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V øíjnu tohoto roku skonèí ètyøleté volební období sou-
èasného zastupitelstva na�eho mìstského obvodu Michál-
kovice. Pøipomìòme si, �e ve volbách v roce 2002 byla
volièi dána dùvìra patnácti zastupitelùm. Osm mandátù
získala úzce spolupracující dvì sdru�ení nezávislých kan-
didátù (SNK), tøi mandáty Obèanská demokratická stra-
na (ODS) a po dvou mandátech Komunistická strana Èech
a Moravy (KSÈM) a Èeská strana sociálnì demokratická
(ÈSSD). V prùbìhu volebního období do�lo v dùsledku
objektivních dùvodù v zastupitelstvu k nìkolika perso-
nálním zmìnám, tak�e za ètyøi pùvodnì zvolené zastupi-
tele získali mandát jejich náhradníci. Vzhledem k tomu,
�e volební programy v�ech politických stran a sdru�ení
vycházely ze spoleèné snahy zlep�it �ivot na�ich obèanù
a zkrá�lit na�e Michálkovice, v tomto smìru nakonec vy-
znìla i jejich vzájemná spolupráce pøi øe�ení vìt�iny pro-
blémù obce.

Zastupitelé bilancují

20.- 21. øíjna 2006 komunální volby

(Pokraèování na str. 4) FOTO: P. POLOK

Prázdninový èas pomalu konèí. Nebývalá horka umo�nila
dìtem pro�ít radostné chvíle se svými rodièi a pøíbuznými.
Jahody, maliny a borùvky nás osvì�ovaly . . . Bude tì�ké se
vracet do �kol a na pracovi�tì, ale kolotoè �ivota je neúprosný.

/pp/

Humor je sùl zemì a
kdo je jím dobøe proso-
len, uchová se dlouho
èerstvý - øekl Karel Èa-
pek.

S humorem a optimis-
mem se lépe �ije i v tomto
letním období. Máme léto a
to léto takové, jaké má být
a o jakém jsme v minulých
létech snili. Léto, které nám
chce vynahradit pro�itou
dlouhou a mrazivou zimu.

Oscar Wilde napsal, �e
�ít, to je ta nejvzácnìj�í vìc
na svìte, nebo� vìt�ina lidí
jenom existuje. A vrcholné,
nejtì��í umìní je umìní �ít.

�ít i v tìchto parných
dnech, mít pro své spoluob-
èany laskavé slovo, pìkný a

Malé letní zamy�lení
laskavý pohled a úsmìv pro
své sousedy a na�e milé.

Nechme se prosolit hu-
morem a optimismem, bude
se nám lépe �ít a nebudeme
jen existovat.

Bøetislav Jureèek



Výzva pro pamìtníky
Jmenuji se Tomá� Poláèek a spoleènì s panem

Vladislavem Maceèkem, který se zabývá historií
Michálkovic, pracujeme na tvorbì dokumentárního filmu
o historii Michálkovic.

Pro podporu tohoto díla prosíme v�echny obèany
Michálkovic, a nejen ty, kteøí mají ve svých domovech
jakékoli pøedmìty historické povahy vztahující se k
Michálkovicím (vìci denní potøeby i spotøeby, fotografie,
dokumenty a jiné), aby nám je zapùjèili pro zaznamenání
a tím doplnili vy��í vypovídací schopnost o tom, jací jsme
byli a co jsme dìlali.

Pokud budete ochotni nám v této èinnosti pomoci,
kontaktuje mì na telefon 604 256 496, nebo na e-mail:
tomas.polacek@atlas.cz.

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - dvoumìsíèník l Vydavatel:
Úøad mìstského obvodu Michálkovice, Ès. armády 106, telefon
596 231 193, http://www.michalkovice.cz, e-mail: info@michalkovice.cz
l IÈO: 00845451/16 l Odpovìdný redaktor: Pavel Polok, tel.: in-
zerce 596 231 412 l Redakèní rada: Ing. J. Ka�párek,
P. Martinù, J. Døímal, M. Poloková l Technická redakce a zlom:
firma GRASA, Violina 4, tel.: 596 231 412, e-mail: miluse2@quick.cz
l Tisk: Jupos, Ès. armády 101, telefon: 596 231 144 l Redakèní rada si
vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevy�ádané rukopisy se nevra-
cejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavate-
le. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E 12771. l  Toto èíslo bylo vydáno
dne 20. srpna 2006. Uzávìrka èísla 5/2006 je 6. øíjna 2006.

2 /

Severomoravská plynárenská a. s. nás informuje o pøesunu
své zákaznické kanceláøe v Ostravì na novou adresu
do Obchodního centra Skupiny ÈEZ, Nádra�ní ulice 32.
Od 1. srpna 2006 tak zákazníci na jednom místì vyøídí
zále�itosti spojené s odbìrem zemního plynu i elektøiny.

Provozní doba Zákaznické kanceláøe SMP:
Pondìlí a støeda 8-17 hodin
Úterý a ètvrtek 8-14 hodin
Pátek 8-11 hodin

Kontakt:
e-mail: info@rwe-smp.cz, zákaznická linka: 840 111 115

Zmìna adresy
zákaznické kanceláøe SMP

OÈKOVÁNÍ PSÙ PROTI VZTEKLINÌ
Oèkování psù proti vzteklinì probìhne:

1. záøí 2006 od 14.00 do 18.00 hodin
2. záøí 2006 od 9.00 do 12.00 hodin

MVDr. E. �imoníková
v objektu bývalé restaurace ��varná Hanka�,

na ulici ÈSA 42

Cena: 60 Kè

Doc. MVDr. I. �imoník, CSc.
veterinární ordinace u hasièárny

Cena: 70 Kè

Slavnostní pøedávání maturitních vysvìdèení

Poprvé 9. èervna 2006 za�il ná� Kulturní dùm slavnostní pøedávání maturitních vysvìdèení absolventù SO� ochrany
osob a majetku. Této významné slavnostní chvíle, kdy mladí lidé vstupují do �ivota, se zúèastnilo mnoho jejich pøátel
a rodinných pøíslu�níkù i zastupitelé na�í obce. Kdysi silnì prùmyslová obec novými �kolami mládne. (pp)
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Proè? V�dy� staèí jen pro�lápnout!
Tuto otázku jsem si polo�il, kdy� jsem v na�í popelnici

objevil odlo�ené prázdné PET láhve. A to, proè jsou v
popelnici, která je urèena ke skladování odpadkù a
nikoliv pro surovinu, kterou tyto láhve jsou, a pro které
jsou urèeny zvlá�tní kontejnery, vzdálené od nás asi jen
100 metrù, a na nich� jsou pokyny ke skladování -
zmen�ení objemu jejich pro�lápnutím. Je to pohodlnost
anebo lhostejnost? (BJ)



Slovo pana starosty

Z P R ÁV Y  Z E  Z A S T U P I T E L S T VA

INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
J I Ø Í  K A � P Á R E K
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Na osm-
desátém tøe-
tím zasedání,
k o n a n é m
2 5 . k v ì t n a
2006, rada
m ì s t s k é h o
obvodu mimo
jiné zále�itos-
ti schválila

�ádost vedení mateøské �koly
o finanèní pøíspìvek na slav-
nostní akci, konanou u pøíle-
�itosti 40. výroèí M�. Dále kon-
statovala, �e nemá pøipomín-
ky k obecnì závazné vyhlá�ce
è. 6/2006, stanovující podmín-
ky k zabezpeèení po�ární
ochrany pøi akcích, kterých se
zúèastòuje vìt�í poèet osob.
Vzala rovnì� na vìdomí infor-
maci o dokonèení studie rekon-
strukce hasièské zbrojnice a
povìøila starostu jejím projed-
náním s vedením Hasièského
záchranného sboru.

