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vybudována. šachtice. s čerpad,le,m p|o odvádění dešťové,p ípadně
spodní vody a odvodnění podél venkovních zďí až na koneciělocyičny. Uvnit školy byla provedena sanace formou injektáže, sklep
byl obložen speciálními iŽolačními deskami, nová podiaha byla rovněž ošet enaizolační emulzí, Náročná oprava má-zabránit áalšímu
vzlínání vlhkosti ve zdivu zš. Finančníbrost edkv na ooravu isme
získali od Statutárního města Ostravy. Célkova hoá.,ota áit"-+do ,i-

Slovo starostky
yáženíobčané,
během letních měsícri se odehrály v našíobci t i hodnotné společenské akce. P edevšímMII".V festival (l1.8.2012), kter;i po-

ádal národopisnli soubor Bebek s organizační vedoucí Mg..
Monikou Strykovou za finančnípodpory visegrádského fondu.

v rvarníkrj. a emeslník , hudebníkri a tánečníkrifolklórních soubor čR, slovenska, polska a

síc Kč.

Festival je setkáváním mladlich

Maďarska . I'{áš kraj reprezentovala muzika Pramínky Madana Jílka
z Kop ivnice. Všechno-rukodělné práce i muzicírováníje vedeno v
rovině wo ivlch dílen. Zkus, co dokážeš,potěš se tím, co wo íš.
Krásná myšlenka, mnoho starostí s reaIizací, ale radost, která plynula z muzikantťr a zpěvák p i společnémkoncertu v ml;inici proskovického mllina byla z ejmá. H li a zpívali rusňáckó, myjavské,
maďarské a lašskélidové písně, a obecenswo si zcela získali. Hosté z
ad rlrwarníkri a muzikantri oceňovali kouzlo staré budovy ml ,na a
také zachované p vodní prostory s technic im vybavením.
Každ m rokem se odehrává v srpnu fotbalov/ turnaj MemoriáI
P"py Pazderny (1B. 8. 2}l2).Organizaci mívá na starosti obětať a
pečliv/ David Lyčka. Má sv j t/m spolupracovníkri, ale p esto je jeho záběr vydatn ,. Turnaj měl u ťrčastníkridobrou odeŽvu, a to je
bezesporu p evážně jeho zásluha. Podrobnější informace o v/sledcích se mrižete dočístna dalšíchstránkách zpravodqe.
2. 9. 2012 ukončily letní prázdniny tradičníHasičskézávody

po ádané místním sborem dobrovolnlich hasič . velitel David
Michálek s vedoucími Petrem Grosem, Danou Grosovou, organizačnímipomocníky Ondrou Stonišem, Martinem Grovkou,
Zdeňkou Sojkovou, Honzou Tichlim, Davidem Urbánkem s podporou moderátora Libora Janoška, hudební produkce a fotografování Petra Janečky chod závodění zvládli dob e, i když voda zpočátku,,trucovala". Občerswení měli zase pevně v rukou Mirek, Jana
aBožkaKadlecovi, Zdeněk a Verunka Dostálovi, Mirek Surov , Ji í
Fulneček, Alois Lyčka, Ladislav Órdog, Katka a Tomáš RuŠkovi.
David Syslo posekl louku a p ipravil prostor. P es poledne zapršelo,

ale soutěžícíani diválcy změna počasíneodradila. O prriběhu a v/sledcích závodi budou informovat hasiči sami.
P íprava každéspolečenské, kulturníčisportovní akce pot ebuje ochotné, zapálené lidi, kte í nelitují svého volného času a sil pro
jiné. Vím, jak je téžkédávat lidi dohromady, probudit v nich zájém,
vtfinout je do dění v jakékoli zájmové oblasti. Malá obec setkávání pot ebuje, lidé by měli spolu komunikoyat, nayazovat obyčejné
sousedské vztahy a vracet se k dobrlim mrav m našich p edkťr, kteí mysleli dáI, než na hranici svého pozemku. Proto děkuji jménem
všech zastupitel obce aktivním občan m za ryto dobré kroky v oblasti společenskéhoživ ota Proskovic.
Co nás ještě četcído konce roku?
27 . 9. 2012 - svatováclavskli koncert v kostele
10. 1l. 201,2- slavnostní akademie ke 100 letému v/ročíTJ
sokol v sokolovně
30. 1t.201,2- p edvánoční jarmark v sále U Psory ( ZŠ, MŠ,
Svaz žen, uměl. emesla a tradičnípohoštění).
V prosinci (termín bude up esněn) - div. p edstavení 1.Jarkovské
div. společnosti.

stavební akce
Během pránďnin byla provedena sanace zďivav ZŠ.Ze severní
strany školy bylo odkopáno zdivo až k zá|dadrim, nově izolováno,

.

D_alšístavební akce se rykala pravy topného systému v budově MŠ.Zabudováním nového plynovéíro k'otle jsrrie dosáhli oddě'zavedením
leného mě ení tepla pro provoiMŠ a pro byry,
nového
systému počítáme také s ťrsporami. Celková hodnota díla -180 tisíc Kč.
Realizace t etí stavební akce byla naplánovaná také do konce
prázdnin, protože jsme chtěli mít pro žil r ZŠp ipraveno slíbené
vybavení-p íst ešky u víceričelovéhóh iště. Jedná sě o d,na d evěné
p íst ešky s lavičkami a věšáky. Celková hodnota díla-t29 tisíc Kč.
^ ..Y r|aplou stavební akcí byla také prava prostor adu.
Stltikem Pyla doporučena opat e,ní pro zpeváění sklepního stropu,
-kde
čili podlahy b lálé garáže,
hrozilo Žbo.cení, dáie svázání'zdí
p ístavby s ptivodní budovou. Z garáže tak vznilda provozní místnosta sklad. Noú prostor prospějé provozu adu, uvolněním místa v kancelá ích vznikly dristojnější podmínky pro p ímá jednání s
občany. Celková hodnota dí|a-4t7tiŠícKč.
Havarijní situaci se vzlínáním vody ve zdivu domu s malometráLnímí byty budeme ešit sanací zdiva.Y rámci udržby budou vyměněny v malometráňkách st ešníokna.

kanalizace
Pro Proskovice jsou zpracovány celkem 4 projekry pro rekonstrukce a budování-kanalizačnísíté.Každ, prÓl.É oá jiného projektanta. Objednatelem i investorem těchtď projektri ié Statutární

město Ostrava. Problematika kanalizace je veJlce-specifická, občané
9!uji informace, pfoto plánujeme setkání zásťupcti společnosti
OVAK: Magistlátu města, Ostravy a MOb Proskovice s-občany v
měsíci íjnu. Informaci o konání této ve ejné akce se včas dozvíie.
p^ot

Plánované projekty
I.zwršení bezpečnosti pro pěšína světlovské ul.-projekt p ipraven
ke stavebnímu povolení
2Zw,.šeníbezpečnosti silničního proyozu na Staroveské u[.-projekt p ipraven k tizemnímu ízení3.Hasičská zbr_ojnice-projekt p ipraven ke stavebnímu povolení
4.Revitalizace Mlrinského náhonu- p erušeno zemn í iízení
5.Rekonstrukce oi.V Ú.rore - vydáno zemní rozhodnutí
6.Estetizace ul.Na Smyčce -p ipravuje se projektová dokumentace
7.Volnoča9oqi areál _ na záI{adě vylracovaáé studie budeme po_
stupně realizovat jednotlivé objekry (pripolka vody, v/sadba ,.láě,
geom. zamě ení kopce na sáňkováďí, lduziště, odvodnění cvičné
louky pro hasiče atd.)

