělník Mor. chem. závodů, Jaroslav Matěj - učitel, Kazimír Matěj - technik, Bohumil Palička - technik,

Oldřich Borovec

-

technik, Josef Matěj

Bohumil Gelnar - dělník.

-

finančnístráž,

Krátce ke sborovému zpěvu
Obyvatelé Proskovic byli odjŇživa velice zpévnía v mnohých divadelních hrách bylo krásných, zvučných hlasů využito.
První smíšený pěvecký sbor založil Václav Lýsek, o dvanáct
Iet staršíbratr známého sbormistra Františka Lýska. S tímto
sborem jsou spjaty počátky činnosti TJ Sokol, V r. 1928 byl
smíšenýsbor rozdělen na mužský a ženský. Václav pak předat
sbormistrování mladšímubratru Františkovi. Od r. 1950 se sborovému zpěvu věnoval Jaroslav Slatinský. Píevza|po Františku
Klusovi vedení kostelního sboru a zároveňzaložil smíšený sbor

mládeže.
V 60. a 70. letech dosáhl velmi dobré úrovně ženský sbor,
který podle potřeby býval doplňován mužskými hlasy na smíšený sbor. Dne 23. 10, 19"11 se konal v Proskovicích Festival
sborového zpěvu. Pořadatelem byla Okresní rada zájmové umělecké činnosti a osvětová beseda proskovice. Festivalu se
zúčastnilpolský smíšenýsbor Hutník z Třince, Iašský smíšený
sbor OB Baška, mužský sbor Smetana z Frydku-Místku a proskovický smíšenýsbor. Celkem vystoupilo 170 účinkujícícha

přítomna byla i televize.

V roce 1967 byl na kíátký čas sbormistrem Jaromír
Chvostek - učitel ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, který se zúčastnil s ženským sborem přehlídky pěveckých sborů
Severomoravského kraje ve Staré Bělé a realizoval i rohlasovou nahrávku v Českémrozhlase ostrava.
Konec II. části.

Marie Matějová

Během celého prvního poločasu měli ženatípřekvapivě vice ze
hry, lépe kombinovali a nevyužili několik slibných brankových
příležitostí.Plýtvání šancemi se jim nevyplatilo několik minut
před poločasem, kdy svobodní loudavou přízemní střelou zpoza hranice šestnáctky lacině vyrovnali, když využili pravděpodobně zakrytého výhledu ochránce svatyně ženatých Aleše
Faláta, který nestačil na střelu adekvátně rychle reagovat.
Do druhého poločasu jsme tedy nastupovali za stavu l:1.
Zde z roďinných důvodůmusel opustit družstvo svobodných
David Lojza Lyčka, když byl nahrazen neméně platným hráčem Jarkem Dorotíkem. Tento se pak jevil tak rychlým, že na
sebe přilákal několik nevybíravých zákroků družstva ženatých.
Avšak celkový výkon svobodných ani on bohužel nepozvedl.
Zenatí svým kompaktním, zodpovědným, poctivým a vyzrálým výkonem po technické i fyzické stránce stále s přehledem
svobodné přehrávali. Svou převahu zúročiligólem z 18 metrů
krásnou střelou k pravé tyči brány Martina Sysla. I přes svůj
nadlidský výkon v tomto utkání, kdy vychytal několik vyložených šancíbyl na tuto střelu krátký. 2:L Z protiútoku ovšem
zareagovali svobodní, kdy malé nedorozumění v obraně ženatých využil Jan Turčínek2:2.
Po dalších několika minutách tlaku ženatých přišel šok.
Svobodní se z náhodného odkopu zmocnili míče,taktickým obranným tahem byli vytlačeni v pokutovóm územiažna úroveň

Pokračovánína str.
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brankové čáry, al,šak i z této fyzikálně nepochopitelné pozice
vykouzlil gó1 z nulového úhlu mág s míčemDavid Michálek.
Dodnes nikdo neví, jak to dokázal. Myslím, že nakonec ani on
sám. Bravo! 2:3. Družstvo ženatých trochu znervóznělo, nicméně pokračovalo v nátlakové hře. Následovalo několik stoprocentních šancí,ale bohužel bez gólového efektu. A pak to
přišlo! Po pravém křídle zatáhl neúnavný harcovník Radovan
Matěj, obešel několik bránících hráčůa přesně odcentrovai na
malé vápno. Tady se do vzduchu neuvěřitelně přesně pověsil