Osmdesáté ètvrté zasedání
rady probìhlo 8. èervna 2006.
Na nìm rada schválila slo�ení
hodnotitelské komise pro pod-
limitní veøejnou zakázku na
stavební práce �Pøístavba, ná-
stavba a stavební úpravy Úøa-

du Statutárního mìsta Ostra-
vy - Mìstského obvodu Michál-
kovice�. Schválila dále bezplat-
ný pronájem sálu kulturního
domu Støední odborné �kole
ochrany osob a majetku pro
slavnostní pøedávání maturit-
ních vysvìdèení. Schválila rov-
nì� nákup snìhové frézy pro
úklid chodníkù v zimním ob-
dobí. Doporuèila zastupitel-
stvu mìstského obvodu ke
schválení zvolit v dal�ím vo-
lebním období patnáctièlenné
zastupitelstvo s pìtièlennou
radou.

Dne 30. èervna 2006 se ko-
nalo osmdesáté páté zasedání
rady. Na nìm byla mimo jiné
schválena pojistná smlouva o
poji�tìní odpovìdnosti za �ko-
du s Èeskou poji��ovnou. Rada
rovnì� schválila zhotovitele
výmìny oken v bytovém domì
ÈSA 104 - firmu MORAVI-
PLAST,s.r.o. a povìøila staros-
tu podpisem smlouvy o dílo.
Na závìr jednání rada vzala
na vìdomí informaci Støední
odborné �koly ochrany osob a
majetku o úpravách objektu
�koly provedených do kvìtna
2006 a soupis oprav, které se
uskuteèní do 30. srpna 2006.

Na svém osmdesátém �es-

tém zasedání dne 13. èerven-
ce 2006 rada mimo jiné projed-
nala zprávu o hospodaøení ob-
vodu za první pololetí tohoto
roku a povìøila starostu jejím
pøedlo�ením zastupitelstvu ke
schválení. Projednala rovnì�
po�adavek Magistrátu mìsta
Ostravy o aktualizaci kapitá-
lového rozpoètu pro rok 2007
a kapitálového výhledu na léta
2008 a� 2010. Dále vzala na
vìdomí znìní návrhu obecnì
závazné vyhlá�ky o volném po-
hybu psù.

Projednala rovnì� návrhy
na prodej nìkterých nemovi-
tostí - pozemkù a povìøila sta-
rostu jejich pøedlo�ením ke

schválení zastupitelstvu mìst-
ského obvodu.

Osmdesáté sedmé zasedá-
ní rady, konané 18. èervence
2006 rozhodlo na základì do-
poruèení hodnotitelské komi-
se, �e nejvhodnìj�í nabídku na
stavební práce zadané v ote-
vøeném øízení s názvem �Pøe-
stavba, nástavba a stavební
úpravy Úøadu SMO - Mìstské-
ho obvodu Michálkovice� pøed-
lo�il uchazeè Ostravské stav-
by, a.s. Ostrava - Pøívoz. Rada
dále projednala organizaèní
pøípravu 4. roèníku jízdy pra-
videlnosti historických vozidel
�Michálkovický kopec�, kona-
né 26. srpna 2006.

Ve støedu 26. èervence
2006 se v Kulturním domì
Michálkovice konalo dvacá-
té první zasedání zastupi-
telstva mìstského obvodu.

Hlavním bodem progra-
mu bylo projednání a schvá-
lení hospodaøení mìstského
obvodu za 1.pololetí roku
2006. Celkové pøíjmy obvodu
za toto období èinily 15,378
milionù korun. Tím byly na-
plnìny pøedpoklady uprave-
ného rozpoètu ze 45,2%. Nej-
vìt�í polo�kou výdajù byly
tradiènì sociální dávky vy-
placené sociálnì slabým ob-
èanùm Michálkovic v celko-
vé vý�i 3,704 milionù korun.
Na péèi o vzhled obce, veøej-
nou zeleò a údr�bu bylo vy-
nalo�eno 1,003 milionù ko-
run. Na investièní èinnost v
rámci obce pak 2,266 milio-
nù korun. Celkové výdaje ob-
vodu za první pololetí tak èi-
nily 14,550 milionù korun,
co� odpovídá 42,7% uprave-
ného rozpoètu.

Zastupitelstvo se dále

mimo jiné zabývalo kapitá-
lovým rozpoètem obvodu
na rok 2007 a výhledem na
léta 2008 a� 2010, který ob-
vod uplatòuje v rámci po-

�adavkù vùèi Statutárnímu
mìstu Ostrava. Zastupitel-
stvo také dalo kladné sta-
novisko k zámìrùm odpro-
deje nìkterých nemovitos-

Co je nového v
na�em obvodu, vá-
�ení spoluobèané ?
V tìchto dnech
probíhá kolauda-
ce rekonstrukce
obytného domu na
ulici U Køí�e 7, v
tìchto prázdnino-
vých mìsících se
provádí oprava
povrchù podlah v

Základní �kole U Køí�e, provádí se
kosení trávy a nutná údr�ba obvo-
du. Obvodní rada na návrh výbìro-
vé komise urèila firmu, která by
mìla provádìt rekonstrukci budovy

Úøadu mìstského obvodu, jsou jí Os-
travské stavby a. s. Rekonstrukce by
mìla zapoèít v mìsíci záøí a to za
plného provozu úøadu.

Dal�í investièní akcí je rekon-
strukce Michalského námìstí vèet-
nì jeho osvìtlení. Do konce leto�ní-
ho roku by mìla být prostavìna èást-
ka 4 mil. Kè.

Co nás v blízké budoucnosti èeká,
to jsou komunální volby, které se
budou konat 20. a 21. øíjna. V tìch-
to volbách rozhodneme o budoucím
zastupitelstvu obvodu i mìsta pro
pøí�tí ètyøi roky.

tí, schválilo odprodej dal-
�ích nemovitostí a povìøi-
lo starostu podpisem pøí-
slu�ných kupních smluv.

