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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
když po ránu potkávám školáky s prarodiči a rodiči cestou do školy, musím
uznat, že péče o děti ze strany rodin je
maximálně zabezpečena. Obrázek se
opakuje i odpoledne, když škola končí. Pak dědové a babičky vodí vnuky
do kroužků, hudebek, na trénink atd.
V MŠ i ZŠ o ně pečuje kolektiv kvalifikovaných pedagogů a v proskovické škole „s úsměvem“, tak je pojmenován výchovně vzdělávací program, se jim líbí.
Naše škola se řadí svými výsledky k nejlepším, žáci 5. ročníku odcházejí velmi
dobře připravení do 6. ročníku základních škol i víceletých gymnázií. Jsme
pyšní na její výbornou pověst a máme
snahu ji ve všech směrech podpořit.
Tento školní rok zahájila nejstarší třída MŠ – předškoláci – výuku v prostorách ZŠ. Mateřskou školu běžně navštěvuje 50 dětí, to jsou 2 oddělení. Nárůst
přihlášených dětí byl se souhlasem odboru školství KÚ MSK a Krajské hygieny
vyřešen tímto způsobem. Podobně řeší
situaci i jiná školská zařízení. V naší situaci je zvolené řešení rozumné, protože předškoláci už mohou poznávat běžný režim školy.
Do budoucna nečekáme zvýšení počtu
narozených dětí a z toho vyplývající požadavky na větší počet tříd ve škole, přesto
chce MOb Proskovice provést přestavbu
přízemních prostor MŠ na třídu. Ta by
mohla sloužit buď MŠ jako třída nebo ZŠ
jako školní družina. Pokud potřeba tříd
nevznikne, bude prostor využíván dále
jako keramická dílna nebo klubovna.
Škola je v současné době chápána zjednodušeně jako služba, ale všichni víme,

Podzimní vydání 2013
že učit děti znamená předávat jim i kus
sebe, v rodinách i ve škole. Nekonečný proces, na jejímž výsledku se každý
z nás podepíše. Proto přeji dětem, pedagogům, správním zaměstnancům a rodičům do nového školního roku dobrou
spolupráci a vzájemné porozumění. MOb
Proskovice se těší opět na spolupráci
s MŠ a ZŠ v rámci kulturních projektů.
Během letních měsíců jsme se zaměřili
na údržbu zeleně a úklid veřejných prostor. Děkuji všem občanům, kteří pomáhají vlastními silami sečením, úklidem
případných skládek, odpadků, napadaného ovoce a suchých větví na chodnících. Je to velká pomoc, které si opravdu
vážíme.
Na Kuňkališti byla opravena část
bazénu, k vybavení přibyla nová koryta
s rošty, renovace toalet, venkovní omítky budovy a došlo i na zdokonalení volejbalového hřiště. Smlouva o provedení
stavebních prací mezi nájemcem a MOb
Proskovice byla naplněna a vyplatila se.
Kuňkaliště vypadá hezky a stalo se oblíbeným místem v horkých letních dnech
nejen pro proskovické občany. Stále více
využívají jeho příjemného prostředí i nabídky občerstvení návštěvy z příměstských částí Ostravy.
11. 9. 2013 byla dokončena sanace zvlhlého zdiva v prostorách pošty a v ordinacích lékařů. Nyní bude přestěhováno vybavení pošty a pošta zahájí
provoz 4. 10. 2013. Zdárnému průběhu
sanace přispělo přesné zjištění zdroje zavlhnutí objektu. Voda se šířila z kotelny pod podlahu, proto jsme přistoupili
k provedení vnitřní sanace.
Koncem srpna byla vybudována vodovodní přípojka k víceúčelovému

hřišti a zároveň byla nadstavena o 2 m
síť kolem hřiště , aby se zabránilo padání míčů do sousedních zahrad.
V polovině září konečně došlo k opravě propadu silnice Světlovská v blízkosti hasičské zbrojnice. Pod povrchem
silnice byla v minulosti studna, takže
materiál vysypaný do propadu neustále
mizel pod silnicí. Byla provedena injektáž bývalé studny, její zakrytí a pak finální úprava povrchu silnice.
16. 9. 2013 předali zástupci investičního odboru MMO městskému obvodu Proskovice nově vybudovanou spojnici Staroveské ul. s cyklostezkou u Staré
Bělé.
29. 8. 2013 byla zahájena stavba kanalizace v Dolovém potoku, která povede pod mostem Staroveské ulice
a dál mezi zahradami na ulici Bukovou.
Ukončení stavby je plánováno na 28. 11.
2013. Zároveň dojde k rekonstrukci kanalizace v ul. Bukové, aby mohlo být zrealizováno napojení a propojení se sběračem.
Poslední stavební akcí bude letos výstavba chodníku v ulici V Úvoze.
Závěrem Vás chci pozvat na Svatováclavský koncert do našeho kostela 28. 9.
2013 v 17:00 hodin. Zazpívá Vám dětský pěvecký sbor KO-KO z Ostravy-Zábřehu se sbormistry Lenkou Velikovskou
a Zdeňkem Ševčíkem. KO-KO patří ke
špičkovým pěveckým sborům a jeho kvality jste mnozí zhodnotili letos na Festivalu Poodří Františka Lýska. „Na Václava“ jsme se vždycky v Proskovicích
scházeli. Věřím, že se sejdeme, připomeneme si starou dobrou tradici a oslavíme
novodobý státní svátek.
Marie Matějová, starostka
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Z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svém 15. a 16. zasedání mimo jiné:
•
•

schválilo zprávu o hospodaření městského obvodu Proskovice za I. pololetí 2013
rozhodlo vydat souhlas se záměrem prodeje části pozemku
par. č. 261/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35
m², v k. ú. Proskovice

rozhodlo o podání žádosti o dotaci pro projekt „Zvýšení bezpečnosti pro pěší na ulici Světlovská-výstavba chodníku
a opěrné zdi“ z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnosti na komunikacích, cyklo a pěší doprava.