U všech plánovanlich objektri sledujeme stále možnosti jejich fi-

nancování.

Každodenní starosti o provoz obce jsou pro zastupitele obce a
zaměstnan.. ÚMOb natolik závazné,že'není'možnévěLovat se malichernlim problémrim. Jsme rádi, že většina občan má stejnli ná_
zor a je nám v našíčinnosti oporou.

Marie Matějová, starostka

Struěn p ehled hospoda ení
12. zasedání zastupitelswa mimo jiné:

-

schválilo zprávu o hospoda ení městského obvodu Proskovice k
datu 30. 6.2072,
rozhodlo o z ízenívěcného b emene a o uzav ení smlouvy o budoucí smlouvě o z ízenívěcného b emene na stavbu ,,REI(O
VTL P emyšov-Rychaltice",

- schválilo zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOb

Proskovice a harmonogram prací na p ípravě rozpočtu pro rok
2013 a návrhu rozpočtovéhov/hledu naléta 2014-2016.

městského obvodu proskovice
za1. pololetí 2012
Název

chválen,

Upraven

,

rozpočet rozpočet
v tis. Kč v tis. Kč

Daňové p íimy
Nedaňové o íimv
p iiaté transferv

Plnění

vKč

662
1,530

669

5B2,123,-

I.544

5.497

6.510

811.503,_
3.040.306._

o/o plnění
lrnr:vanÁha
rozoočtu
o,7
9J

53

8.8l3

32.550,_

PRIJMY CELKEM

8.347

47
36

4.466.482.-

51

Běžné v, daie
kapitátové wdaie

8,347

11.886

6,532.672,-

55

0

2.I22
18.500

117.832,_

konsolidace+fi nancování

658

8.t39

VYDAJE CELKEM

90

6,123.595,_

6

33

, poplatky za užívánívefujného
proslranství, správní poplatky, odvod čÉstifinančních prost edkri z v lěžku lirem provozujících
loterie ve v ši 6o/a a daňz nemovitostí.
Mezi nedaňové p íjmy obce pat í p íjmy z pronájmri pozemkťr, nebytov ch a bytou. ch prostor,
z pronájmu hrobov ch mist,
rokir bankovních vklad , ze služeb občanťrm.
Mezi daňové p iimy obce paťi místnípoplatky ze ps

Rada na srr/ch schtizích mimo jiné:

O rozhodla, nazáHadě vyhlášenéhozáměru ve

ejné zakázky na

stavbu ,,D evěné p íst ešky pro hráče", o nejv}hodnější cenové nabídce podané firmou Stola swí Šputa s.r.o. , Blanická
252ll72,724 00 Ostrava-StaráBěIá a o zadání ve ejné zakázky a o uzav ení smlouvy o dílo na tuto stavbu,
(o vzala na vědomí hospoda ení p íspěvkové otganizace
Zál<Iadní škola a Mate ská škola k datu 30. 6.2012,
O rozhodla o p ímémzadání ve ejné zakázb7 na akci ,,Sanace
zdivav objektu budovy ZáHadní školy v Proskovicích" firmě
Sanace a vysoušenístaveb s.r.o., Opava,
O projednala stížnostina rušení nočníhoklidu a hlasitou hudební produkci v restauračnímza ízenípenzionu Florián,
O rozhodla o uzav ení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebpov/ch prostor v domě s malometrážními byry jehož obsahem je rozšíení ambulantních hodin léka ské ordinace
MUDr. Marcela Gártnera,
O rozhodla vydat souhlasné stanovisko s odstraněním betonového potrubí Dolového potoka a jeho nahrazením potrubím
ze skelného laminátu stejného prriměru a souhlasné stanovisko k navrženémunapojení vod a k technickému ešenínapojení do zatrubného toku na stavební akci ,,Zrušeníťprrtí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích",
O rozhodla vydat souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební ízenía k dočasnémudopravnímu značení
pro stavbu ,,Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice
- lokalita Frankova",
O rozhodla o vybudování 2 parkovacích míst u budovy mate ské školy na ulici Buková, pro pot ebu nájemníkri bydlících
ve st ešnínástavbě budovy MŠ,

O projednala možnost vybudování dalších chodníkri, které

chybí na místnímh bitově -část u urnového háje, část u st edu h bitova a části po bočníchstranách h bitova,
O rozhodla o p ímémzadání ve ejné zakázky auzav ení smlouvy na služby zprost edkování, správu pojištění a poradenskou činnost s firmou BD FII{ANCE, a. s.,
O rozhodla o poskytnutí finančníhodaru ve ťši5 tis. Kč Ing.
Ji ímu Mlčochovi v souvislosti s financováním w dajn spojenlich s otganizací kulturní akce "svatováclavské reminiscence aneb Svat/ Václav - legenda a současnost", která se uskutečnídne 27. 9. 201,2 v kostele v Proskovicích,
O rozhodla o změně termínu a místu zasedání Zastupitelswa
městského obvodu Proskovice v měsíci prosinci na 14. 12.
201,2 se zahťlením v 17,00 hodin a místem konání - sál restaurace Florián na světlovské ulici.

Miloslava vidliěková

z

P ijaté transfery jsou investičníričelovédotace a neinvestičnír]čelové dotace ze státniho

rozpočtu, od slatutámího mésta Ostravy na provoz, na školství, na plaveck r{atik žákťJ.
Do běŽn ch v
adíme veškerév daje spojené s činnosti, správou, ridržbou městského
obvodu. Z ufdaj jsou také poskytovány neinvestiční čelovédotace neziskov m organizacím
v městském obvodě a p íspevek na provoz pro p íspěvkovou organizaci ZŠa MŠ.

daj

Mezi kapitálové

v daje

pat

ív

daje související s po izením dlouhodobého nehmotného a

dlouhodobého hmotného majetku.