Franta Grygar a neomylně hlavou zavěsil pod břevno! 3:3.
Výstavní kousek! Tlak ženatých pokračoval a do konce z.býva1o již jen cca 8 minut. Při závarr"r před branou svobodných už už
míčsměřoval do brány, když jeden z obránců jej vyrazil rukama volejbalovým způsobem mimo. Zákrok byl po právu rozhodčímohodnocen červenou kartou a pokutovým kopem. Ten s
přehledem proměnil Petr Palička a stanovil konečný výsledek
utkání na 4:3.Zápas byl pakjiž dohlán pod taktovkou ženatých,
v poslední minutě ještě všechny vystrašil hlavičkový souboj
Tomáše Lyčky s Tomášem Křumalem. Naštěstíbez zranění.

Celkově utkání proběhlo v soutěživé,leč férovéatmosféře,
příjemnou kulisou několika desítek diváků. Vydařený mač, Po
mnoha dlouhých letech nadvlády svobodných převzali kralování nad fotbalovým umem v Proskovicích ženatí!Konečně.,.
s

Těšíme se všichni společně na příštírok a věříme, že letošní skvělé výkony obou týmů přitáhnou do ochozů proskovické,
ho stadionu ještě více spokojených diváků.

Aleš

Falát

Aleš Zhybala
Tomáš KŤumal
Radim Pavlačka
Tichý
Jiří
vidlička
Jan
Radovan Matěj

Martin
Karel

Hrib
Kunz
Franczyk

Lukáš
petr

Palička
palička

Jan

František Grygar

Obvyklým zásahem Krizového štábu po povodních bývá
hubení přemnožených komárů, V mnohých regionech Severní
Moravy a Slezska byl už proveden postřik anebo byl obcím nabídnut repelent proti komárům.
ÚraO MO Prbskovice požádal štáb o dodání 400 ks repelentů, dodáno však bylo pouhycn 100 ks, které byly přiděleny do
rodinných domků nejblížestojatým vodám vzniklých zápl.avaml.

Jsme si vědomi toho. že opatření tohoto typu je nedosračující,ale více v našich silách v současnédobě není.

V budoucnu by se více vyplatilo použítpřípravek Larvicit,
který likviduje larvy komára. jak nám sdě]il vedoucí Správy
CHKO lng. lvan Bartoš.
Marie Matějová

sBĚR

použitých injekěních stříkačeka jeheI
na Veřeiném prostranstvÍ
Na zasedání zastupitelstva dne 9. 6. 2010 upozornili jeho
členovéna skutečnost, že v blízkosti našeho hřbitova byly na1ezeny použitéinjekčnístříkačky.
V této souvislosti bychom chtěli upozornit občany, pokud
Se v této lokalitě pohybují zejména s malými dětmi, aby dbaii
zvýšenéopatrnosti a oznámili ihned tento nález Městské policii Ostrava - linka 156, nebo bezplatná linka 800 199 922, s ohledem na tu skutečnost, že použitéinjekčnístříkačk.v a jehly
představuj í j eden z nej nebezpečněj šíchodpadů.

Likvidaci tohoto nebezpečného odpadu pror,ádějí r,l,školení

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Za ženaté to byli:

Ohroženíkomáry

petr palička

strážníci Městské policie Ostrava. O tomto nálezu br,l rovněž
intbrmován náš okrskář Městské policie Ostrava.

Miloslava vidličková

Za svobodné to byli:

Tomáš Lyčka
zdeněk kvíta

Jarek
petr

Tomáš

Dorotík
zahradník
palička
Dvorský

Petr
Lukáš Bogda
Honza
Davicl
Honza
David
Martin

starostka

Michálek

Turčírrek
Ly,čka
Sl,s1o

Kunz

Zhybala

Prázdniny - bezpečně a ve zdraví
Prázdniny... a s nimi spousta zaslouženého volného času
pro děti. A aby děti svůj volný čas využily bezpečně aye zdraví, je hlavně na rodičích,aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma, a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.