•

Z usnesení Rady městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné:
•

rozhodla o zadání veřejné zakázky na stavbu „Pastviny –
zpevněná plocha cvičné louky jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Proskovice“ firmě Petr Matěj, Proskovice

•

rozhodla o nájmu nemovitého majetku – části pozemku
v areálu bývalého ZD firmě Pavel Matěj

•

vyjádřila nesouhlas s připravovanou směnou pozemků par.
č. 85/11 orná půda za pozemky par. č. 81/2 lesní pozemek,
par. č. 261/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č.
267/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 739/312
orná půda, par. č. 739/313 orná půda, par. č. 791/46 trvalý
travní porost, par. č. 798/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 799/7 trvalý travní porost, par. č. 800/31 lesní
pozemek, par. č. 800/32 lesní pozemek, par. č. 804/17 trvalý travní porost, par. č. 805/14 vodní plocha a par. č. 823/25
trvalý travní porost, vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, a to
z důvodu plánovaného využití pozemku par. č. 85/11 orná
půda jako směny za pozemky soukromých vlastníků, které
jsou v připravovaném územním plánu označeny jako interakční prvek

•

rozhodla o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Pro-

skovice na opravy závad po roční prohlídce BOZP ve výši 50
tis. Kč a na malování (nová třída MŠ v ZŠ, 2x třída ZŠ, chodby, šatny MŠ) ve výši 15 tis. Kč
•

projednala zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti
a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu
Proskovice v roce 2013 - nebyly zjištěny závažné nedostatky,
které by významným způsobem ovlivnily hospodaření městského obvodu, celkovou průkaznost a správnost účetnictví,

•

vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice
k datu 30. 6. 2013

•

projednala organizaci připravované akce „Svatováclavský
koncert“, která se uskuteční v sobotu 28. 9. 2013 v místním
kostele v Proskovicích. Vystoupí zde dětský pěvecký sbor
Ko-Ko, který je součástí Sdružením přátel sborového zpěvu,
Ostrava

•

rozhodla o uzavření Dohody o vystoupení se Sdružením přátel sborového zpěvu, Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, za
cenu nejvýše přípustnou 5.000,- Kč
Miloslava Vidličková

Stručný přehled hospodaření městského obvodu
Proskovice za 1. pololetí 2013
Název
Daňové příjmy

Schválený rozpočet
v tis. Kč

Upravený rozpočet
v tis. Kč

Plnění
v Kč

% plnění
upraveného rozpočtu

636

641

594.386,-

93

Nedaňové příjmy

1.447

1.585

1,029.823,-

65

Přijaté transfery

5.389

6.490

2,780.990,-

43

805

90

71.350,-

79

PŘÍJMY CELKEM

8.277

8.806

4,476.549,-

51

Běžné výdaje

8.277

9.660

3,461.355,-

36

Kapitálové výdaje

0

1.140

103.560,-

9

VÝDAJE CELKEM

8.277

10.800

3,564.915,-

33

Konsolidace+ﬁnancování
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Mezi daňové příjmy obce patří místní poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejného prostranství, správní poplatky a daň z nemovitostí.
Mezi nedaňové příjmy obce patří příjmy z pronájmů pozemků, nebytových a bytových prostor, z pronájmu hrobových míst,
z úroků bankovních vkladů, ze služeb občanům.
Přijaté transfery jsou investiční účelové dotace a neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na volby, na výkon státní
správy, na sociálně právní ochranu dětí, příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací a od statutárního města Ostravy na provoz městského obvodu, na školství, na plavecký výcvik žáků, na příspěvek pro označení psa čipem.
Do běžných výdajů řadíme veškeré výdaje spojené s činnosti, správou, údržbou městského obvodu. Z výdajů jsou také poskytovány neinvestiční účelové dotace neziskovým organizacím v městském obvodě a příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ.
Mezi kapitálové výdaje patří výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku.
Táňa Paličková

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
V pátek 25. října 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hodin se budou
konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volební místností pro tyto volby budou opět prostory
v budově úřadu (zasedací místnost v 1. patře), ul. Svět-

V případě zájmu nemohoucích občanů volit mimo volební
místnost je nutno, aby tuto skutečnost nahlásili jejich příbuzní
předem na úřadě nebo nejpozději v pátek 25. 10. 2013 přímo ve
volební místnosti členům volební komise.
V případě zájmu o vydání voličského průkazu se mohou tyto
vydávat voličům do 23. října 2013 do 15:00 hodin (pouze osobní převzetí).

lovská 2/82, Ostrava-Proskovice.

Věra Adámková

ZPOPLATNĚNÍ SLUŽEB A NÁJMŮ V OBJEKTECH
MĚSTSKÉHO OBVODU
Rada městského obvodu Proskovice stanovila s účinností od 15. 6. 2013 ceny služeb a nájmů ve svých objektech
takto:
Objekt

HŘBITOV

AREÁL PASTVIN

Druh nájmu (služby) a subjektu

Jednotka

Cena s daní
(sazba DPH)

Jednorázový vjezd motorovým vozidlem
soukromou osobou nebo ﬁrmou

Kč/vjezd v rámci jednoho dne

50,- (21 %)

Jednorázový vjezd motorovým vozidlem
pohřebním ústavem

Kč/vjezd v rámci jednoho dne

Akce pořádané soukromými osobami,
ﬁrmami a organizacemi

Kč/akci

Akce pořádané městským obvodem
ZASEDACÍ
MÍSTNOST
v budově úřadu

Pronájem soukromým osobám a ﬁrmám

Pronájem organizacím a politickým stranám

50,- (15 %)

300,- (21 %)

ZDARMA
do 2 hodin

150,- (21 %)

do 4 hodin

250,- (21 %)

nad 4 hodiny

500,- (21 %)

ZDARMA

Dojde-li ke zvýšení či snížení zákonné sazby DPH (§ 47, odst. 1, písm. a), b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), bude cena s daní uvedená v tabulce brána za cenu konečnou, tj. vždy s DHP
(usnesení rady č. 947/63 z 10. 6. 2013)
Rada městského obvodu Proskovice může na základě žádosti rozhodnout o individuálních cenách.
Věra Adámková
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SEZNÁMENÍ OBČANŮ
S VYHLÁŠKOU
O OCHRANĚ DŘEVIN
A POVOLOVÁNÍ
JEJICH KÁCENÍ
Dnem 15. července 2013 nabyla účinnosti vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení - 189/2013 Sb.
V této vyhlášce je uvedeno, že na dřeviny rostoucí v zahradách není již potřeba žádat příslušný úřad o povolení
kácení, za předpokladu, že tyto stromy
nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí.
Zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně
oplocený a nepřístupný veřejností.
Stromořadím se rozumí souvislá řada
nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy, chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů
některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí. Za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí
v ovocných sadech a plantážích dřevin.
V případě pochybností vám rádi poskytneme doplňující informace.
Jitka Hyklová