Táňa paličková

Na

v

roěí nezapomínáme

Sokolská w,ročíjsoui p íležitostík p ipomenutí našich členri,
i bojowa|i'za Čéskoslovenskoa p ňorit položili svoje živory
Jejich jména jsou navždy zapsána do-dějin Pioskovic i našítěloÓvičnéjednory.
V 1. světové válce zahynulo dvanáct proskovick ch občan ,
kte í v této ,,světové revoluái" bojovali v aimádách ,,áísa e pán"",
ale i v českoslovens ich legiích (Í4 legioná rj,: ruská - 6, italŠká- 7
a francouzská 1 legioná ).
Dvaz těchto legioná ťr byli členy sokola - Josef Urbánek a Leoš
Hy{nek, Oba byli učiteli av r. l9l2 spoluzakladateli našíjednory.
Leoš Hyánek se narodil v Prostějóvě, pozděii se stal občanem
Proskovic. Bojoval v ruské legii a na následky tPtkl,ch zranění zemeI.po válce y r. 1925. Josef Úrbánek byl míitní,Ódak a padl v bojích,,,,na lJrale" 23. l0. 1918 - necelli ryden p ed vyhlášením republiky.
Jejich pamětní desky byly na budově sokolovny slavnostně odhaleny 9.6.1935, ale.v době'okupace musely b|t oástraněny. Jejich
slavnostní vrácení se konalo 13. 8ervence t94j. Včetně.rorré--i .tí deslqy uprost ed. Se jmény Alois Ranocha, František Koutnli a
Jaroslav.Matěj. Pat ili mezi osm spoluobčanri, kte í v boji s faŠismem zahynuli.
Alois Ranocha se narodil 25.7. l9t4, vystudoval učitelslq1 stav a po absolvování vojenské služby vyučoval na měšťanskéchlapecké škole ve Vtkovicích. Po 14. b eznu 1939 se zapojil do ilegální činnosti jako vedoucí místnískupiny,,Odboj". Podiobnosti o
této skupině ale chybí. P i ukončeníškolníhoroku I938l39 daroval sqim žákrim obrázL<y T.G.M. s věnováním ,,Prouždy at'si uzpomíntíš:Ceská škok - ulasti stráž!"Zatčen byl 4. B. |941á po odsóu-

!t9

zení byl úansportován do koncentračního tábora Mjuthausen.

Tam byl l2_. 12. 1947 roztrhán psy. Prezidentem republiky byl ry,.r"-..rár, In memoriam Českosiovensk/m válečnliÁ k ížemigEg.
. . I.{a památku vítkovic ich učitelri - obětí německé okupace byla nabudově základní školy na Nám. J. z Poděbrad umístěna pamětní deska se jmény Josef Dušek, Alois Rotter, Josef Havrlani a
Alois Ranocha.
František Koutn se narodil 2l. 5.1B99 ve Veselíčku.Oženil se
v r. 1927 s Andělou Matějovou a manželé se v r. 1938 p istěhovali
z Kylešovic do Proskovic.-Bratr Koutny se ihned zapojil do sokol-

Pokračování na str. 3

Na

v

roěí nezapomínáme

Pokračováni ze str. 2

V ci-

ského života a v r. 1939 vykonával funkci župníhojednatele.

vilním povolání byl adjunktem CSD a profesní vědomosti dal po
15. b eznu 1939 plně k dispozici krajskému štábu Obrany národa.
Spolupodílel se na vedení ON v tzv.I|. období. Zoďpovídal za spo-

jení a dopravu. Iftajské velitelswí (divize-veliteli byli postupně pplk.
Klímek, škpt. Mácha a Old ich Hrstka) bylo dále děleno. Nap .
proskovicklim velel Alois Yávra z Krmelína. Utajení nebo konspirace v ON asi nebyla tehdy na rrlši, možná svoji lohu sehrála i její rozsáhIá struktuia t^lq, podóenění protivníka. Tato organizáce
^
její p íslušnícízat,káni a později umubyla silně narušena, mnozí

čeni nebo popraveni. František Koutnli společně s Jaroslavem
Matějem byli zatčeni 9. 3. 1940.
Jaroslav Matěj se narodil 25. 8. 1902, vystudoval učitels i ťtstav
ve Sl. Ostravě. V letech 1922-1924 vykonával vojenskou službu a
následná cvičenív nově vznikajícím čs. letecwu - v Chebu, Nit e,
Bratislavě a v Olomouci. Byl zcela jistě prvním aviatikem neboli pilotem z Proskovic (a je skvělé, že měl a máv Proskovicích následníky jednak aktivní pilory, zaměstnance v letecké dopravě, ale taky letecké modelá e i v[sadká e). Dosáhl hodnosti poručíkaletecwa.
Jaroslav Matěj lyl Al. Ýáu.o,, vyzván k za ázení do ON už v Iétě 1939 a v krajském velitelswí byl sryčnlim dristojníkem pro deset(!) pod ízen ,ch okres . Včetně ,,sudetsklich" - Nor1, Jičína
OPava. Obtížnlim ťrkolem bylo mj. i zavedení tzv. ,,štafetového
spojení" pomocí motoroqrch vozidel a hlavně cyklistri po ose mor.
Ostrava - FM - Frenštát - Rožnov - Val. Mez. - Hranice. To se poda ilo a fungovalo za činnéspolupráce s okrsko m velitelem
Vávrou, kterli ale odešel do zahraničního odboje. P ekročil slovenské hranice v noci z 29. na 30. 12. 1939 a,,maďarskou" a ,,balkánskou" cestou se dostal do čs. jednotek až do Francie. V Adge byl
prezentován (odveden)

vu 1B. l0. 1943.

10.

nora 1940. Zahynul v Biskajském zá|i-

Po zatčeníobou našich brat í a pěti dalších člen krajského velení následovaly wrdé v/slechy až do ledna r. 1942.Dne2,6. 6. 1942
proběhl v Berlíně soud. Bylo to už po atentátu na Heydricha a jejich osud byl zpečetěn - všichni trest smrti! Byli popraveni i se sqimi druhy gilotinou v Berlíně-Plótzensse 24. zá í 1942 - p ed sedmdesáti roky (vykonavateli byli popravčíHehr, z ízenec Karpe, inspektor Schulz, prokurátor Volk a p ítomen byI fará Blank).
Cest jejich památce a památce všech proskovick ch i českoslovenslq[ch obětí v jejich boji za republiku!
Na základě historic ich dokument a vzpomínek sestry vlasry
Volfové a pana Milana lGátkého napsal

Karel

S

kora, čIen zastupitelstva

Blahop ání a poděkováni
Akcí k letošním oslavám 150. wročízaložení
Českéobce sokolské a 100. vYročízaložení našíT.I Sbkol Proskovice bvlo a ieště bude několik. .{si nejcennější vklaďdo obou těchto w,ročípiáesly naše ženy, které cvičilv na šletech.
Ná župnímv Bohumíně to bylo 2. června a znovu v Ooavě 17.
června. Tám i za časti mnoh ch'proskovick ch fanouškri. skvclrim
pak bylo jejich cvičenína í5. všeŠokolskémsletu v Praze. Spole8ně
s 1800 ženami z ce|é republiky vystoupilv 5. července večeiza deštivého po.časía znovu následuiící deir v odpoledním Drogfamu.
Skladbď Ceská suita na hudbu Ántonína Dvo}áka nadchla o"íto-né diváky po oba sletové dny a spokoieni bvli i diváci u telévizorri.
Jistě - vétšinana ploše hledála ď ,,rrré" cviČenkv. Proskovické ženv
isme na obrazovkách hledali maině. Pouze v krďtičkémzáběru ismé
mohli vidět Evu petrriiovou ve čwrtek večer, když opouštělv'cvičebníplochu stadiónu'v Edenu. Po obou pražsklrch ánech bvla u
všech patrná ieiich spokojenost a nadšenípó p edvedené sklad6ě. A
taková spokoienost á eláá iistě nechybělv'ani našim sestrám sokolkám. Oštatně - jak je znáÁe z ostatirích sokolsklich akcí doma, na
Morávce nebo z'žuóních slet ., tak tomu nemohlo brit ani iinak.
Za ieiich nároďnou a dlouhodobou p ípravu nď slet pod o ísnlim vedením veroniky Dostálové, za ieitch reprezentaci proskbvic