Ing. Jiøí Ka�párek

Do konce 1. pololetí pøí�tího roku bude objekt ÚMOb rekon-
struován. F O T O  P.  P O L O K
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(Pokraèování ze str. 1)
V oblasti �kolství a péèe

o dìti a mláde� byla nejdù-
le�itìj�í investicí generální
rekonstrukce ètyøicetileté-
ho objektu Základní �koly
U Køí�e. Její celkové nákla-
dy dosáhly vý�e 46 milionù
korun. Výsledkem je �kol-
ské zaøízení odpovídající
nejen normám Evropské
unie, ale i úrovni jednadva-
cátého století. V roce 2005
byla celkovými náklady 9,5
milionù korun dokonèena
rekonstrukce objektu Ma-
teøské �koly na ulici Sládeè-
kovì. Obnovena byla umì-
lecká výchova dìtí a mláde-
�e zøízením dislokované vý-
uky Základní umìlecké �ko-
ly E. Runda ze Slezské Os-
travy v objektu Z� U Køí�e.
V rámci schválených roz-
poètù, ka�doroèním pøeroz-
dìlením finanèních pro-
støedkù mìstského obvodu,
byla podporována èinnost
místních dìtských a mlá-
de�nických organizací vèet-
nì �ákovských a doroste-
neckých dru�stev sportov-
ních klubù.

Pøirozeným centrem
kulturního �ivota na�eho
mìstského obvodu je mi-
chálkovický kulturní dùm.
Jeho prostory byly v prùbì-
hu uplynulého období vyu-
�ívány pro celou øadu kul-
turních a spoleèenských
akcí. Mateøská �kola, zá-
kladní �kola, základní umì-
lecká �kola i Waldorfská
�kola z Moravské Ostravy
poøádaly zde pro své dìti
ma�karní plesy, koncerty,
besídky a akademie �ákù.
Místní Støední odborná �ko-
la ochrany osob a majetku
vyu�ila sálu kulturního
domu ke slavnostnímu vy-
øazení svých absolventù a
pøedání maturitních vy-
svìdèení. Pro �irokou veøej-
nost bylo v kulturním domì
poøádáno ka�doroènì pøi-
bli�nì 20 spoleèenských ple-
sù a taneèních veèírkù,
uspoøádány byly taneèní
kurzy, divadelní pøedstave-
ní, �kolení a besedy. Tradiè-
ními ka�doroèními akcemi
jsou �Setkání jubilantù� a

Zastupitelé
bilancují

�Vítání narozených obèán-
kù Michálkovic�. Celková
roèní náv�tìvnost kulturní-
ho domu èinila v prùmìru
15 tisíc osob. Ka�doroèní
kulturní akcí, poøádanou ve
spolupráci s nábo�enskou
obcí Èeskoslovenské církve
husitské v pøedvánoèním
období, jsou ji� tradièní a
oblíbené adventní koncerty

mìstského obvodu i vede-
ním obce se projevil nezá-
jem pracovníkù Národní
kulturní památky Dolu Mi-
chal o u��í spolupráci. Ta
prozatím zùstala na mrt-
vém bodì.

Nejvýznamnìj�í akcí v
oblasti bydlení byla v uply-
nulém volebním období vý-
stavba dvou bytových domù

94, 96 a Radnièní ulici è. 69
byly provedeny pøípojky do
kanalizaèních øadù. U
ostatních domù v majetku
mìstského obvodu byla pro-
vádìna nejen bì�ná údr�ba,
ale v nìkterých pøípadech i
obnovení fasád a støe�ních
krytin.

Volné obecní pozemky
byly prùbì�nì nabízeny in-
dividuálním zájemcùm k
výstavbì rodinných domkù.
V rekonstruovaném objek-
tu veøejného WC na toènì
trolejbusù byly vytvoøeny
dvì nové provozovny, které
byly pronajaty �ivnostní-
kùm k prodeji novin a ta-
bákových výrobkù a k pro-
vozování kadeønictví. Pro
potøeby Èeské po�ty byla

v Husovì sboru. Význam-
ným kulturním zaøízením
obce je na�e obvodní
knihovna. V roce 2005 byla
pøemístìna z nevyhovující-
ho nájemního objektu OKD
do novì rekonstruovaných
prostor budovy bývalé mì�-
�anské �koly. V prùbìhu
volebního období do�lo zá-
sluhou nové redakèní rady
k výraznému zlep�ení úrov-
nì Michálkovického zpra-
vodaje. Ve spolupráci s Èes-
kou po�tou je distribuován
do ka�dé michálkovické ro-
diny. Pøes iniciativu vyvi-
nutou kulturní komisí rady

na ulici Kasalického. Domy
byly postaveny s finanèní
pomocí státu a mìsta Ostra-
vy nákladem 27 milionù
korun a byly dány obèanùm
do u�ívání v roce 2003. V
rámci modernizace bytové-
ho fondu mìstského obvodu
byla nákladem 750 tisíc ko-
run provedena výmìna
oken u dvou bytových domù
na ulici Ès. armády è. 102 a
104. Na ulici U Køí�e byl
nákladem 4,6 milionù ko-
run rekonstruován a mo-
dernizován obecní bytový
dùm. K obecním domùm na
ulici ÈSA è. 102, 104, 106,

zrekonstruována a moder-
nizována její poboèka na
ulici Ès. armády.

V oblasti dopravy se po-
daøilo dále zlep�it doprav-
ní dostupnost linek Doprav-
ního podniku Ostrava. V
souèasné dobì mají Michál-
kovice spojení linkou 101 s
Hlavním nádra�ím v Pøívo-
ze, linkou 104 s Námìstím
Republiky, linkou 23 s Hra-
neèníkem a Záblatím, lin-
kou 22 s Hraneèníkem a
Kunèicemi, linkou 49 s Po-
rubou a místní linkou 97
spojení mezi Brazilií a Ján-
skou. Pøes veliké úsilí ve

Ing .  J i ø í  Ka�párek ,  mís tos ta ros ta
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dení mìstského obvodu
i pøes osobní jednání s
hejtmanem Moravskoslez-
ského kraje se nepodaøilo
vybudovat kruhový objezd
na køi�ovatce ulic Rych-
valdská - Radvanická. Rea-
lizaci dopravního øe�ení to-
hoto uzlu brání dosud ne-
vyøe�ené technické problé-
my stavby.