Informace pro
cestující
autobusové linky
č. 27 z Proskovic
Na základěě stížností
cestujících
h
z Proskovicc
proběhla
16. 9. 2013
schůzka se zástupcem
Dopravního podniku Ostrava. Obsahem jednání byl návrh na úpravu příjezdu autobusu č. 27 na zastávku Kino
Luna v 6,04 a v 7,04 hod. tak, aby cestující mohli přestoupit na tramvaj č. 2.
V současné době vyjíždí tramvaj ze zastávky Kino Luna v čase příjezdu autobusu, takže možnost přestupu je nulová. Dopravní podnik Ostrava bude
nedostatek řešit, ale jelikož každá malá
změna přináší v systému hromadné
dopravy řetěz souvisejících úprav jízdního řádu, může dojít k úpravě tohoto
dílčího problému až k 15. 12. 2013.
Marie Matějová

OVOCNÝ STROM V KRAJINĚ
„Existuje jen jediný způsob, jak si poradit s životem,
a to najít onen soubor hodnot,
které nepodléhají módním trendům, které se nikdy nemění
a budou neustále rodit ovoce v tom smyslu,
že nám i uprostřed velice nejistého světa přinesou klid,
zdraví a jistotu.“
Tento citát Thomase Hora vystihuje dokonale význam ovocných stromů jak pro
krajinotvorbu našeho venkova, tak i pro
člověka samého. Ovocný strom totiž můžeme vnímat nejen jako dárce plodů, ale
také jako místo života, studnici pestrosti, součást historie, spolutvůrce krajiny i inspiraci umělců. Toto téma jsem si
pro svou úvahu nevybral náhodně. Zaujala mne publikace Sedm tváří ovocnářství,
z které jsem vybral pár myšlenek pro obohacení tohoto článku.
Poslední léta stále častěji srovnávám
krajinu dneška s krajinou dob minulých.
Rád jezdím na kole, a tak k tomu mám
dostatek příležitostí.
Jedním z nejvýraznějších rysů proměny
krajiny je úbytek klasických forem ovocných stromů. A to jak v krajině, tak zejména na našich zahradách. Příčina je jasná-intenzifikace ovocnářství a ekonomické
důvody. Strom je často vnímán jako nepříjemná překážka při sečení „sterilního“ trávníku sekačkou nebo traktorem.
Původní užitková malebnost venkova je
nahrazována „dokonalou“ architekturou
okrasných zahrádek.
Současné trendy v ovocnářství představují honbu za co největším množstvím ovoce za co nejkratší dobu a na co
nejmenším stromě. Ano, toto je ideální stav z pohledu ekonoma. Naši moudří předkové však věděli, že ovocný strom

kromě ovoce přináší řadu dalších přínosů, jako jsou například ochrana před větry, sluncem, erozí půdy, malebný vzhled,
domov pro užitečné zpěvné ptactvo a nakonec i palivo. Proto se vysazovaly stromy
většího a pomalého vzrůstu. Vědělo se, že
hospodář stromy vysazuje hlavně pro další generaci.
Není bez zajímavosti, že velkou podporu pěstování ovoce a vinné révy věnoval už Karel IV. Marie Terezie a Josef II
zavedli vysazování ovocných stromů podél cest, aby vojska, pochodující krajinou,
nalézala stín a stravu. Totéž platilo i pro
pocestné. „Ovocné stromy požívaly veliké
úcty a za starých časů nebylo slyšeti, že by
kdo ze zlomyslnosti strom poškodil.“
Jsem rád, že tu a tam se v rámci různých
iniciativ i u nás v Poodří začínají vysazovat v krajině také ovocné stromy. Například aleje kolem cyklostezek. Zakládají se
také extenzívní sady s hlavním cílem zachovat genofond původních odrůd (např.
v Bartošovicích). Je pravda, že s údržbou(řezem) větších forem ovocných stromů je
více práce. Urostlý strom ale představuje
krásný kus přírody, který si kus naší péče
zaslouží. Už teď se těším, jak na jaře ovocné stromy rozkvetou do krásy a naší malí
sousedé, zpěvní ptáci, na nich najdou svá
hnízdiště. Ne nadarmo se zpívá „….v sadě
skví se jara květ, zemský ráj to napohled.“
Zdeněk Dvorský

Do lesa to nepatří
Uděláme úklid na zahradě, vypleníme, posečeme, ořežeme,
a vznikne nám nepohodlná hromádka něčeho. A co s tím? Většina
lidí to odveze do sběrného dvora, který je k tomu určen. Najdou se
však pohodlní jedinci, kteří to šoupnou přes cestu do lesa, a je to.
Ale pozor! Vystavujete se riziku vysoké pokuty od inspekce
životního prostředí. Samozřejmě když vás chytnou, anebo vás
někdo uvidí. Jakékoliv skládky v lesích nejsou povoleny.
Apeluji na vás, abyste své počínání zvážili a raději nic do lesa
nevyváželi.
Jaroslav Palička
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Z minulosti proskovických rodů
V minulých článcích jste byli seznámeni se jmény dosud známých nejstarších proskovských rodin, které svou každodenní
prací a životem formovaly vývoj obce až do zániku patrimoniální správy v polovině 19. století. Zrušení nevolnictví a hlavně zrušení roboty v roce 1848 přineslo migraci obyvatelstva i v Proskovicích. Hodně zakladatelů nových rodů zde přišlo z vesnic
starobělské farností a okolí. Zrušením roboty došlo definitivně
k útlumu hospodářství panského dvora a jeho pozemky (pole
a louky) byly pronajímány jak místním, tak staroveským zájemcům. Podle vyprávění to přineslo hodně zlostí, neboť nejlepší
pole a louky dostali bohatší starovjaci, kteří měli „blíž“ ke správci nově vzniklého velkostatku se sídlem na staroveském zámku.
V Proskovicích zůstala ve dvoře jen hospoda, kterou po zrušení
propinace dostal do nájmu stávající šenkýř Mikuláš Břežný (pů-