a našísokolské iednoď v Bohumíně, v Opavěi v Praze iim blahop eji a děkuii. sest e Miladě stikorové isóm bezprost edně po ná-

vratu ze sletu p i kratičkémsetkán í póuze symbolickv zatlěskal a
vztyčil oba palóe na znamení uznání. Hlubocé lituii. alé toto nvněišípoděkování si už b Nalá sestra jednatelka, cviÚieka a c.,i8enÉa
neplecte...

Zeny nám, ostatním člen m sokola i sousedrim, dávaií správn
p íklad.'Tenisté i tenistky, stolní tenisté, fotbalisté, hokeiísté]atl.tí,
turisté,"nohejbalisté a všichni ostatní sportovči a divadeÍníci i hasiči.si m žeme považovat ze čest blit s nimi společně v jedné jednotě
a

b t jejich
Na

spbluobčany.

obou našich sokolsk ch wÝročíisem taky navrhl wsadit u ňašísokolo1ny dvi pamětnílípy. Mám'ale ještě'jedno dloÍhodobé p ání, návrh-a žádóst.
obrácím se na vás - sestry sokolkv!
V roce 2012 bvchom
už konečně mohli mít i svrij sokolskli praJ
počeďt
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by zhotovení takového praporu pro Vás krásnou. oosle-

tovou a'spoléčnouz! ežitostít ebá sČeskim svazem žen oio TI
sokol proskovice? vidělv iste na sletech z'bezprost ední bfirkosíi
desítky 1á.dh.ern/ch prapoiri jednot i žup. MriŽeme se podívat na
propoi Sokola íirmelín,^na prapor velocibedistti z Mitro'rri.
mož" soohá bv se daly vidět další.Pod ňaším obeČnímDraDorem isme
lečnévystoupili 7. května na lGmelínskr' kopě..'T.n sokolskrí'bv
nás iešiě vícésjednotil pro všechno dobié, có sokol p edstav ie á
znaÁená od róku 186Ť i od roku 1912. Živě si p edstavuii, iák s
tímto praporem nastupují naši cvičenci na dalšíchšletech. Ten XVI.
bude v roče 201B, kdy si'budeme p ipomínat 100 let od vzniku našírepubliky. A sokol'skri prapor 6v iam neměl v žádnémo íoadě
ghybit tak, jak tam n.buáou chybtt naše ženy a možná i dllší'cvi-

"'ft"

závérsi dovolím ocitovat tzv. ,,recitativ" zXI. Všesokolského
sletu z r. 1948:

slávu!
-

Ni zisk, ni
Nechť silná těIa vede silnii duch!
Horoucí pravdou spiat ie'k druhu druh!
Je jen iedna čest
pro život p íštíchvlastní život nést. Otrocwí,'Hi a nesv'obodě - zmar|.
Mrwí, žiií,nezrození
Bratrswí, pravdě, republice - zdar|,

dosud!

Karel Slikora, člen zastupitelstva

-4-

Za sestrou Miladou ... vzpomínáme Pozvání na oslavy ,l00 let Sokola
Začátkem července postihla naši Tělocvičnou .iednotu Sokol
Proskovice velká ztráta - náhle zem ela naše jednatelka, sestra

Je zá í a se začátkem nového školníhoroku se po prázdninové
p estávce znovu otevírá tělocvična proskovické sokolovny a zve

Milada Slikorová. Bylo to pfo nás všechny velice bolestné.

všechny aktivní členy Sokola k pravidelnému cvičení:rodiče a děti, mladšía staršížacwo, dorostenky a ženy i stolní tenisty všech
věkov/ch kategorií.

Neočekávany odchod Milady nás smutně p ekvapil a zarmoutil. Jen
několik dni p ed touto ,-u,ro., událostí'se vráiila spolu s dalšimi
proskovicklimi sestrami z)f;y'. Všesokolského sletu v Praze.

_ Napilno mají i členovédivadelního souboru, protože začínají
zkoušet novou hru, jejížpremiéra je plánován" .rá prosinec, a Lo
již podesáté! Jeviště proskovické sokolovny využívajíi děti divadelního kroužku, a ti také p ipravují své vystoupení.

Milada byla dlouholetou členkou našeho Sokola. Ke cvičeníji

p ivedl už v dětswí otec Leopold Luska, také náš d ívějšídlouhole-

ry aktivní člen a funkcioná . Stejně jako otec i její bratr Eduard byl
aktivním sokolem. oba sourozenci velice rádi cvičili na ná adí, vě-

Letošnípodzim bude mimo ádně náročn , protože všichni

novali se turistice alyžovali. Milada byla p ísnou a náročnou cvičitelkou žákyň do roku 1966 a na je)í tehdejší prisobení se s uznáním vzpomíná dosud.

cvičenci se srlrmi cvičiteli p ipravují program pro slavnostní akademii na počest stého w,ročízaloženíSokola v našíobci.

Glocvičná jednota Sokol ptisobí v Proskovicích už od r. I9l2,
proto jsou všechny sportovní a kulturní akce organizované v
běhu r. 2012 součástí oslav tohoto wi,znamného jubilea.

Po roce 2002 vykonávala sestra Milada náročnou funkci jednatelky. 7a dobujejího prisobení ve vliboru došlo k adě změn-iprava,parkovací plochy za sokolovnou, zlepšení podmínek pro dlvadelní soubor, obnovení oddílu stolního-tenisu, v/měna podlahy a
obloženív sále a jin ,ch aktivit, na kterlich se podílela osóbním dohledem, ale p edévšímadministrativně.

Aktivně cvičila na sletech v Liberci a ve Skalici. V letošním jubilejním roce v Bohumíně, Opavě i v Praze. Svoje členswíi funkci na-

.

P ijdte se pobavit a povzbudit všechny činkujícív sobotu

Děkujeme sest e jednatelce Miladě Slikorové za všechno, co pro naši jednotu, pro členswo i pro občany lykonala.