Na úseku zvý�ení bez-
peènosti a sní�ení krimina-
lity v obvodu se výrazným
zpùsobem zlep�ila spolu-
práce s Mìstskou policií.
Její slu�ebna na Radnièní
ulici je obsazena strá�níky,
kteøí vykonávají pochùzko-
vou èinnost po obvodu. V
dobì zvý�eného provozu
pøed zaèátkem vyuèování
na michálkovických �kolách
vykonávají dohled nad sil-
nièním provozem a zabez-
peèují exponované pøecho-
dy pro chodce. Velitel slu-
�ebny je v osobním kontak-
tu se starostou obce a pra-
videlnì informuje zastupi-
tele o stavu bezpeènosti v
obvodu na zasedáních za-
stupitelstva. Pravidelné in-
formace o stavu bezpeènos-
ti v�em obèanùm také pøi-
ná�í mluvèí Mìstské policie
v pravidelné rubrice ka�dé-

ho èísla Michálkovického
zpravodaje.

V rámci sociálního pro-
gramu jsou vyu�itím stát-
ních dotací podporovány
rodiny s malými dìtmi a
staøí obèané, je poskytová-
na péèe obèanùm s èásteè-
nou nebo úplnou bezmoc-
ností a dal�í slu�by. Na so-
ciálních dávkách je takto
obèanùm Michálkovic vy-
pláceno roènì pøes 9 milio-
nù korun. Významnou spo-
leèenskou, sociální i kultur-
ní roli pro michálkovické
seniory sehrává místní
Klub dùchodcù. Jeho èin-
nost je mìstským obvodem
ka�doroènì dotována v
rámci rozpoètu èástkou ve
vý�i pøibli�nì 100 tisíc ko-
run. Úroveò zdravotní péèe
v obvodu je dlouhodobì sta-
bilnì zaji�tìna �esti ordina-
cemi lékaøù a provozem
místní lékárny. Veterinární
slu�bu vykonávají dvì  ve-
terinární ordinace.

V zájmu zlep�ení �ivot-
ního prostøedí byl zpraco-
ván projekt úprav parku na
Michalském námìstí. Ne-
dílnou souèástí úprav je
jeho vìt�í vyu�ití pro dìti a
mláde�. Realizace staveb-
ních prací bude zahájena ve

druhém pololetí tohoto
roku. Dlouhodobou akcí ce-
loobvodního charakteru,
podporující zlep�ení �ivotní-
ho prostøedí, je výstavba
plo�né kanalizace. Ta byla
zahájena a pokraèuje v sou-
ladu s harmonogramem
prací spoleènosti OVaK. Její
financování je zaji�tìno
Statutárním mìstem Ostra-
va z fondù Evropské unie.
K likvidaci velkoobjemové-
ho a nebezpeèného odpadu
byl ve spolupráci se spoleè-
ností OZO zøízen na Brike-
táøské ulici Sbìrný dvùr.
Separovaný sbìr odpadù je
zaji��ován speciálními sbìr-
nými nádobami na sklo a
plasty.

Významnou souèástí vo-
lebních programù v�ech za-
stupitelù byla oblast spor-
tu a rekreace. V rámci re-
konstrukce Základní �koly
U Køí�e se podaøilo vybu-
dovat nový moderní spor-
tovní areál s víceúèelovým
høi�tìm a atletickou dra-
hou. Sportovi�tì slou�í k
výuce tìlovýchovy i mimo-
�kolnímu sportovnímu vy-
�ití dìtí, mláde�e i �iroké
veøejnosti obce. V souèasné
dobì, v úzké spolupráci se
Støední �kolou ochrany

osob a majetku, probíhá re-
konstrukce a roz�iøování
tìlocvièny a dal�ích tìlový-
chovných zaøízení v suteré-
nu objektu bývalé mì��an-
ské �koly na Sládeèkovì uli-
ci. Také tato zaøízení budou
po dokonèení k dispozici
obèanùm Michálkovic.

V rámci realizace systé-
mu mìstských cyklistic-
kých stezek byly roz�íøeny
jejich úseky na ulicích Bri-
ketáøské a Rychvaldské.

K �ir�ímu poznání histo-
rických památek a dal�ích
turistických zajímavostí
Michálkovic byla vydána
místní mapa tøí nauèných
stezek. Ve spolupráci mìst-
ského obvodu a sponzorù je
ka�doroènì poøádán ji� tra-
dièní motoristický závod
Michálkovický kopec.

Bilance ètyøleté èinnosti
souèasného zastupitelstva
svìdèí o tom, �e pøes v�ech-
ny objektivní technické, or-
ganizaèní a pøedev�ím fi-
nanèní problémy se podaøilo
zlep�it �ivot michálkovic-
kých obèanù v øadì oblastí.

Nové zastupitelstvo, zvo-
lené obèany v podzimních
volbách, tak mù�e zahájit
svoji práci na solidních zá-
kladech svých pøedchùdcù.

È t e n á ø i  n á m  p í � í

Podìkování ÚMOb
v Michálkovicích

Zima pro�la, pøi�lo
léto, proto bychom chtì-
li podìkovat v�em èle-
nùm ÚMOb, kteøí se sta-
rají o údr�bu komunika-
cí v na�í obci. Velký dík

jim patøí za leto�ní zimu,
která byla krutá a veli-
ce �tìdrá na nadílku snì-
hu. Bydlíme na hranici
Michálkovic a Petøvaldu
a na konci ulice. Pravi-
delnì ka�dý den pøijel
traktor a odhrnoval na-
dílku snìhu, a kdy� u�

toho bylo nadmíru, pøi-
jela tì�ká technika a
sníh odhrnula a� na plo-
ty, aby se nám dobøe cho-
dilo a jezdilo do práce
auty. I odpadky ka�dý
týden odvá�eli, co� jiné
roky nebylo. Jedná se o
ulici Kamarytovou, Raj-

skou a Píseckého. Za
tuto starost v�em rad-
ním vøelý dík a doufáme,
�e pøí�tí zimu budou k
nám, odlehlým domka-
øùm, zas tak vstøícní.

VÌRA O�ANOVÁ
Píseckého 51
Michálkovice

Mìstský úøad potì-
�ila pochvala od dìtí,
chtìli bychom vás
ujistit, �e v parku ji�
brzy bude umístìn
dìtský hrad se sklu-
zavkou, houpaèka,
dìtský kolotoè, houpa-
cí kláda, pérovací
kùò a pes. Povrch plo-
chy pro dìti bude tvo-
øen mulèovací kùrou.

(FV)
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V sobotu 26. srpna 2006 se
na ulicích Radvanické a Pet-
øvaldské uskuteèní ji� ètvrtý
roèník jízdy pravidelnosti his-
torických vozidel �Michálko-

P L Á N E K  T R AT I

videlnosti je dosa�ení pokud
mo�no stejného èasu ve dvou
soutì�ních jízdách. Hodnoce-
ny budou co nejmen�í rozdíly
v obou èasech, pøièem� prù-

vický kopec�. Poøadateli závo-
du jsou Èeský klub historic-
kých motocyklù, Ostrava - Tøe-
bovice a Statutární mìsto Os-
trava - Mìstský obvod Michál-
kovice.