Tak se také zde přiženili:
Durčák - přiženil se na rolnickou
usedlost č.p.42, pocházel z rodiny familianta ze Světlova (dnes spojen s Krmelínem), později rodina koupila hostinec
č.p.45 (Florián).
Fulneček – přišel do Proskovic z Polanky. Jednalo se o tovární dělníky a řemeslníky, kteří zde zapustili trvalé kořeny. Žili na č.p. 4, 13, 35 a dalších.
Sojka – pocházel z rodiny chalupníka
v Polance a přiženil se na č.p. 37. Rodina
se pak rozšířila a žije i na dalších místech.
Urbánek – Antonín Urbánek se narodil v rodině domkaře v Polance a přiženil se tu na zahradnickou usedlost č.p.35.
Z této rodiny také pocházel Josef Urbánek
aktivní funkcionář místního Sokola. Padl
v Rusku jako příslušník našich legií v posledních dnech 1. sv. války.
Kašpárek - František přiženil se zde
ke vdově Sýkorové a hospodařením si
brzy získal mezi sousedy uznání a ač zde
ještě neměl domovské právo byl zvolen
starostou. V této funkci se mu podařilo
v krátké době prosadit a realizovat vybudování páteřní cesty od Staré Bělé k jižnímu okraji obce ve směru původní cesty do
Staré Vsi. Rodina všemožně podporovala
vznikající spolky jako hasiče, Sokol, vznik
vodovodu apod..
Luska – původně v matrice uveden
jako Lusek (alias Luska) pocházel z rolnické rodiny ze Staré Bělé a přiženil se na
č.p.30. V archívních materiálech jsem narazil na zajímavost, že jeden člen této ro-

vodem z Petřvaldu). Velká část obyvatel se tím ocitla bez práce, neboť drobní domácí sedláci nemohli většinou zaměstnat ani
vlastní rozsáhlou rodinu. Zbývala jen práce v lese a sezónní práce na okolních velkostatcích. Z Proskovic chodilo hodně lidí na
Blűchrové velkostatky do Polanky a postupně také museli hledat práci v ostravských továrnách a dolech. Velkým nedostatkem byla naprostá absence přímých cest. Byly zde zpočátku jen
chodníky, které krátily cestu za prací, přibližně v trase dnešní
silnice přes Výškovice a Zábřeh do Vítkovic a dál. S ohledem na
pracovní dobu byli nucení přespávat na kasárni a domů docházeli jen na neděli. Koncem 19. století už bylo zaměstnáno v hutích a dolech již okolo osmdesáti našich obyvatel. Mezi nimi byly
i ženy, z nichž většina zastávala těžkou práci ve vítkovické šamotárně. Tam také mnozí poznali i své životní partnery.

diny pracoval ve mlýně a měl na starost
m.j. sledování a hospodaření s vodou.
Problémy s počasím zde byly a budou.
Tak se také stávalo, že v suché roky bylo
málo vody. Pro zajištění dostatečného
přítoku na kolo, zde byl vybudován vyrovnávací rybník, který měl přes noc zadržet
dostatek vody. Podle něj se mu říkalo také
Luskův rybník. Zda se jednalo o některý
z rybníků v Rybničkách, nebo v Rynkách
se mi nepodařilo zjistit.
Janša – přišel z Krmelína z rodiny sedláka na č.p. 41. Jednalo se o dobrého hospodáře, který si získal přirozenou autoritu a byl také starostou obce.
Lysek – příjmení bylo velmi rozšířeno na paskovském panství, kde příslušníci rodu byli častými členy obecního práva jako fojti a burmistři. K nám se přiženil
Ludvík Lysek ze selského rodu z Krmelína na chalupu č.p. 51 a z této rodiny také
pochází náš nejslavnější rodák Dr. František Lýsek zakladatel Jistebnických zpěváčků. Můj strýc, který s ním učil na české
menšinové měšťance v Jistebníku, na něj
pak často vzpomínal jako na velmi činorodého člověka. Nechal si doma v Proskovicích zhotovit úly a v Jistebníku pak děti
ze širokého okolí učil včelařit. Strýce si
pro tuto činnost také získal a včelařství se
mu pak stalo celoživotním koníčkem. Jak
on sám, tak i ostatní členové rodiny patřili k iniciátorům kulturního dění v Proskovicích. Potomci byli i členy vedení obce.

ré Vsi na č.p. 40. Rodina se pak rozvětvila a žila na č.p. 26. Nějakou dobu měli
v pronájmu obecní hospodu a pak si vystavil vlastní, která je v provozu do dnešních dní. Jméno Psota bylo rovněž ve vedení naší obce.
Zajímavostí bylo přistěhování rodin
které odešly na Ostravsko z větších vzdáleností, případně i ze Slezska a Haliče.
Městský život jím však nevyhovoval a našli si místo v Proskovicích. Obec měla tu
výhodu, že vlastnila pastviska a na rozdíl
od jiných vsí, si tyto ponechala ve svém
vlastnictví. Zřejmě to bylo i tím, že se tehdy jednalo převážně o zamokřené pozemky pro které nebylo jiné využití. Tak si
mohli i ti nejchudší kvartýrníci (nájemníci), za menší poplatek přilepšit ke skromnému živobytí i chovem drobného zvířectva, případně kozy nebo i kravky.

Některým se tady podařilo
zapustit kořeny jako:
Běl - z Jasenné v Haliči,
Huvar – z Hartu (dnes již zaniklé
v souvislostí s výstavbou letiště Mošnov).
Kukla – z obce Uszrev v Haliči (dnes
Polsko),
Lazecký – přišel ze Slatiny u Bílovce
Šmíd – původně zapsán jako Schmied
ze Slezska, jedná rodina měla původ v Razové – Opavské Slezsko, druhá Lazy – Těšínské Slezsko.

Olejčík – přiženil se zde z Krmelína
a rodina žila na č.p. 59 a dalších číslech
jako dělníci a řemeslníci.

A všechny další rodiny zde nelze pro nedostatek místa ani vyjmenovat, ač by si to
asi také zasloužily. Tak snad někdy příště.
Excerpované materiály – SO Archiv
města Ostravy.