10. listopadu odpoledne do sálu proskovické sokolovny.

srdečně zve

Vlibor TJ Sokol Proskovice

Vlibor TJ Sokol Proskovice

RozVRH cuČEBNícnHoDlN T.J. soKol osTRAVA- pRosKoVlGE
pro rok

den

hodin

Pondělí

17,00 - 18,a0

18,00 - 19,00

Rodiče s dětmi

Aerobic

.Divadelní šoubor
. děti

ženy

Jana Franczyková

hodin

16 - 17,a0

17,00

19,0a - 21,00

Divadelní soubor
(zkoušky)
T. Mat]enga

T. Matlenga

-

19 - 20,00

19,00

žáci,miacšía starší

lJtery

František Grygar

hodin

,

Sí eda

16,30 - 18,00

90a

tolni tenis

Mladšía štarSi žačkya|á,ci
Martin Kunz

hodin

15,

-

16,00

16 -

17,0a

17

stolní tenis
dospělí

:

Martin Kunz

-

18,00

19,00 - 20,00

20,00 - 21,0a

Relaxační
cvičení- ženy

čtvrte*

Jana Franczyková

hodin

Pátek

2012 - 2013

16,00 - 17,00

M. Adámková

-

všichni občanéa p íznivcísokola se mohou s jeho historií i
současnou činnostíseznámit na qistavě fotografií, plakátri a dokumentti, která bude instalována v prostorách sokolovny a bude
součástíslavnostní akademie. Sportovní a společenskli program
zqištuje v/bor TJ Sokol za finančnípodpory MOb Proskovice a
podílejíse na něm cvičenci všech složek se sqimi cvičiteli.
krátklim pfogramem p ispějí i děti z Mš a zš v práskovicích.

plňovala cellim súm srdcém.

Čest její památce.

pr

16,30 - 18,00

18,00 -20,00

stolní tenis

stolní tenis

Martin Kunz

Martin Kunz

Mladšía starší žačkya žáci

dospělí

1.

JDS
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v proskovicích bude ordinovat
léka pro ženy
V našem městském obvodě právě začínáfungovat nová gynekologická ambulance. Otevírá ji primá gynekologie ostravské fakultní nemocnice MUDr. Marcel Gártner. V ordinaci se bude
st ídat s kolegyní MUDr. Olgou Szabovou. ,,Pacientkám se budeme věnovat každ , pracovní den, já od pondělka do st edy, paní
doktorka ve čwrtek a v pátek", íká léka .
Gynekologové budou sídlit v prostorách proskovické ambu-

Na Smyčce 31715, Ostrava - Proskovice.
Ambulance se nachází ve společnlich prostorách s ambulancí
praktického léka e MUDr. Václava Piky. -se
Je v p ízemíobytného
lance na adrese

áomu vedle pobočky Česképošry. Léká i
v ámbulanci'jednoduše vyst ídají.,,Mou specializací a nadstavbovou atestací je urogynekologie, v Ostravě jsme pouze dva, kte í tuto atestaci máme.
Ale chodit k nám mohou samoz ejmě i pacientky, které mqíběž-

né gynekologické potížeči těhotné ženy," íká gynekolog.

,,V hodou pro pacientky bude p ímá návaznost na fakultní nemocnici. Máme možnost provést kompletní diagnostiku onemocnění a talcy mrižu pacientku p ímo objednat na lyšet ení azákrok
do nemocnice, p ípadně provést operaci, bude-li si to p át.

Zkrátka nemusím pacientku posílat do nemocnice, aby si to sama
za ídila," n světluje léka , kterli je doma v nedaleké Polance nad

Odrou.

Právě proto se poohlížel po volné ambulanci v okolí, kde by si
mohl za ídit vlastní praxi. ,,Zeny by mohly ocenit, že budou mít
gynekologii blízko - p ímo v jejich vesnici či hned v té vedle.jší.
Našímheslem je ambulance pro všechny, ambulance bez poplat-

kri. Budeme vybírat jen nezbytně nutné poplatky - tedy regulační
poplatek 30 Kč ano, to musíme, vyjma preventivních prohlídek a
těhotensklich poraden , ale žádn ,dalšívstupní registrační poplatek
vybírat nebudeme. Zeny si budou moci p iplatit za nadstandardní služby, ale běžnéťrkony platit nebudou," slibuje léka .
Zároveň si hodlá vyhradit na každou pacientku dostatek času.
,,Někte í gynekologové jsou velmi vytížení,prohlédnou i šedesát
pacientek denně. To j. rychlovka. Já jsem z\ryH pfacovat jinak.
Spoléhám na osobní 1ednání,léčbušitou ženě na míru, intimitu v
p ístupu - nep ichází v uvahu, aby byla jedna pacientka v kabince, druhá u léka e a dalšídvě už seděly u sestry a vše slyšely. Na
každou pacientku si vyhradíme tolik času, abychom měli možnost
vše driležitév klidu probrat," doplňuje léka Marcel Gártner.

Gynekologická ambulance Marcela

mail:

W.WW.gynuro.cZ

svnuro@seznam.cz

Gártnera

telefon: 555 I30 3I7
Na Smyčce 31715,724 00 Ostrava - Proskovice
Ordinační hodiny:
7 - 14,30

Pondělí:
Uter,
St

:

eda:
Čwrtek,
pátek:

14-19

14

-

19

7 - 12,30
7 - 14

fiOh)

Máte oznaěen svťri d m?
... Vrorí majitelé nemovitostí - domri si neuvědomují, jak d ležitéje mít oŽnačen sv i drim domovním číslem.Správnéi označeny drim je nutností piedevšímpro bezproblémovou orientaci
nap . p i zásazích záchránnych složek či doručování zásilek.
Označováníbudov upravuje zákon č. 12812000 Sb. o obcích
a vyhláška Ministerswa vňitra t. ZZ6\ZOO0 Sb., vše v platném znění.
Ve zmíněnlich p edpisech je mimo jiné uvedeno, že ,,budoua
musí bjt označena číslernpopisnjm a h usnadnění orientace u jednotliuich ulicích ieště čísťeriorilentačním.
Vlastníh neriouitosti ie pouinen na su i náhkd označit budouu čís,lyurčen mi obecnťm-rj ade* a udr{ouat Jie u ádném stauu.
Cňla se imisťuií tak, aby byk uiditelná.
Čísloorientačií,e umís?njí uždy pod tabulbu s číslem?opis-

,

nm,
Člrk p ldahi, obecní ad a o p idělení číslapopisného (ne-

bo.euideičního) a orientačního,jidri ulastníhu ťul-j, písemn!

dohkd.*

Pokud máte dotaz.v r,kaiící se označování domri nebo neiasnosti v domovních číslech,á,ižet. se obrátit na náš ad oso6ně
nebo telefonicky na číslo599 424 302.

věra Adámková

lníormace k volbám
V pátek 12. íjna 2012 od 14:00 ďo 22:00 hodin a v sobotu
}3. ljry 2012 od B:00 do 14:00 hodin se budou konat volby do

krajského zastupitelswa a v našem volebním okrsku zátoveňi
volby do senátu parlamentu ČR.
VotUy budou probíhat ve volební místnosti umístěnév budově adu (Světl-ovská 2182, Ostrava-Proskovice).

V p ípadě zájmu nemohoucích občanri volit mimo volební
místnost je nutno, aby tuto skutečnost nahlásili ieiich p íbuzní
p 9{em na adě nebo nejpo.zději v pátek 12. I0.20|Ž p ímo ve
volební místnosri člen m volební kómise.
věra Adámková

Ze života školy
A jdeme na

to.