Závod je vypsán pro nìko-
lik kategorií historických vo-
zidel: Motoveteráni do roku
výroby 1945 a od roku 1946 do
roku 1981, autoveteráni do
roku výroby 1945 a od roku
1946 do roku 1981. Zvlá�tní
kategorie bude vypsána pro
speciální vozidla, tøíkolky a
podobnì. Principem jízdy pra-

mìrná rychlost nesmí pøekro-
èit 50 km/hod. a celkový èas
jedné jízdy podkroèit 72 se-
kund.

Depo závodu bude v areá-
lu hasièské zbrojnice, start na
køi�ovatce ulic Radvanická -
Kamarýtova, cíl pak na rovin-
ce ulice Petøvaldské, pøed bý-
valou restaurací Brazilie.
Akce zapoène v 8,00 hodin pre-
zentací úèastníkù a technic-
kou pøejímkou vozidel, mezi
10,00 a 12,00 hodinou jsou na
poøadu tréninkové jízdy, vlast-
ní závod se pojede od 13,00 do

16,00 hodin. Po celé trati i v
parkovi�ti závodních strojù
bude zabezpeèena poøadatel-
ská a zdravotní slu�ba.

V dobì závodu dojde k uza-
vírce exponovaných èástí ulic
Radvanické a Petøvaldské.
Objízdné trasy budou vyznaèe-
ny dopravními znaèkami a
usmìròovány poøadateli i pøí-
slu�níky policie. Linková do-
prava autobusù Dopravního
podniku Ostrava èíslo 23 a její
prùjezd v obou smìrech zùsta-
nou zachovány. V souvislosti s

popsaným nezbytným omeze-
ním dopravy prosíme obèany
Michálkovic o pochopení
vzniklé situace a o ohledupl-
nost.

Vìøíme, �e tradièní �Mi-
chálkovický kopec� se, stejnì
jako ka�doroènì, opìt setká s
velikým zájmem �iroké moto-
ristické veøejnosti a celé akci
bude pøát poèasí. Diváky z Mi-
chálkovic i �irokého okolí zve-
me k úèasti na tomto neobvyk-
lém a  atraktivním motoristic-
kém podniku. (jk)
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KULTURNÍ DÙM l Telefon 596 231 565
ZÁØÍ

27. 9. �KOLENÍ OKRSK. VOLEBNÍCH KOMISÍ

ØÍJEN
4. 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
7. 10. VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

12. 10. 17.00 BESEDA U KULATÉHO STOLU -
PØEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ S OBÈANY - KSÈM

18. 10. 17.00 PØEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ S OBÈANY
SDRU�ENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTÙ

20.- 21. 10. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
27. 10. RYBÁØSKÝ VEÈÍREK

pøedprodej vstupenek od 9. 10. v KD

Z M Ì N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A !
Bli��í informace ve vývìsních skøíòkách,

na plakátech v KD a telefonicky na è. 596 231 565.

21Kapitoly z historie Michálkovic

ING. JIØÍ KA�PÁREK

Michálkovický rodák
Osvald J. Willmann    (II.)

Po vzniku tzv. Slovenského �tátu a Pro-
tektorátu Èechy a Morava se Osvald. J. Will-
mann stal na Slovensku cizincem s pasem,
který musel �ádat o povolení k pobytu. V té
dobì mu je�tì více ne� kdy
jindy zále�elo na umìlecké
reputaci, na pracovních vý-
sledcích i popularitì. Na tom

v podstatné míøe zále�elo, zda se mu po-
daøí udr�et se na Slovensku.

V obnoveném Èeskoslovensku v roce
1945 nav�tívil Willmann západoèeský
Schönbach, pøejmenovaný na Luby, nejstar�í evropské
støedisko velkovýroby hudebních nástrojù a jejich souèás-
tek. Nakoupil zde potøebný materiál a souèásti pro dal�í
svoji houslaøskou èinnost v Bratislavì. Po únoru 1948,
kdy se zaèaly ru�it soukromé obchodní a øemeslné �ivnos-
ti, houslaøství tvoøilo výjimku, patøilo k umìleckým øe-
meslùm s dùle�itým kulturnì-politickým posláním. Dne
10. prosince 1948 se sedmatøicetiletý Osvald. J. Willman

o�enil. Svatba se konala v Dolném Smokovci ve Vysokých
Tatrách.

Vrchol tvùrèího období Osvalda Juraje Willmanna spa-
dá do let 1954 a� 1966. V tìchto letech zhotovil, dokonèil a

prodal celkem 99 mistrovských houslí, 17 kusù viol a 11
kusù violoncel. V roce 1967 Willman vá�nì onemocnìl.
Mozková pøíhoda mu pøes ve�kerou lékaøskou pomoc a
osobní úsilí znemo�nila dal�í práci. Dne 4. dubna 1969, ve
vìku nedo�itých padesáti osmi let, se uzavøel plodný �i-
vot umìlce i øemeslníka, �ivnostníka i obchodníka, který
se svou prací stal nejvýznamnìj�ím houslaøským mistrem
pùsobícím na Slovensku. Z celkového poètu zhotovených

ZDAØILÁ AKCE
Dvacet dva �en a dí-

vek se zúèastnilo veøej-
ných závodù �en, které
uspoøádal Klub rybáøù
v Michálkovicích na
svém rybníku. Vynikají-
cí poèasí a tradièní or-
ganizaèní zaji�tìní udì-
lalo radost mnoha �e-
nám i mu�ùm. Bohaté
obèerstvení, tombola a
kolo �tìstí zpestøilo tuto
akci. Pøí�tì snad dojde i
na volbu miss! A výsled-
ky? Celkem bylo vyhod-

F O T O  P .  P O L O K

noceno deset úèastnic
vìcnými cenami.

1. místo
- 2 kapøi 52 a 57 cm.
2. místo
- 2 kapøi 48 a 55 cm
3. místo - 1 kapr 52 cm.

 Po pøedání cen bylo
podìkováno v�em �e-
nám Klubu rybáøù za
pomoc a spolupráci pøi
zaji��ování veøejných
akcí. B. Pilaø

(Pokraèování z MZ è. 3/2006)
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Telefonní èíslo slu�ebny v Michálkovicích 596 231 101
Policie ÈR - 158 l Mìstská policie Ostrava - 156

Zprávy Mìstské policie Ostrava

Vzpomínáme

21Kapitoly z historie Michálkovic
180 houslí, 21 viol a 13 violoncel

(v tìchto poètech jsou zahrnuta i èty-
øi kompletní smyècová kvarteta) se
výsledky jeho práce nachází kromì
Èeska a Slovenska v deseti státech
svìta - v Anglii, Austrálii, Francii, Ka-
nadì, Maïarsku, Mongolsku, Nìmec-
ku, Rakousku, Rusku a v USA.