Psota – zakladatel rodu přišel ze Sta-

Lyčka Jiří, kronikář
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Chov včel v Proskovicích
V Proskovicích se chovem včel aktivně zabývá devět občanů a obhospodařuje celkem 165 včelstev. Tito občané jsou členy
Českého svazu včelařů - základní organizace Stará Bělá. V této organizaci se sdružují včelaři ze Staré Bělé, Nové Bělé
a Proskovic. Do této užitečné činnosti zapojují i členy své rodiny. Na katastru obvodu Ostrava – Proskovice žije 92 včelích
společenstev, které jsou rozmístěny na
několika stanovištích v zahradách a přilehlých lesích. Pilné včelky nás lidi neobohacují jen medem, ale hlavně opylovací
činností pěstovaných plodin a celé přírody kolem nás. Lidé od dávných dob, kdy
začali včely chovat v blízkosti svých obydlí, objevili a stále objevují nové poznatky z dokonalého života těchto pilných tvorů naší planety.
Všechny produkty včel nám lidem slou-

ží k užitku. Med nám dodá energii, vosk,
pyl, včelí jed, mateří kašičku a propolis
používáme v kosmetice a farmacii k léčení
našich neduhů. My, kteří jsme se do těchto malých pilných tvorů zamilovali, relaxujeme při včelách každou volnou chvilku. Je nás sice početně málo, náš věkový
průměr je dosti vysoký, ale stále udržujeme chovy našich včel na světové úrovni.
Svět včelařů se ubírá ke komerčnímu
způsobu včelaření, ale v České republice
ještě stále převažuje zájmový chov včelstev, a proto mají naši spoluobčané možnost mít i svého včelaře, který jim rád
dodá nefalšovaný med od svých milovaných včeliček. Státní úřady i místní samospráva naši činnost oceňují finanční podporou, za což jsme rádi a snažíme se o to,
aby včelstev přibývalo a naše řady se rozšířily o nové a hlavně mladé včelaře.

Někteří spoluobčané ze včel mívají obavy, protože včela někdy musí použít žihadlo na obranu včelího společenství.
Včelku toto bodnutí stojí život a zdravého člověka to zabolí. Proto když se dostaneme do blízkosti včelstev, musíme zachovat absolutní klid a klidnými pohyby
opustit jejich teritorium, které si dobře
hlídají.
Někdy se můžeme setkat s vyrojenými
včelami. Rojení je přirozené rozmnožování včelstev. Dokud bylo v přírodě dostatek
starých, dutých stromů, měly to včely jednoduché- usadily se v nich. Dnes, kdy člověk zasahuje do přírody dost negativně,
včely se nám dokáží usadit i do dutin našich domovů. Stačí se spojit se včelařem
nebo hasiči a ti už vědí, co s nimi udělat.
O žních, kdy zemědělci vyjíždějí sklízet
úrodu, my včelaři už chystáme nový rozvoj včelstev dodáváním cukerných zásob,
protože nektar, který si včelky nanosily
pro sebe a zpracovaly na med, jsme jim
odebrali a dodali našim zákazníkům. Ještě je ošetříme proti parazitům, kteří je během roku napadli, a pak už nás čeká klidná zima, kdy máme čas na sebevzdělávání
a přípravné práce na novou sezonu. No
není to krásná činnost? Proskovická mládeži, neláká vás také začít včelařit?
Syslo Jan

Předškolní třída „Žabky“ v ZŠ
K zápisu do mateřské školy přišlo letos v březnu
o 17 dětí více, než jsme byli schopni přijmout. Po zvážení všech možností jsme požádali o navýšení kapacity. Cesta ke schválení nebyla jednoduchá, ale podařilo
se nám to. Pro nás to znamenalo zřídit novou třídu pro
děti předškolního věku. A tak k „Broučkům“ a „ Motýlkům“ přibyly „Žabky“.
Třída sídlí v budově základní školy a děti mohou využívat prostory ZŠ, včetně tělocvičny, třídy s interaktivní tabulí, jídelny i sociálních zařízení. Třídu „Žabky“
navštěvuje celkem 19 dětí. Společným sdílením některých prostor se žáky základní školy, mají děti z MŠ výhodu plynulého a nenásilného přechodu z MŠ do ZŠ.
Děti projdou v rámci kroužku „slovíčka“ jazykovou
přípravou a seznámí se se základy matematických
představ. I přes obavy některých rodičů, se děti velmi
rychle na nové prostředí adaptovaly a vůbec jim nevadí, že musejí k odpolednímu odpočinku přecházet do
MŠ, kde si je rodiče vyzvedávají.
V odpoledních hodinách pro ně chystáme kroužky, kurz plavání, angličtinu a další aktivity, které jim život v mateřské škole určitě zpestří. Velký dík patří především ZŠ, která nám poskytla zázemí pro předškoláky, a tím bylo vyhověno všem rodičům, kteří si pro své děti vybrali právě naši mateřskou školu.
Danuše Karasová, ved. uč. MŠ Ostrava - Proskovice
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Ze života školy

Letní prázdniny byly letos obzvláště vypečené. Sluníčko neuvěřitelně pálilo,
vláda v demisi, tedy i ministr školství,
rozpuštění dolní komory parlamentu,
hrozba rozpočtového provizoria, tak to je
aktuální situace, která však ovlivní celý
školní rok 2013/2014. Do školních lavic
všech základních škol zasedlo o 25 tisíc
žáků více. Počet žáků naší základní školy
se oproti loňskému roku nezměnil, opět
nastoupilo 96 žáků, z toho nově 18 do
prvního ročníku, 1 do třetího a 1 do pátého ročníku. Letos chlapci převažují nad
dívkami v poměru 51 : 45.
Během prázdnin se ve škole pilně pracovalo. Opravovala se atika na budově základní školy, vybavovaly se učebny a šatna MŠ novým nábytkem, malovalo se.
Pro předškolní děti vzniklo nové oddělení MŠ v budově základní školy. Aby mohlo vzniknout, museli jsme pro ně vytvořit
vhodné zázemí. Tři třídy ZŠ se dělí o prostor se školní družinou.
K 28. 9. 2013 odchází do zaslouženého důchodu paní učitelka Blanka Hrachovinová, která ve školství pracuje od
roku 1976, v proskovické škole od září
1980. Čeká ji „období třetího věku“ jak se
dnes často říká. Má mnoho koníčků, na
které bude potřebovat spoustu času, aby
vše stihla. Marně se neříká, že člověk má
v důchodu nejméně času. Bude nám velmi chybět. Touto cestou jí děkujeme za
dlouholetou a poctivou práci a přejeme jí
do další etapy života mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti.
Na její místo nastoupila paní učitelka Kateřina Holaňová. Dále naše řady

posílila Ivana Majerčinová (vychovatelka ŠD), Jana Franczyková (učitelka MŠ),
Gabriela Fulnečková (pracovnice provozu ŠJ). V naší organizaci nyní pracuje fyzicky 22 osob.
Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu se staly projekty. Pasování prvňáčků máme úspěšně za sebou.
Do konce kalendářního roku nás jich ještě čeká několik. 4. 10. oslavíme ve škole Den zvířat, 22. 10. se uskuteční tvořivé odpoledne v MŠ, 25. 10. to bude
Halloween. Začátkem listopadu proběhne v první třídě Pisálkova slavnost, 12. 11.
a 26. 11. projekt určený pro budoucí prvňáčky Těšíme se do školy. Během listopadu plánujeme 5 lekcí bruslení pro žáky
2.-4.ročníku, rodiče a přátele školy rádi
uvítáme na ukázkových hodinách. Na