Při výletech do lesa je potřeba mít na paměti, že v lese je
zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece jen chceme rozdě]at oheň ve volné přírodě, pak pouze za přítomnosti dospělých na
bezpečném ohništi vzdálenóm nejméně 50 m od okraje lesa a v
dostatečnévzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí
by měla být dostatečná zásoba vody na případné uhašení ohně

a zalíti ohniště po opékání,
Nezapomínejte, že také při grilování je třeba dbát bezpečnostních opaťenía v přípa-

rozšířenéhomimo ohniště

dě silného větt-u raději negrilovat vůbec.

Poměrně rozšířeným nešvarem je grilování

na balkónech bytových domů. Odlétající

jiskry mohou zapálií přímo vybavení bytu
nebo hořlavý materiál umístěný na balkónech sousedů i ve značnévzdálenosti a třeba až za několik hodin.

Oheň ale není jediným nebezpečím,
které na děti o prázdninách číhá.Děti se
rovněž na svých prázdninových toulkách
přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných
što1. Ve městech pak na ně čekajílákadla
ve formě lešení,komínů, kanalizace apod.
Všude na těchto místech hrozí nebezpečí
pádu, závalu, ztráty ortentace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech můžedojít i k nečekanémuzaplavení
prostor nebo přítomnosti nebezpečných
plynů
Pokračování na str. 10
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lnformace pro občany -

?rázdniny - bezpečně a ve zdraví

Ostravské vodárny a kanalizace

Pokračování ze str. 9
Ve|kgu letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznámejejí hlÓubku,
a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou
prázdninových tragédií.

Ostravské vodárny
a kanalizace a.§.
@

l.§o 900l

@@

Iso

14íro1

Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekajína vaše
děti různénástrahy. Upozorněte děti na bezpečnéchování i u
vás doma, kde zpravidla tráví o prázdninách samy více času
než obvykle. Nudícíse děti pak připravují rodičůmrůzná překvapení. V domácnostech proto neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechiriku, svíčky
nebo různéchemické přípravky. Plynové a elektrické sporáky á
jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní, k pokusům
ani experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu
nesmí, zapomenout klíče,překontrolovat a vypnout všechny
Spotřebiče (sporák, světla, žehlička,varná konvice apod.), ověřit si, zdajsou zayíená okna a uzavřeny vodovodní kohoutky,

(JHsÁs l&nílí

Firma OVAK a.s. se setkává v poslední době s dotazy občanů na možnost odpočtu množstvíodpadních vod, které neodvádějí do kanalizace, ale zajišťujísi sami jejich vyvezení, Těmto
zákazníkům se rozhodla firma OVAK vyjít vstříc a za splnění

stanovených podrnínek jim upravit fakturaci o objem odpadní
vody neodvedené do kanalizace.
Zde je postup, jak požádat o sníženífaktr"trovaného objemu
a čímtuto žádost doložit:

Tento výčet možných nebezpečí, která číhajína naše děti o
prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zda]eka úplný a mnohdy_nastanou i těžko předvídatelné situace, A|e pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečípřipravit a varovat je před nimi, můžemeočekávaí, že ]etošní léto proběhne bez úrazů,požárůa jiných mimořádných událostí.

Jaké doklady musíte doložit, aby Vám byl sníženobjem

odyedené odpadní vody?

1. ověřenou stavební dokumentaci nebo dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby - septiku, domovní čistírnyodpadních vod

Krásné prožitíléta přeje Hasičský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje.

2. Povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro
veřejnou potřebu
3. Daňový doklad - íatrituru za odvoz odpadních vod

V jaké výši bude snížena faktura
objem odvedené odpadní vody?

Co dělat, pokud nemáte požadovanou stavební doku-

ba stočnéhoplatná pro přísiušný rok.

Můžetesi nechat zpracovat náhradní dokumentaci, tzv. pasport stavby. Na objednávku Vámji zpracuje také oddělení dokumentace našíspolečnosti.