Uvedený �ivotní pøíbìh michálko-
vického rodáka Osvalda Juraje Will-
manna svìdèí o skuteènosti, �e v his-
torii Michálkovic mù�eme je�tì i dnes
nacházet nepopsané stránky.

(V èlánku byly pou�ity podklady
z publikace �Houslaø Osvald J. Will-
mann� vydavatelství OPUS Bratisla-
va z roku 1983.)

O. J. Willmann s matkou a star�ím bratrem (1915).

Dìkujeme paní Marii Zezulkové, èlence orchestru Národního
divadla Moravskoslezského v Ostravì, která nás na osobnost O. J.
Willmanna upozornila.)

K O U P Í M  R O D I N N Ý  D O M E K
V  M I C H Á L K O V I C Í C H

Nabízím obecní byt 2+1 v Michálkovicích + doplatek.
Více informací na tel. èísle 728 348 555.

V srpnu 2006 vzpomeneme 25. výroèí úmrtí pana

 A U G U S T I N A V Á C L AV Í K A

a v prosinci vzpomeneme 15. výroèí úmrtí paní

M A R I E  V Á C L AV Í K O V É

Stále vzpomínají dcery Libu�e a Jarmila
s vnouèaty a pravnouèaty.

Øídil bez oprávnìní
Dne 11. 7. 2006 hlídka mìstské policie zastavila øidièe

motocyklu, který se dopustil pøestupku tím, �e poru�il
ustanovení o osvìtlení vozidla a povinnosti u�ití ochran-
né pøilby. Pøi projednávání pøestupku bylo zji�tìno, �e
mladík (24 let) nevlastní �ádné øidièské oprávnìní, moto-
cykl byl bez registraèní znaèky a dle sdìlení mladíka
k motocyklu neexistují ani patøièné doklady. Jeliko� se
mladík dopustil trestného èinu øízení motorového vozidla
bez øidièského oprávnìní, byl na místì pøedán pøivolané
hlídce Policie ÈR.

Napadení revizora
Dne 25. 7. 2006 v ranních hodinách byla hlídka

MP vyslána na zastávku MHD v Ostravì � Michál-

Statistiky pøestupkù
V mìsíci èervenci strá�níci mìstské policie øe�ili

v mìstském obvodì Ostrava-Michálkovice celkem
131 pøestupkù v dopravì,  pøestupkù proti veøejné-
mu poøádku se dopustilo celkem 39 osob a pøestup-
kù na úseku ochrany pøed alkoholismem a jinými
toxikomaniemi strá�níci øe�ili celkem 27.

kovicích. Zde mìlo dojít k napadení revizora DPO.
Strá�níci na místì zjistili, �e pøi kontrole jízdních
dokladù jeden z cestujících (mu� 34 let), který ces-
toval bez tohoto dokladu, se pokusil z trolejbusu
utéci. Pøitom vrazil do revizora (33 let) tak razant-
nì, �e ten vypadl z vozu ven a udeøil se do hlavy.
Pachatel byl strá�níky zadr�en a pøedán na místo
pøivolané hlídce Policie ÈR.

KLUB SLUNEÈNICE,  SDH MICHÁLKOVICE,
ODDÍL 31,  ZÁLESÁK

A ZO KSÈM MICHÁLKOVICE

zvou v�echny dìti a jejich rodièe na

�DOBRODRU�NOU STEZKU�
její� zaèátek je v 10.00 hodin 16. záøí 2006

na zahradì �U HADA�

!! TÌ�ÍME SE NA HOJNOU ÚÈAST !!

s
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OTÁZKY PRO DESÁTÉ KOLO SOUTÌ�E

Jméno a pøíjmení: .........................................................................

Adresa bydli�tì: .................................................................................

Vìk: .................. let

skupina A B
Zatrhni skupinu ve které soutì�í�

Soutì� Michálkovického zpravodaje
1. Vyhla�ovateli a organizátory soutì�e jsou Úøad mìstského obvodu

Michálkovice, redakce Michálkovického zpravodaje a místní knihov-
na. Soutì�ní otázky zamìøené na znalosti z oblasti literatury budou
vyhla�ovány v Michálkovickém zpravodaji.

2.   Soutì�e se mohou zúèastnit dìti a to ve dvou vìkových kategoriích:
A   Vìk do 12 1et             B   Vìk od 12 do 15 let

3. Soutì�ní otázky vypracovává a vyhodnocuje vedoucí místní knihovny.

4. Odpovìdi na soutì�ní otázky napsané na soutì�ním lístku, vystøi�e-
ném z Michálkovického zpravodaje, je mo�no vhodit do schránky
ve vchodu do ÚMOb Michálkovice nebo do schránky v místní
knihovnì, a to do 3. øíjna 2006.

5.  Ze správných odpovìdí budou vylosováni dva výherci z ka�dé vìko-
vé kategorie, kteøí obdr�í vìcné odmìny.

O výsledcích soutì�e budete prùbì�nì informováni prostøed-
nictvím Michálkovického zpravodaje. REDAKÈNÍ RADA

OTÁZKY PRO DESÁTÉ KOLO:

Skupina A - do 12 let
Spisovatel Verne napsal knihu o neobvyklých prázdninách. Najdìte
tuto knihu v knihovnì, uveïte její název a køestní jméno autora.

Skupina B - od 12 do15 let
6. 8. uplynulo ji� 61 let od svrhnutí atomové bomby.Uveïte, který
stát bombu pou�il a proti kterému mìstu. O tøi dny pozdìji byla
svr�ena druhá atomová bomba. Uveïte název mìsta a státu,
ve kterém obì mìsta le�í.

K N I H O V N A  M I C H Á L K O V I C E¨ P ù j è o v n í  d o b a :
úterý 9-11.30 12.30-17
ètvrtek 9-11.30 12.30-17
pátek 9-11 12-15

E-mail:
michalkovice@kmo.cz

Vítìzové devátého kola  soutì�e Michálkovického zpravo-
daje jsou ve skupinì A: Veronika Oláhová a Alena Fenclová.
Ve skupinì B: Katka Dostálová a Dominika Kri�tofová.
Gratulujeme. Vítìzùm budou pøedány ceny na ÚMOb po
prázdninách. (mp)

VÍTÌZOVÉ DEVÁTÉHO KOLA

Milí ètenáøi!
Poèasí se vydaøilo více, ne�

bychom oèekávali. V takových
vedrech mnoho ètenáøù sahá
po knize a uchyluje se do stí-
nu. Pøesto�e jsme mìli celý
èervenec zavøeno, na�i ètenáøi
se zásobili knihami ji� v èerv-
nu a v sprnu si mohou pøijít

díl. Policisté nám pøedvedli
ukázky výcviku svých svìøen-
cù a dìti se mohly také projet.
Pak jsme nav�tívili vodníka a
rusalky. Výlet jsme zakonèili v
letní zahradì.

Ètenáøi vìdí, �e v tomto obdo-
bí mají rùzné výhody, které
mohou vyu�ít.