22. 11. chystáme ve spolupráci s některými maminkami vánoční tvořivé odpoledne ve škole. Bude to obdoba velmi vydařeného velikonočního tvoření. 29. 11.
se všichni setkáme na vánočním jarmarku, který organizuje náš městský obvod.
Žáci ZŠ a děti MŠ se budou prezentovat
svými výrobky, připravujeme k prodeji
školní kalendář s fotografiemi z akcí školy i školky. V prosinci tradičně proběhne projekt Advent, který potrvá až do 20.
prosince. V tento den budou děti ve škole v roce 2013 naposledy, jelikož jim začnou vánoční prázdniny, které potrvají do
5. ledna 2014.
O všech akcích veřejnost informujeme
na webových stránkách školy www.zs-proskovice.cz a vývěsních skříňkách.
Mgr. Eva Paličková, ředitelka
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Ze sportovního života
V letním Floriánovi jsem ohlásil vznik neformálního oddílu moravských cyklistů
Proskovice a jeho první akci – Jízdu okolo Proskovic. Tím začaly i další zajímavé
letní aktivity. Hlavně jsme zaznamenali sportovní úspěchy našich mladých spoluobčanů. Příkladně reprezentovali i s dospělými náš kraj a tím i Proskovice.

Vždyť otec Miloš se umístil v Ostravském
maratónu na pátém místě. Matka Lenka společně s Dášou Pustkovou vytvořily
naše tenisové družstvo žen, které v soutěži čtyřikrát vyhrálo. Pouze s Frýdkem
Místkem prohrály 1:2. O tenisu, o florbalistech a fotbalistech ale zase příště.
Cyklisté uspořádali ještě tři vyjížď-

Proskovická výprava pěších a cyklistů na Javorník.
Vojtěch Valenta (13 let, žák ZŠ St.
Bělá) je členem zápasnického oddílu Sokola Vítkovice. Věnuje se volnému stylu
v hmotnostní kategorii do 37 kilogramů.
Na mistrovství ČR byl třetí a na Memoriálu Jiřího Klepra obsadil místo druhé.
Daniela Šerá (14 let, sport. gymn.) je volejbalistkou ve VK Ostrava. Hraje krajský
přebor i Český pohár. Na Olympiádě dětí
a mládeže v Uherském Hradišti (červen)
se „její“ krajský tým umístil pátý. K medaili chyběl jeden set!
Do Uh. Hradiště odcestovala i Veronika Kováčechová (15 let, sport. gymn.). Věnuje se především skoku o tyči v TJ Vítkovice. Na olympiádě překonala laťku ve
výšce 300 cm a byla čtvrtá. Měla o jeden
pokus více. Ale na přeboru Moravy byla
druhá. Její osobní rekord je 316 cm. Tento výkon vyhlašuji za aktuální proskovický rekord a vyzývám všechny
k jeho překonání! A nejen to. Díky Veronice se můžeme v budoucnu těšit taky
na tyčkařské derby Vítkovice versus Opava.
Dalším je úspěch proskovického atleta
Martina Kováčecha (12 let, gymn. Volg.).
Koncem srpna byl čtvrtý na mezinárodních závodech žactva ve Varšavě. V běhu
na 1000 m dosáhl čas 3:17 min.. Oba Kováčechovi mají vzor a oporu v rodičích.

ky. V červnu nás Daniel Kunz vedl přes
Paskov a Sviadnov až do Starého Města
a zpátky přes Místek, Staříč a Brušperk
. Pavel Sýkora zvolil 17. srpna trasu Jistebník, Studénka, Albrechtičky, Skotnice a přes Kateřince a Trnávku pak domů.
Třetí byla společná jízda a pěší výstup na
Javorník v sobotu 7. září. Vlakem a po
svých se k vrcholu (918 mnm.) a k nové
rozhledně vydalo devatenáct turistů obojího pohlaví. Na kolech (směr Příbor
a Ženklava, zpátky sjezd přes Bordovice,

Lichnov a Hukvaldy) tam dojelo, vyjelo
a vyšlapalo devět cyklistů. Byli jsme na vrcholu počtem 27 i věkovou skladbou (5-73
let) zcela jistě nejsilnějším týmem. Všechny vyjížďky i výstupy byly zakončeny u sokolovny posezením a kritickým zhodnocením.
Tam se taky pod patronací Tomáše Kadlece konalo sedm volejbalových sobot.
Hrálo se s patřičnou vehemencí a úroveň
hry se viditelně zvyšovala.
Při takovéto sportovní bilanci nemohu
opomenout ani Aleše Hraba, trenéra českých akademických volejbalistů. Na 27.
letní studentské univerziádě v Kazani se
čeští vysokoškoláci mezi světovou špičkou pod Alešovým vedením neztratili.
Do sportovní prázdninové bilance patří taky krásný a tradiční turnaj Pepy
Pazderny, tenisové čtyřhry, generální
oprava „Mostu Břetislav“ přes Mlynsku
struhu pro běžkaře a kynology, občasný
nohejbal, hodně využívané hřiště Na Pastvinách. A turistické soustředění sokolek
V Trojanovicích s výstupem na Radhošť.
Vzpomenuly tam i výročí Věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Začalo ale už znovu pravidelné cvičení, sezona ledního hokeje
a stolního tenisu.

Ale pozor!
V sobotu 28. září ve 13.59 hod bude zahájen náročný a hromadný výstup na K 1
– na nejvyšší horu zdejší farnosti a severní části moravského Lašska – na Krmelínský kopec (332 mnm., náš Klínec má
pouze 281 mnm.). Základní tábor je Na
Benátkách. V postupových táborech, na
samotném vrcholu i po sestupu čekají horolezce mnohé zajímavosti. A my bychom
tam určitě neměli chybět!
Karel Sýkora
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Sousedský Bleší Trh
Sousedský bleší trh je beneﬁční s cílem pomoci sokolu v Proskovicích získat prostředky na rekonstrukci
budovy sokolovny. Pokud budete chtít svůj výtěžek (nebo jeho část) věnovat na tyto účely, nemůžeme vám v
tom nijak bránit. Naopak budeme obdivovat vaši velkorysost.
Prodávat se budou věci, které už vy sami nepotřebujete, ale mohly by se někomu jinému hodit - domácí nebo
zahradní potřeby, sportovní potřeby, sběratelské a umělecké předměty, šaty, boty, klobouky, hračky a jiné.
Jak na to na Sousedském bleším trhu?
Vyhledejte si, prosím, svou ctěnou kategorii:
1.