Ve škole nemáme jediny volny prostor. Ze t í t íd s 53 žáky ve
školnímroce 2003l2004,áha|"|é"ie školnírok 200 I2l2013 s'pěti r ídami a s počtem 96 žáků,z toho 30 dě_tí doiíždíz iinych bstravskych obvod . Do první t ídy nastoupilo 21 dětí, p edévšímz
Proskovic. Skolní družinu navštěvuje 60 dětí. 7áiem o^školu jr.... bornlím vysvědčením pro všechny učitele, vedení školy a všechny,
kre í'se o děti starají vě volném čáse či školníjídelně.'
Proměna školy je proces a na ten je pot eba čas. Ještě nám plně vše nejde tak, jak bychom si p edsrávovali. Jsme rádi, že i rodiče, většinou kladně, hodnotí práci školy. Rlé ;eSte radši jsme,
když se jim něco nelíbínebo mají p ipomínky, oiev eně s námi o
problém.u hovo í. Abychom se. poiuňuli dálé, pot ebujeme zpětnou vazbu, a kdo jin, než rodiČe 1ám ji mohbu dát?'YzátleÁná
spolupráce.a komunikace mezi rodiči a Školouje driležirym p edpoklaclem k spěšnému vzdělávání dětí. Rodiče se mohou zápojit
do všeho, co se ve škole děje. Mohou se častnit vyučování a 8kólních akcí. Rodiče mohou školu podporovat matériálně, finančně
nebo sr.l,m pozitivním p ístupem F deni a aktivitám ve škole.
Každá.pomoc je vítána..Záiem o školu oceňují nejen pedagogové,
ale rodiče tím dělaií radost i svYm dětem.
Děkujeme všem rodič m, kte í školu podporují.
Během měsíce sfpna se ve škole intenzivně pracóvalo. Stavební
firma prováděla sanaci vlhkého zdiva ve sklépě, hydroizolaci z
vnější.strany a odvodnění staré budoly. Prácebyly dokončeny v

posledním srpnovém rydnu. Uklidit po ukončenlich stavebnich

pracích nebylo pro paní školnici jednoduché. \ě ím, že si iejí práce budeme všichni vážit.
Děkujeme za podporu tatutárnímu městu Ostrava-městskému obvodu Proskovice, kteryi umožňuie dalšírozvoi školy v oblasti vybavenosti a modernizaci školníóh prostor. '

Pokračování na str. 6

6čan mohl mír domovské právo ien v iedné obci. Domovská o í'
slušnost se prokazovala dómovskrim listem, kter bvl t '

7e života školy
Pokračov áni zestr. 5

v

běr z tradičníchškolních akcí:

O První den
školv

ve škole-slavnostní pasování prvňáčkůnažáky

O Kurá plavání pro 1. ročník
O ProjeÉt Halloween

o

O
O
O
O
O
O
O
O
O

kurz bruslení

Projekt Těšímese do školy
Projekt Advent
Vrruka plavání 2.-5,r.
Proiekt wo ivého psaní

Lyza sk" v/cvik-ziinní škola v p írodě
Ekoprojekt
Proiěkt Dnv Evroov
Letní škola'v o íróáě
(D Rozloučeni s
ilataky
O Vystoupení pio ve ejnost-Svatojáns i oheň

Dále:
O Sbíráme celoročně star;i papír, drobné vysloužilé elektrospot ebiče, staré baterie
! |odporuieme vzdélávání africké dívky Aichy Diaby
O Spol.up.racujeme v rámci projektu eŇinning se zaÉraničními školami
Všem žák m, jejich. rodič m i zaměstnanc m školy p eji spěšny srart do nového školníhoroku.

Eva Pa|ičková, editelka škola

Pot ebujete zaiistit prostory
pro seminá , trénink, schrizi? po ukončení wučování a po
kroužcíchnabízíeditelswí školy pronájem' následujícťch

prostor:

učebna s interaktivní

tabulí

Prostory lze využíti o víkendech
nin. Pak je ceha dohodou.

Jmenovany se v.obci nezdržoval, ale nebyl osobou neznámou. JÍž
p ed pár léry byl zadržen jako tulák vTerstu a c.k. min. zahranlčních záležitostí požadovalo zaplacení ieho cesry zDět ve Ňši 45 ZI.
Obec ťrhradu odmítla s tím, Že ,,Jak Ó. t"- dórtál, tak s! dostane
?pět..Na hranice a pěšky t eba postrkem." Jeho rodina se odstěhovala za prací do Ýítkóvic. Jehb bratr vydélává ve vítkovicích B
K denně ďsyn je edníkem.-Rozhodli nynější nároky tedy poslat

" tfrt'rnri,

P ojekt'Zdravíčko

Tělocvična

t eb í. k. vys táven í ;;;"];ň'á;ilfi ,1'ii;'Jil'
1i,lt í:?P"Z
"'
mohli byt z obce vyhoštěni a měli právo na "T;l.
chudinské a vdovské
zaopat ení. Domovská obec byla iniormována o p ípadnémpobytu v7ch p íslušník, zejméni p i ešení ieiich piob'lern,:, ťtoÁto roce p išel na obec požadavékk hrade'pod|ory ve nši l4,B0
K, kteróu obdržel oď kozula v Americe háS'F.idirraná Matěj.

l50 kč/hodina

200 Kč/hodina

a v době

školníchp ad-

Mgr. Eva Paličková

Proskovice pred 100 lety
p es rredostatek finančníchprost edkri pokračovala v roce
1912 stavba silnice ke Staré Vsi. Óbec intervánovala u Zemského
v/boru,,by prisobil na starou ves k qistavbě cesty od dolního konce k Jarkovu.
Obecní rozpočet pro rok I9l2 ve úšiÁ.451,40 K měl na
straně p íjmu ien i2.608 ,24 K. Rozdíl ve v ši 1,843,16 K bvl navržen k pokrytí zqzšením obecní p irážky. Zemsky v/bor schválil
ieií zl}šen í na 146 o/o. BvIa proveilena kontrola poplatk za Dasrvu a bylo zjištěno, že mňohó poplatníkri dlužíietté,a parwu h,r,
z minulého roku. Obecní rrrbbr-p iial usnesení, abv ,.kvart rníci"
(iednalo se o náiemníl<v, iež nepÍatili obecní p irážku), kre í maií
ňusy, oznámili f i každoiočnímsoupisu ručiieléza poplatek, nebo zaplatili p edem. Poplatek za pašwu zkrav a kohí'byl snížen
pro tento rok na I k. zároveň se hledalv možnosti sníženívÝdajové stránky rozpočtu. Každésebemenší'vldáníbylo ádně ,iážrno. Dnes nám to p ipadá směvné, ale kdvž Měsrslď ri ad
Moravské Ostravy požádal o p íspěvek na udržování ryloh živnostenského soudu ve wSi 76 h;l., bylo to proiednáno ué ,.rlbor,:.
Prriběžně se obecňí l}bor *urél zablruat'evidencí o dómovské
p íslušnosti.Pro r,r,rsvětlení ie pot eba se zmínit , že po zavedení obecní samospráw' bvl zaveden insritut domovské'p íslušnosti k
obci. Ten zališťoval občanrim právo pobytu v obci a |hudinské zaopat ení. Domovské právo se'nab)aálo u detí narozením po otci,
u nemanž. dětí po matce, manželka sňatkem. Dále ie bylo možno získat ádnym a nerušenlim desetilerym pobytem v obci, když
žadatel ner.yulíval chudinsÉého zaopat'ení.'Ud'ělovalo se usnesením obecního zastupitelswa. Stární zaměstnanci iei mohli obdržet
s udělením edníhó postu (učitelé,černíci,vojáci atd.). Státní ob-