Pøipomínám, �e ètenáøi
mohou knihy vrátit do 15. 9.
bez upomínky, po tomto datu
ji� bez milosti napí�eme v�em,
kteøí knihy nevrátili. U�ijte si
zbytek léta a ne�ehrejte na

vybrat dal�í. Nakoupili jsme
pro Vás nové knihy z daru
místního úøadu. Nabídka je
také roz�íøena o knihy, které
døíve kolovaly po knihovnách
a nyní natrvalo zakotvily u
nás. První pololetí jsme zare-
gistrovali celkem 471 ètená-
øù, z toho 212 dìtí. Zavítalo k
nám 3 364 náv�tìvníkù a
vypùjèili jsme 14 258 knih a
èasopisù. Za �est mìsícù pøi-
bylo do knihovny 459 novi-
nek.

17. 6. jsme s dìtmi podnik-
li výlet do Staré Bìlé a nav�tí-
vili místní jízdní policejní od-

Od srpna na dìti èeká nová
soutì� nazvaná Pì�ky nebo
na kole. Soutì� je vìnována
dnùm mobility, které probíha-
jí v záøí.

Od 14. 9. bude v knihovnì
instalována výstava ve spolu-
práci se ZOO. V mnoha evrop-
ských ZOO probíhala kampaò
na záchranu nosoro�cù.
Tato výstava bude vìnována
právì jim. Po jejím skonèení se
dìti mohou tì�it na lemury,
kteøí mají domovinu na Mada-
gaskaru.

2. 10. - 6. 10. bude celore-
publikový Týden knihoven.

poèasí, v zimì budeme v�ichni
vzpomínat, jak bylo krásnì
teplo.

Va�e knihovnice
Ivana Kalwarová

Z náv�tìvy  místního policejního oddílu ve Staré Bìlé.
FOTO: I .  KALWAROVÁ
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Michálkovická ku�elka 2006
Ná� oddíl SK Michálkovice zrakovì posti�ení sportovci

uspoøádal ve dnech 16. - 18. èervna 2006 ji� dvanáctý roèník
mezinárodního turnaje �Michálkovická ku�elka 2006�. Této ji�
tradièní akce se zúèastnilo 45 hráèù, 10 doprovodù a 5
technických pracovníkù z Èeské a Slovenské republiky. Výpravy
z Polska a Chorvatska se ze zdravotních dùvodù omluvily.
Turnaje se zúèastnily dvì posti�ené hráèky z Unie Hlubina. Bìhem
turnaje probíhala zábavná soutì� v simulované støelbì a atletice.
Ka�dý úèastník si tak mohl vyzkou�et jak má pevnou a silnou
ruku. Celá akce byla velmi finanènì nároèná a bez pomoci
sponzorù tì�ko uskuteènitelná. Proto bychom chtìli podìkovat
v�em, kteøí nám pomohli. Magistrátu mìsta Ostravy, ÚMOb
Michálkovice a firmámVýtahy Ostrava, Redl spol. a drobným
podnikatelùm z Michálkovic. Bìhem v�ech dnù bylo krásné poèasí
a tak jsme mohli tuto velmi vydaøenou akci zakonèit posezením
u táboráku a za doprovodu kytary a harmoniky si i zazpívat.
Pøi louèení jsme si slíbili, �e za rok se znovu sejdeme.

Zdenìk Paulus, pøedseda SK  Michálkovice

ZAHRÁDKÁØÙV ROK

probìhla v pátek 4. srpna 2006 v Kulturním domì v Michálkovicích. SvéOjedinìlá slavnostní událost
�ano� si pøed starostou Bøetislavem Jureèkem øekli snoubenci Anna O�anová a Libor Choleva. Novoman�elùm pøejeme do
jejich spoleèného �ivota hodnì �tìstí, radosti a rodinné pohody. (jk) FOTO P. POLOK

Trvalky a letnièky rozkvétají a u�itková èást za-
hrady nás zasobuje svými plody. Kromì zeleniny
dozrávají i sladké slívy, broskve, meruòky, hru�ky
a maliny. Tak vypadá léto na zahradì.

SBÍREJTE PLODY ZELENINY
Kvalita plodù závisí na správném termínu sbìru. Okurky

VYSAZUJTE STÁLEZELENÉ DØEVINY
Od poloviny srpna do záøí mù�ete vysazovat èi pøesazovat

jehliènany a stálezelené listnáèe. Pøesazují se výhradnì s ba-
lem, kdy na koøenech ponecháte ve�kerou zeminu. Stálezelené
døeviny vysazené koncem srpna mají dostatek èasu do zimy
zakoøenit. Po výsadbì je dùkladnì zalijte.

STØIHEJTE A TVARUJTE �IVÉ PLOTY
Chcete-li mít hezký tvarovaný a hustý plot, musíte jej støi-

hat dvakrát roènì. Poprvé na zaèátku èervna, podruhé v srp-
nu. Volte radìji oblaèné poèasí a øez provádìjte v èasných ran-
ních hodinách nebo naveèer.

nakládaèky sice u� pomalu
konèí,pro sbìr jsou nejlep�í
men�í, dlouhé ètyøi a� sedm
centimetrù. Cukety jsou nej-
kvalitnìj�í pøi délce 12 a� 15

Léto na zahradì
cm. Papriky naopak potøebují do kvality dorùst. Rajèata chut-
nají nejlépe, kdy� jsou ozáøená sluncem.

SKLÍZEJTE LETNÍ ÚRODU OVOCE
Stopka zralých plodù se pøi mírném otoèení snadno uvolòu-

je od vìtve. Rané odrùdy jablek a hru�ek nejsou trvanlivé, hodí
se pouze k okam�ité konzumaci. Sklizòová i konzumní zralost u
nich nastupuje toti� zároveò.

PROVEÏTE PROSVÌTLO-
VACÍ ØEZ PECKOVIN

V posledních srpnových
dnech proveïte prosvìtlovací

øez tøe�ní, vi�ní, merunìk a jiných peckovin, které jste ji� oèesa-
li. Souèasnì odstraòte v�echny po�kozené nebo uschlé vìtve.

NAPOSLEDY POHNOJTE TRÁVNÍK
Pozdìj�í pøihnojení nepøiznivì ovlivòuje pøezimování tráv-

níkù, které trpí vymrzáním nìkterých travin. Od poloviny mì-
síce nastává rovnì� vhodné období pro zalo�ení nového trávní-
ku anebo opravu star�ího. /pp/
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! !  A K C E  ! !
1. A� 30. ZÁØÍ

PØI ZAKOUPENÍ JEDNÉ VELKÉ PIZZY 350 g
DRUHÁ PIZZA STEJNÁ ZA POLOVIÈNÍ CENU

PROVOZNÍ DOBA:

DVA DRUHY
DENNÍHO MENU

l Menu karty  l

POZOR!! ZMÌNA TELEFONNÍHO ÈÍSLA 604 739 933

l J i �  o d  è e r v e n c e  n o v ý  j í d e l n í  l í s t e k  l

B o h a t � í  v ý b ì r  t ì s t o v i n ,  p i z z y ,  v í n a . . .