„PRODÁM SI TO SÁM“ - přihlašte se laskavě nejpozději do 17.10.2013 na webových stránkách (http://
sousedskyblesitrh.webnode.cz/) nebo na kontaktní mailové adrese (michaela.kozubkova@email.cz).
Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, telefon a případně e-mailovou adresu. Bude pro vás rezervovaný
prodejní stůl, nebudete platit vstupné (milé, že?). Pronájem stolu stojí 20 Kč. Do sokolovny se se zbožím
musíte dostavit v sobotu 19.10. v 7.30 - 8.00. Pokud ne, můžeme váš stůl pronajmout jiné osobě a co potom?
K dispozici bude prodejní stůl, elektrická zásuvka k vyzkoušení nebo předvedení vašeho zboží, zkušební
kabinka.

2. „PRODEJTE SI TO“ - v pátek 18. 10. v 18.00 - 20.00 přineste do sokolovny zboží, které chcete do prodeje
věnovat. Bude v sobotu vystaveno. Výtěžek z jeho prodeje bude použit na rekonstrukci sokolovny.
Neprodané zboží už nebudeme vracet. Zboží musí být čisté. Vyhrazujeme si právo nevhodné zboží
odmítnout - poznáme ho podle toho, že se nám nebude líbit.
3. „KUPUJU“ nebo „JDU KOLEM“ - přijďte v sobotu 19.10. v 9-13 hodin do sokolovny v Proskovicích. Zaplatíte
vstupné 10 Kč (děti zdarma) a už směle pokračujete na nákup, na občerstvení, na setkání s lidmi - to vše
za pečlivě vybraného a vkusného hudebního doprovodu.
MUDr. Hana Matoušková
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Fotbalový turnaj Pepa Pazderna
Memoriál Pepy Pazderny letos
připadl na 17. srpna a právě tento den se zapíše do historie jakožto termín konání již dvanáctého
ročníku turnaje, který do Proskovic přitáhne vždy největší koncentraci fotbalistů za celou sezónu. Nutno však podotknout, že
letos bylo těchto fotbalistů méně
než v minulých letech, protože
turnaj doznal několika změn, přičemž tou nejzásadnější je to, že
letos byla kapacita turnaje snížena na pouze 10 mužstev namísto
klasických 16. Na druhou stranu
jako velký přínos lze hodnotit záchytné sítě, které byly nainstalovány za brankami na straně hřiště u Mlýnského náhonu. Hráči
se tak ve většině případů vyhnuli starostem s hledáním ztracených balónů v křoví nebo potoce.
I když nejlepším preventivním
opatřením samozřejmě je seřídit si správně mířidla...
Soupeři se tedy střetli ve dvou skupinách po pěti týmech systémem každý s každým s tím, že hrací čas jednoho
utkání byl 2x10 minut. Z každé skupiny
postoupily čtyři družstva, která byla napříč skupinami rozdělena do čtvrtfinále.
Domácí Proskovice se představily ve
skupině A, kde narazily na týmy ISO
9001, TJ – Kokin, TGV a FC Beercelona. Domácí družstvo nakonec skončilo
ve skupině třetí, ze čtvrtého místa se ještě podařilo postoupit Beerceloně, kdežto
ISO 9001 se muselo rozloučit s turnajem
již po skončení základní části.
Skupině B dominoval tým SSC Ostrava.
Po třech zápasech a třech výhrách měl
zajištěný postup z prvního místa, a tak se
zdálo, že poslední zápas s naopak už jistě
nepostupujícím týmem Nafťáků bude pohodovou záležitostí, ale opak byl pravdou
a tento zápas předznamenal mnohé. Nejen že SSC Ostrava prohrál, ale také přišel o svého hráče Tomáše Prejdu, který se
zraněnou Achillovou patou musel z hřiště
rovnou do nemocnice.
Po krátké pouze se mohlo naplno rozjet
čtvrtfinále. Hrací plocha již nebyla v dobré kondici, na hráče v parném horku přicházela únava, ale přesto jsme se stali
svědky zajímavých bojů, neboť Prosko-

vice i SSC Ostrava přes své soupeře postoupily až po penaltovém rozstřelu. Semifinále se stalo výherní záležitostí pro
týmy TJ-Kokin, který si poradil na penalty s Proskovicemi, a TGV, jež porazilo
SSC Ostrava. Souboj o třetí místo se s přihlédnutím na únavu hráčů odehrál pouze v rámci penaltového rozstřelu, ve kterém byly šťastnější Proskovice a finále
obstarané soubojem mezi týmy TJ-Kokin
a TGV došlo až do prodloužení, ale v něm
odmítl jakékoliv drama tým TJ-Kokin

Celkové pořadí
1. TJ - Kokin
2. TGV
3. Proskovice
4. SSC Ostrava
5. Zevláci
6. Boca
7. Mladí Pardálové
(Staří Pardálové)
8. FC Beercelona
9. Nafťáci
10. ISO 9001

hned třemi vstřelenými góly, a tak si poměrně přesvědčivě řekl o trofej pro vítěze 12. ročníku Memoriálu Pepy Pazderny. Nutno podotknout, že z tohoto týmu
pocházel i nejlepší brankář turnaje a jeden ze dvou nejlepších střelců – Schwarz.
Tím druhým pak byl se stejným počtem
vstřelených branek Ondřej Švéda z týmu
Boca.
Týmy na 1. – 4. místě obdržely věcné ceny, medailisté navíc k tomu poháry
a vítěz si mohl vychutnat odměnu v podobě poukazu na 100 piv.
Závěrem třeba zdůraznit, že letošní
turnaj se odehrál ve velmi přátelské atmosféře a v duchu naprostého fair play.
Na rozdíl od jiných ročníků jsme téměř
nezaznamenali nějaké zákeřné fauly či
červené karty. K tomu velkým dílem přispěli i rozhodčí, kteří svým citlivým posuzováním a přátelským vystupováním
neuvěřitelně obohatili atmosféru turnaje – dokázali si získat respekt hráčů, kteří
se jim pak dokonce dobrovolně přiznávali k sporným situacím.
Večerní zábavu již tradičně hostily prostory Kuňkaliště, které obohatil hudební
projekcí fotbalista a DJ v jednom - Petr
Blaha. Nutno také poděkovat provozovatelům Kuňkaliště, účastníkům, rozhodčím, zdravotnici, Lojzovi a prostě všem,
kteří se na přípravě a průběhu turnaje
Daniel Kunz
podíleli.