Je možnési požádat o sníženízpětně?
Není. Objem odvedené odpadní vody bude sníženpouze v
roce! ve kterém byl vývoz předčisticího z,aíízeni uskutéčněn.

Co dělat, pokud nemáte povolení k vypouštění odpadních vod?

Kde získáte podrobnější informace?

V zákaznickém centfu společnosti nebo na zákaznické lince 848 100 700.

Pokud toto povolení nemáte, požáidejte vodoprávní úřad,
konkrétně odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města
Ostravy, o jeho vydání na základě s§rávního řízeňí.

Miloslava vidličková

Jakou máte předložit fakturu?
FŇturu, ze které bude zřejmé. že odpadní vody by11, odvez.eny z Vámi využívanéhopředčisticího zaíizeni a v jakém

Jakým způsobem můžeteo sníženíodvedené odpadní
vody požádat?
O

sobně na zákazntckém oddělení naš í společno sti

Poštou

Elektronickou poštou na adresu info@ovak.cz

Kolikrát za rok lze požádat?
Požádat lze maximálně 1x v jednom kalendářním roce,

Pokud ale vyvážite předčisticí zaíízeníčastěji, musíte tento počet vývozů doložit schváleným provozním řádem tohoto zařízení s uvedením četnosti vÝvozu.

vodné a stočné- za

Prokázaný objem vyvezeného předčisticíhozaíizeníx saz-

mentaci?

množství. Faktura musí být současně vystavena na osobu. která je odběratelem společnosti OVAK a. s., tzn. máme na její
jméno řádně uzavřenou smlouvu na dodávku vody a odvádění
odpadních vod. Jiné osobě nebude sníženíprovedeno. Odvoz
odpadní vody si můžete na základě objednávky zajistit rovněž
prostřednictvím společnosti OVAK a.s.

- za
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Kon takt 777 071 524
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Při prředložení tohoúo inzerátrr írrárřre pro Vás drotrný dárek

SOKOL A KULTURA
Letošníchladné a deštivéjaro příliš nepřeje sportovním
aktivitám v přírodě, zato kulturních a společenských akcí se
uskutečnilo vic než obvykle. Sál proskovické sokolovny i s
jeho novou podlahou dostal poněkud zabrat. V lednu a únoru
se tady konaly společenské plesy, v březnu 1. Jarkovská divadelní společnost odehíála dvě představení Revizora. 10. dubna se uskutečnila derniéra této velmi úspěšnéGogolovy komedie, ale tím divadelní sezóna v Proskovicích ještě neskončila. 23. dubna na divadelních prknech našísokolovny vy-

přírody prostě nešlo, ale i na to Strašínštípamatovali a na nedělní dopoledne zajistili skvělého průvodce. Proje1 s námi
Kašperské hory, Kvildu, ukázal 1ezemi slatě i slatinné.jezero,
lF::-.:''::ll

stoupila ostravská improvizačnískupina Ostružiny. Tento
sympatický soubor předvádí zápas dvou týmů v improvizaci
na tómata, která určujísami diváci. Každý zápas se hraje podle pravidel, má svého rozhodčího a diváci jsou aktivními ú,
častníkycelé hry. Výborné představení, skvělá zábava a ti,
kteří ho neviděli, mohou ien litovat.
Letos poprvé se náš divadelní soubor vydal ,,do světa".
Přijali jsme pozválti ochotnického divadelního spolku Kolár z
jihočeskévesničky Strašínnedaleko Kašperských hor, který
letos slaví sté výročízaloženi. Strávili jsme u nich úžasnýví-

kend 7. - 9. května vydařený po všech stránkách. Milí a pohostinní lidé, slunečnépočasí,vydařené sobotní představení
Revizora, Všichni účinkující
se ,,vybičovali" ke skvělým výko-

nům a sklidili u obecenstva zasloužené ovace. Divadelníci ve
Strašíně mají poměrně velký sál i jeviště s původnímalovanou

oponou, slušným technickým vybavením i zázemim pro účinkující.Soubor má skoro 50 členůa na svém repertoáru současně 2 - 3 hry. s nimiž vystupují v blízkémi širokémokolí.
Být na Sumavě a nepoznat alespoň zlomek z její nádherné

prošli jsme se z Antýglu na Čeňkovu pilu podél divoké řeky
Vydry a odtud někteří spotlovně založeníčlenovésouboru po-

kračovali na člunu po řece Otavě až do Sušice.
Domů jsme se vrátili pozdě večer, ale plní nádherných zážitkůa s příslibem, že divadelníci ze Strašína zavitaji i k nám
do proskovic.
EVa Petrůjová

L2

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Tomáše Folty
oznamuje, že přijímá do péče
nové pacienty od 15 let.