kte í se iiž zde více než l0 let nezdržovali bvta ooslána žádost do mlsla jejich současnéhop sobiště o uděléní áomovského práva. Obeé 6yla informováná o p iietí Nvkla do domovského štavu v pustkovci. z polské ostraw buarzáti informaci,. p.roč tam nebylo vyhověno p ijerí dom. práva pro Josefu
Paličkovou. Byla zámítnuta žádosiVéroniky Maiěiové Ó poápo.u.

V roce1912 bylo v Proskovicích p iznáno dom. právo'Volie.h"
Huvarovi.

obec se musela na žádost občanri zabí,vat problémv s vodou v
oblastí Padola a podél dnešní ul. Na Smyčce,'kde p. Ádámek žádal o zvětšení piriměru trub a p. palička o posun ód i.ho stavbv.
,požadavk rn něbylo možno vyhovět, neboť p i zvětšéníorritoťu
bude voda více škodit nížepó toku a podobire p i paličÉu.voda
musí iír iak d íve,a ,,rygol" (propust) pbd okr.rní cestou se po ídí
až p í opravě po dostáv'bě ceiry [<u Stiré Ysi. Zároveň se obác snažila upravit a rozšíit obecní cestu od č.p. 68 dolri kolem Lusky,
Míčkaa Oleičíka(dnešníul. Na Smyčce^a Nad Strouhou) a o eáběZně p ediednat podmínky, za kterych by maiirelé p ile|rlych ne''
moviróstí kousky boremkď obci ooóustilí. '
Proskovice se'p ipoiilv k pe'riii ostatních obcí na ministra
Tinku pro zaiišrěni regulaóe ek a dále k petici na Zemsk,i vybor,
kterou se žádá větší zaštoupení venkovskych obcí v c.k. šÉolňíradě v Moravské Ostravě.
Byl podpo en požadavek obce Polanky na z ízenínádraží.
Zdejšímlyná se zaiazuje k p epravě 40 vagónri ročně a obec podle pot eb}.
Obecrrí l}bor vzal na vědomí požadavek heitmanswí na uzav ení obchodri v neděli, by se nepodporoval prodei lihovin. Neboť
bylo známo, že se dělníci vracejí'na heděIi z .,kasainí" domri a peníze propíjejí.
p edstavirelé hasičti p.kašpárek a Dlouhv požádali obecní vribor o souhlas se sloužehíms]avnostní mše'sv. pri hasičskéletírí
slavnosti. Bylo schváleto.s podmínkou, že ob ád bude vykonán
p ed slavností, tedy do 9 hodin.
P. Sunek navrhl z ízeníkostelního v/boru za tíčelemrozmnoženíFondu pro vystavbu kaple v obci.
C)kresni hejtmanswí zas'lalo p ípis k uspo ádání dětského dne.
Obec provede pro jeho podporu pó obci sbírku.
občanédolního kohce, když poznali whodv vodovodu na
horním konci, si postavili vlastnimi'silami uodovoá (samospádem

od Bělidla).

v/bo.r na závěr. roku p idělil obci subvenci ve v/ši
^?:yr\.
1.000
K iako podporu na uhradu qrstavby cesry.
_

Z archivního materiálu pripravil

Ji í Lyčka, kroniká

Fotbalov turnaj v malé kopané
11. roěnk

Memoriál Pepy Pazderny ,,2012"

Za krásného letního počasíse na proskovickém fotbalovém
h išti odehrál v sobotu 18. srpna jedenáČr, ročníkfotbalového turnaje Memoriál Pepy Pazderny. Ža učastiiC ,Yrn,i a dvou rozhodčíéh.tak**lI p i sobotním'ránu opět po róce začítprvní boje v
tradičnímalé kopané.

Domácí Proškovice se p edstavily ve skupině B, kde měly za
soupe e FC Zrobenspar, Ť1 - r<ót ií-, SšCO;ň;. P;;Í'd;;
" porazit rozdí|em 1:0,
jmenované
r
dokázali domácí borci
'kd1ž
^y až v samotném závěrr., .rtkerri. Zato v závěrečvšak skórovali
néin zápasu skupiny s SSC Ostrava p edvedli proskovičtí vynikajícív/kon oko eněnli čry mi vst elenlimi biankami, p ičemž
Pokračování na str. 7

-7

FotbalovY turnaj v ma!é kopané
í 1, roěník
Memoriál Pepy Pazderny ,,2012u

Pokračováni ze str, 6
soupe se zmohl jen na dvě. Tato bilance stačila na suverénnípo-

stup z prvního místa. Na druhém postupovém místě skupiny B se
pali urrlístil loňskv finalista ssc dstravl se čw mi bodv.

'

sledovali ismá samoz ejmě i pr běh iinlich zápas|ů. z eimě
největší p ekvapení p inesla skupiňa A, ve'ktérése p edstavil Íoňsk,í' vítěz - rvm PilkďNožna. V prvních dvou záoasech tento manšaft nedokaza| navázat na loňsŘou formu, a tali mu šlo v posledním zápase s FC Beercelonou doslova o vše. A ielikož zápas skončil pou'ze remízou. Pilka Nožna své orisobení'tak o eÉaoivě ukoritila iižve skupině. Malou těchori mtiže bÝt, žékdvbi se vy-

-

9. Pilka Nožna
10. Nafťáci
11. lso 9001
12.TJ - Kokin
13, FC Zrobenspar
14. FC Beercelona
15. Boca
16. Sta í pardálové

Nejlepšíst elci:

Ji í lvanov

Tomáš

Duíek 6 gólŮ

Nejlepší branká
kuba smetana

:

hlašoval'nejlepší ťanoušek turnaje, s p ehledem by jím'byl prái,ě
jeden z ne navně povzbuzujícíchp íznivcti ďmu Pilka Nožna...
vedle radosti Beeróelonv. která si tak o iosalď orvní a zároveň iedinli bod na turnaii, ,ršáÉt"to skupiná piirr.rlj i smutné okaáiky. V jednom ze zápasi se nep íjemně zianil hráč rymu Stará Bělá.
Ne zrovna dob e vypadaiící koleno tak ukončilo ieho prisobení na
turnaji, avšak neliérnějšípedpoklady se nevyplníly - fotbalista zristal v místě dějiště a svrij rym nadále podporoval alespoň ze st ídačkv.