12

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Proskovicích
V uplynulém měsíci srpnu se z pohledu Sboru dobrovolných hasičů v Proskovicích dělo opravdu hodně. Letní měsíce
jsou tradičně obdobím reprezentace Proskovického sboru na soutěžích v požárním
útoku v celém Moravskoslezském kraji.
Této sportovní činnosti se náš sbor věnuje
od nepaměti. Sportovní výsledky byly více
než uspokojivé, jak mužů, tak žen a také
naší hasičské mládeže. Kvalitní sportovní
výkony věstily teoretickou možnost, a určitě i přání všech sportovních aktérů sboru, dobrého výsledku na domácí soutěži
v Proskovicích.
Domácí soutěž byla letos 31. srpna, kdy
v ranních hodinách proběhla soutěž mladých hasičů a odpoledne od 14 hodin byla
zahájena hlavní soutěž o putovní pohár.
Soutěže mladých hasičů se zúčastnilo 9 družstev starších žáků, kde zvítězilo družstvo z Oprechtic špičkovým časem
14,009 sekundy a 5 družstev mladších
žáků, v této kategorii zvítězilo družstvo
z Jistebníku s časem 17,772 sekundy, domácí družstvo mladších žáků se umístilo
na krásném třetím místě, což je jistě krásný úspěch. Všechna zúčastněná družstva
byla odměněna a ohodnocena za své výkony a poté se spokojeně rozjela do svých
domovů. Tato část soutěžní soboty byla
úspěšně za námi a všichni se těšili na
hlavní soutěž, počasí se drželo, bylo polojasno, teplo, takže ideální sportovní podmínky.
Před 14 hodinou se do areálu cvičiště u Mlýna začaly pomalu sjíždět soutěžní družstva z širého okolí. Bohužel se také
pomalu začínalo kazit počasí a nevypadalo to vůbec růžově. A jak počasí vypadalo, tak ve 14 hodin také dopadlo. S prvním
soutěžním družstvem na startu, tedy tradičně s domácími borci, se spustil poměrně hustý a vydatný déšť. Bývá pravidlem
a zvyklostí, že se soutěží za každého poča-

sí a domácí borci jsou už ostřílení a zvyklí
na lecjaké sportovní podmínky. Po startu
rozhodčího byl útok špičkově rozběhnut,
bohužel ale sportovní hadice nevydržely
nápor tlaku vody a došlo k prasknutí hadice, což nevěstilo nic dobrého, opakovaný pokus za prasknutou hadici přicházel
v úvahu až na konci soutěže, protože členové soutěžního týmu pomáhali zabezpečovat hladký chod soutěže. Co se dá dělat, je to jenom sport. Soutěž pak nadále
probíhala plynule bez větších problémů,
soutěžní týmy se praly s přísnějším terénem, ale i přes náročnější terén padaly
krásné a úctyhodné časy požárních útoků.
Opakovaný pokus domácích borců z Proskovic už nebyl bezchybný a výsledný čas
15,714 sekundy znamenal zprvu mírné
zklamání a ve výsledcích jen průměrné
sedmé místo, ale po náročném dni, z hlediska organizace a obsáhlého zabezpečení
soutěže jsme nakonec byli i rádi. Sedmička je přece šťastné číslo.
Soutěže se zúčastnilo celkem 22 druž-

stev mužů, kde zvítězilo družstvo z Petřvaldíku časem 14,364 sekundy a 7 družstev žen, kde zvítězilo družstvo z Metylovic
s časem 17,139 sekundy. Po hlavní soutěži
pak následovalo malé finále o věcné ceny
pro prvních 5 družstev mužů a 3 družstva
žen, toto finále už probíhalo v přátelském
a poklidném duchu. Soutěž tak byla zdárně a úspěšně ukončena a nejlepší soutěžní
družstva po zásluze odměněna.
Po soutěži pak v areálu proběhla taneční zábava se skupinou KARM, kde široká
veřejnost a členové sboru ukončili krásnou sobotu plnou špičkových sportovních
výkonů.
Myslím si, že soutěž se v tomto roce
i přes nepřízeň počasí vydařila.
Dva týdny po domácí soutěži už bylo
zase nutné fungovat jako plnohodnotný
sbor JSDH Proskovice a bylo třeba odložit
sportovní náčiní do kouta naší hasičské
zbrojnice a udělat důležitou práci. V průběhu týdne mezi 9. až 15. zářím proběhly významné a rozsáhlé akce, byla natřena
střecha hasičské zbrojnice, byly důkladně
vyčištěny kanalizační vpustě a byly také
likvidovány náletové dřeviny v naší obci.
Tyto práce byly organizačně, personálně a technicky dobře zajištěné a následně i odvedené. Sám jsem měl radost, jak
to vše dobře funguje a že se vše perfektně zvládlo.
To byl měsíc srpen a září v našem sboru, toto období je pro nás každoročně
hektické, ale myslím si, že jsme jej úspěšně zvládli.
Za SDH Proskovice Ondřej Stoniš
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Hasičské závody – foto Petr Janečka
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Informace o vývoji Volnočasového areálu
V současné době se dokončuje projekt odvodnění celé lokality a projekt výstavby cvičné
louky pro hasiče. Připravuje se aktualizace projektu hasičské zbrojnice a příjezdové cesty
přes areál zemědělského družstva.
Marie Matějová
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MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
V PODÁNÍ

DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
KO-KO
Z OSTRAVY – ZÁBŘEHU

SBORMISTŘI

LENKA VELIKOVSKÁ
ZDENĚK ŠEVČÍK

28. 9. 2013

V 17 HODIN V PROSKOVICKÉM KOSTELE
V PROGRAMU USLYŠÍTE
DUCHOVNÍ, LIDOVOU A POPULÁRNÍ HUDBU

Proskovický
cký

Florián
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