MUDr. Tomáš Folta
Srázná 5
Stará Bělá
(Dolní konec)
tel. 596769797
e-mail: tomas.fol@sezn am.cz

ozo ostrava vyzÝvá zahrádkáře:

zelený odpad patří do městské kompostárny
Jarní sezóna vyžene každoročně mnoho Ostravanů na

§uo!!!

zeleného odpadu, který často končína hnijícíchhromadách
nebo na černých skládkách. OZO Ostrava však nabizibez-

Pustkovec, které sběrné dvory nemají, mohou zeleň odkládat
do přistavených kontejnerů. V Ostravě - Kunčicícha v areálu
skládky v Hrušor,ě přr.límá OZO Ostrava také větve do průměru 10 centimetrů. Ty se totiž nemohou ukládat k trávě, protože
se musí před kompostovánírn drtit,

dvorech, zpracuje moderní kompostárna.

Kompostárna oZo ostrava nezpracovává pouze zeleň od
občanů,ale také biologicky rozložitelný materiál z údržby

své zahrady, které je třeba po dlouhé zimě upravit. Při práci na zahradě vzniká především sečeníma plením množství

pečný a užitečnýzpůsob, jak se zeleného odpadu zbavit.
Ze|eň, kterou obyvatelé Ostravy odevzdají ve sběrných
Hntjící hromady staré trávy

a

jiného zeleného odpadu jsou

nejen nevzhledné, ale také poškozují životníprostředí.
Uhníváním se totiž do půdy uvolňují škodlilélátky, například

těžkékovy. Společnost OZO Ostrava proto vyzývá všechny zahrádkaře, aby zelený odpad odevzdali do sběrného dvora.
,,Tráva a dalšízelený odpad se pak dostane na kompostárnu.
kde z něj vyrábíme certifikovaný kompost, který můžebýt zno-

vu aplikován do půdy. Používámeho například k rekultivaci

skládky nebo ho nabízíme na odkup pro využitíměstskými obvody nebo firmami", uvedla Mgr. Vladimíra Karasová, vedoucí Centra odpadové výchovy a propagace společnosti OZO

městské zeleně. ,,V loňském roce jsme proto rozšířilikapacitu
kompostárny, aby byla schopná pojmout většinu městské zelené. Zatím tam končíasi jen polovina zeleného odpadu města.
Celkem produkují občanéa město téměř deset tisíc tun zeleně,
jen občanéloni do sběrných dvorů odvezli 2 tisíce tun," podotkla Mgr. Karasová. Snížitpodíl biologicky rozložitelného
komunálního odpadu na skládkách ukládají také normy
El ropské unie, Podle nich je cílem snížitjeho množství z roku
2005 na ]5 Vc v roce 2010. na 50 7o v roce 2013 ana35 Vc v
roce 2020.

Ostrava.

Ostravané mohou do sběrných dvorů odvážet nejen trávu a
listí, ale také opadané ovoce. Odpad by měli občanépřivážet co
nejčerstvější,ne již hnijíci. Zelený odpad přijmou všechny
sběrné dvory v Ostravě. Obyvatelé městských obvodů
Hrabová, Lhotka, Nová Bělá, Nová Ves, Petřkovice, Plesná a

Prolkouický ílorlán

Dalšíinformace:
Mgr. Vladimíra Karasová
vedoucí centra odpadové výchovy a propagace
OZO Ostrava s.r.o.
e-mail; karasova @ ozoostrava,cz
telefon; 596 251 24I. 602 183 314
WwW,oZooStrava.cZ
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