ťr.dlonrk mistr, rym Toluen Ostrava, kter se p edstavil ve
skupině C, róziel velmi solidně také letošnítuinai. ?o skupinov/ch v|sledcích 2:2, 3:0 a 6:1 (tedy 7 body p i impozantním skóré t t:3) si zaslouženě vyboioval Óortup i Órvníhb místa. Krátce
zmiňme poslední skupiňu Ď - zdé se dóčkaly postupu celky TGV
a nováčeŘ FC Chris Ór,r"rr", p ičemžzaiímívóst í ie', že právě v této skupině udělil rozhodčípfvní červenou kartu, kteróu obdržel
Ond ei Svéda ztymu Boca.
čd,rtfinále ,é letos stalo konečnou nejen pro rym

ssc

Ostrava, ale s turnajem se po penaltové prohi'e s pozděiším vítězem turnaje rozloučily i Próskóvice. Po adatel se tak nezbavil penaltového'prokletí aÁavíc p išel o svou hvězdu Petra Paličku, ktery si nešťasině zlomil v etenní kost.
P esuňme se rovnou k boirim o medailové pozice. Zápas o t etí místo se stal ko istí pro mužswo TGV ktérétak obháiilo své
loňské umístění, a ve finále se st etly celky Toluen Ostrava a FC
chris ostrava. prvně jmenovanli se áo finálového klání propracoval hladce díl<y w hrám 4:0 ve čwrtfin ále a 2:0 v semifiiráIě, zato
pouť FC Chris probíhala poměrně nenápadn m stylem, kterti stavěl na skvělrich nikonecli fotbalisry Ivánovi ienž kdvsi kobával
nejvyššíbulharskou fotbalovou souiěž za Sofii.V utkáirí měl mírně navrch p edloňsk mistr, navíc mu hrálo do karet vyloučení
branká e rYmu FC Chris, p esto se Toluenu nepoda ilo-tuto vlihodu vv-vžít a st etnutí po základní hrací době skončilo nerozhodně í:1. v penaltovém rozst elu opět zafunsovalo kouzlo mužswa FC Chris'Ostrava, které se tak riohlo ,"dárr"r zvítězswí,naopak Toluen doplatil na neproměňování tutonich šancí,ze ktewchrytéžil jen jěden gól a několikrát nast elenou brankovou konstrukci...
závěrečné statistiky? Letos to byl velmi ostr}i turnai, rozhodčí
nadělil hned 8 žlur cň a dokonce 3 červenékárry! OáXi zqímavostí byla statistikď vypitého piva, poněvadž velmi parné počasí
nutilo všechnv mužsŇi i fanouškv ó ísně,dodržovat^oitnÝ iežím.
a tak se n"koá.. během turnaie r.uo'it" rovnrich sedm'bečák oiva.
V prostorách h iště pak probělilo vyhláš-ení vítězti, neileóšího
branká e a st elce. Ti všičhniobdrželihódnotné cenvJ a oaÍ.
u? n.l
zbyvalo, než se vrhnout na večernízábavu.
' Co dodat nazávěr? Snad jen hlavní to
a to poděkování všem,
kte í se na p ípravách a chodu turnaje podíleli. Absolutorium pak
pat í Davidovi Lvčkovi za perfektní oreranizaci turnaie, rozhod8ím
Ža profesionální'v/kony, ňašíhbité zďravotnici a póchvalu si zasloužítaké vytrvalá a ne navná obsluha ve stánku š občerswením.

Daniel Kunz

v

sledková listina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FC CHris Ostrava
Toluen Ostrava
TGV
Stará Bělá
Proskovice

Zevláci
HK - VYHLA 1976
SSC Ostrava

SDH Ostrava Proskovice
Zdravím opět všechny p íznivce hasičri v Proskovicích

Již tradičně jsme zakončili sportovní část sezóny domácí hasičskou soutěží,která se uskutečnila 2. zá í. Pouze ženy a dětská
družswa si sezónu prodloužily ještě o jeden víkend, kdy se ťrčastnily soutěžív Jistebníku, Brušperku a Bruzovicích.
Dále bychom rádi sdělili informaci, že se nám poda ilo spustit nové webové stránky, jejichž adresa je www,sdhproskovice.cz.

Tyto stránky teprve ladíme a doplňujeme, takže konmpletní obsah stránek bude teprve doplněn. Zde budete'nacházet nejdriležitějšíinformace o našíčinnosti. Je zde také možnost podat p ihlášku do našeho SDH.
I dnes bychom rádi poděkovali všem, kte í se jakkoliv podíle-

jí na zabezpečení činnosti mladlich hasičri. Nejen vedoucí

a starší

děti, ale p edevšímrodiče našich nejmenších, jsou našívelkou oporou v tom, jak své děti v tomto sportu podporují.

Naše tréninky neustaly ani o prázdninách, kdy jsme poctivě

každ pátek trénovali. V aktivní části sezóny jsme
tičastnili mnoha závod v požárním spoftu. Děti

se o víkendech
se zdokonalují

závod od závodu a co je hlavní, velmi je to baví. Letošní skušenosti
jistě využijív p íštísezóně, na kterou se již těší.

V domácím prost edí se nám p edvedly na letošních závodech
o Pohár Proskovic, které se uskutečnily 2. zá í 2012. Soutěžila dvě
družswa mladších a dvě družswa staršíchžáků.Těm, kdo se p išli
podívat osobně, jistě neuniklo, že se poda ilo v Proskovi cích zformovat po dlouhlich letech opět i družswo žen. P ejeme jim tímto
hodně ťrspěchri.

Našímposledním závodem a krásnlim ukončenímbyly závody v Bruzovicích, kde se našim starším žákrim poda ilo poprvé docílit času 15 vte in, konkrétně 14,086 a naši nejmenšíměli čas 20
vte in.

Pokračování na str. 8

Foknačovárlíze str, 7
I naCáie budeme pilně trérr*,,.at,, clokud tránr t,:; pcrčasícioo*1i
a všiclirri spolet'ně se l_;rrtjerne tč,šitna pr'íšr:íiis,rč upčšn*usr:zóiii-l.

A co nás ještě čei<;i? l}1árir-rjenre uktltlčeni sez,óil-,. s posczením,
kde si zhodrrotítrrc naše ietošní snažení a io;rioučtlrr,- so,: 1l-'ed ;-radcházelící ziiriou.
7."ávčt em, jcšt"{ jedr:ciu,n

šen' clík.,i

i}etr a Dana Grosevl, David Miclnálek
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KADE ŘhTICTV i,.ROMI S"

ROMANA SALAGUARDOVÁ
nÁust<É, pÁNsrÉa nĚrsrÉ
srnnÁ nĚtÁ, U KNIIHovNy

pnovoz HtEpŘEnušnru
Objednávky na tel. č.: 603 320 085

HlEnÁ sE SCHopruÁ pEnmÉRKA NA 2 DNy V
rĚšín,tsE NA vašt NÁvšrĚvu
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Říjen až duben lx t dně crzičeníw tělocrzičně (čtvrtek 17,0O - 18,3o hod.)
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