Hoøí, má panenko...
ZPRÁVY ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V MICHÁLKOVICÍCH

Ve dnech l. a 2. èervence
2006 se v Libereckém kraji
konalo Mistrovství Èeské
republiky dorosteneckých
dru�stev v po�árním spor-
tu. Tam si osm chlapcù tvo-
øících dru�stvo Michálkovic
svými vynikajícími výkony
zajistilo postup také.

Pøi v�ech problémech, se
kterými jsme se potýkali,
nám nejvìt�í starost dìlalo
zranìní dvou na�ich hochù.
Zvrtnutý kotník a nata�e-
né bøi�ní svaly nebylo nic
podcenitelného, proto jsme
si s úlevou oddychli, a� kdy�
spoleènì s fanou�ky do au-
tobusu nastoupili i na�i dva
marodi. Teprve pak jsme se
mohli vypravit na tvrdý boj
smìr Liberec.

Na to správné místo
jsme dorazili po osmi hodi-
nách. První nemilé pøekva-
pení nám pøichystalo poèa-
sí. Vytrvalý dé�� a teplota
jen okolo 15°C nevìstila
nic dobrého.

Druhý den ráno jsme se
vypravili u� v doprovodu
sluníèka �prozkoumat� tam-
ní jednotnou po�ární støí-
kaèku. Po pøíchodu na sta-
dion a 15ti minutovém cvi-
èení, které nám bylo povo-
leno, jsme se utvrdili v tom,
�e boj o titul bude hodnì
tì�ký. Kolem poledne jsme
se pøevlékli do zbrusu no-
vých dresù a seøadili se
pøed �kotel fanou�kù� k
slavnostnímu zahájení. Po

pøivítání nás v�ech bylo od-
startováno sportovní klání,
které zaèínalo �tafetami
4xlOOm. Na�e dorostenec-
ké dru�stvo zøejmì ovládla
nervozita - první, slibnì vy-
padající �tafetu jsme nedo-
konèili. To nám dávalo za
povinnost druhý pokus za-
jistit. Tady po men�ím za-
váhání na pøedávkách se
èasomíra zastavila na èase
63,42, co� nakonec zname-
nalo 6. místo, které bylo pro
v�echny z nás zklamáním.
Pøed námi v�ak byly nemé-
nì dùle�ité testy PO. Na-
�tìstí nyní jsme se s nervo-
zitou vypoøádali - naopak
chybu udìlali na�i rivalové.
I díky nim jsme se po prv-
ním dni vyhoupli na krás-
né 4. místo a v nedìli mohli
pomý�let i na pøíèky nejvy�-
�í.

Dal�í soutì�ní den zaèí-
nal v osm hodin ráno bìhy
na l00 m pøes pøeká�ky.
Mo�ná i pøemotivovanost
na�ich závodníkù pøispìla k
tomu, �e jsme si po prvních
pokusech nevedli nijak val-
nì. Opìt a� druhé pokusy
ukázaly, co v nás je, a ne-
být hrozivì vypadajícího
zranìní jednoho z na�ich
hochù, tuto disciplínu by-
chom vyhráli. V�dy� støíbr-
ná i bronzová medaile za
nejlep�í èasy na �stovce�
skonèily v rukou na�ich klu-
kù. Nane�tìstí jsme se
umístili druzí, ale v celko-

vém hodnocení jsme se pøe-
sto pøehoupli ze 4. na pro-
zatímní místo 3. Teï zále-
�elo u� jen na �královské�
disciplínì - po�árním útoku.
Museli jsme vyhrát a vìdì-
li jsme, �e jestli mù�eme
nìco dokázat, tak právì to-
hle. Pøed druhou hodinou
odpolední jsme nastoupili
na start a za obrovské pod-
pory fanou�kù jsme na vý-
støel rozhodèího vybìhli k
terèùm. Ale... Na novém
náøadí (hadici B) se objevi-
la asi 5cm díra, která zpù-
sobila, �e ná� výsledný èas
byl 37,11, co� pro nás byla
katastrofa. U� nezbývalo
ne� èekat. Jaké bylo na�e
pøekvapení, kdy� se na
startovní èáøe objevilo dru�-
stvo, které svùj po�ární
útok ji� pøedvedlo a shodou
okolností dosáhlo hor�ího
èasu ne� byl èas ná�. Kdy�
jsme pátrali po dùvodu, ni-
kdo nám nebyl ochoten
uspokojivé vysvìtlení po-
dat. A jeliko� druhého po-
kusu dru�stvo výbornì vy-
u�ilo - svùj èas zlep�ili - od-
soudili nás ke 4. pozici. Ne-
dají se slovy vyjádøit poci-
ty, které v Michálkovickém
táboøe zavládly. Pøes v�ech-
nu snahu a úsilí se Morav-
skoslezský kraj v zastoupe-
ní ostravských mladíkù
umístil na neoblíbeném, by�
krásném, 4. místì.

Nyní, po skonèení pro
dorostenecká dru�stva nej-

dùle�itìj�ích závodù v roce,
v na�ich hlavách stále vrtá
spousta otázek. Byli by-
chom úspì�nìj�í bez �dopro-
vodu� ne��astných zranìní?
Jak se na nové hadici moh-
la objevit 5cm díra bez cizí-
ho zavinìní? A bylo jedno
dru�stvo dorostencù pøipu�-
tìno na start dvakrát
oprávnìnì? Spekulovat by-
chom takhle mohli i nadá-
le, av�ak nijak si tím nepo-
lep�íme.

Na�i kluci na Liberec-
kém stadionu nechali kus
du�e. S obìtavou pomocí
svých trenérù ze sebe vydali
maximum a za to jim patøí
velikánský dík nejen SDH
Michálkovic. Obsadili sice
�a�� ètvrtou pøíèku, ale v
oèích v�ech fanou�kù se
mistrem po�árního sportu
dorostencù stala osmièlen-
ná parta chlapcù z Ostravy
- Michálkovic

Tady je na místì velké
podìkování HZS Moravsko-
slezského kraje za propùj-
èení jejich �oran�ového
rychlíku� a pøedev�ím panu
Jiøímu Or�ulíkovi za jeho
trpìlivost a ochotu s námi
cestu absolvovat.

Taky bychom rádi veøej-
nì upøímnì podìkovali fir-
mì K.B.K Fire za jejich ne-
malý finanèní dar, za který
jsme nesmírnì vdìèní a
díky kterému jsme se moh-
li pøedvést ve zbrusu no-
vých dresech. (J. Peterek)




