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U� nezùstávají prázdné. Koèárky se znovu plní novorozeòaty.
Poprvé jsme uvítali dvojici dvojèátek na vítání obèánkù. (Str. 8)

Volby skonèily - zastupitelé zvoleni !

F O T O  Z .  B E R N A T O V Á

 volám po volbách
do na�eho zastupitel-
stva. Patnáct stateè-
ných je zvoleno a od-
hodláno dát své síly
a um do slu�eb obce.
Patnáct vyvolených
teï zvolí radu a sta-
rostu. Vìøme, �e prvá
rozhodnutí budou
dobrá a ��astná. Pøi
dal�ích je i na nás,

V parku nastal èilý ruch. Není to �tìbetání hra-
jících si dìtí a procházky

dìdeèkù a babièek. Ruch traktorù, cinkot kamene, lopat a hlasité povely mis-
trù dìlníkùm nám øíkají, �e se tady nìco dìje. Ano dìje! Nastala rekonstrukce
parku na Michalském námìstí. Upravují se ulièky, na kterých bude místo pro
chodce i pro cyklisty a bruslaøe. Urèitì pøijde na øadu místo pro na�e nejmen-
�í,  aby si mìly kde hrát.  /mp/ F O T O  P.  P O L O K

�Král je mrtev -
a� �ije král!�

øadových obèanech,
abychom byli nápo-
mocni svou úèastí,
nápady, kritikou, ale
i pochvalou. Nemìli
bychom jen fòukat a
kritizovat. Jestli
chceme, aby na�e
obec dobøe prospero-
vala a nám se v ní
spokojenì �ilo, musí-
me odlo�it lhostejnost
a nezájem a více se
zajímat o dìní v obci.
Jistì to nedoká�ou
v�ichni, ale urèitì je
nás dost, abychom
tìch patnáct nene-
chali ve ��tychu�.

P. Polok
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Parkovi�tì ul. ÈSA-ul. Pavelská 30.10.
Ul. ÈSA- �Uhrovec� (pøed obyt. domy Slámova) 1. 11.
Ul. Zvoníèkova - spojka s ul. U Køí�e 3. 11.
Køi�. ul. Petøvaldská-Rajská-Hukvaldská 6. 11.
Køi�. ul. Radvanická-Slunná (zastávka DPO) 8. 11.
Ul. Lechova - travnatá plocha v blízkosti RD è. 21 10. 11.
Ul. Panská - na parkovi�ti mezi obytnými domy è. 85-91 13. 11.
Køi�. ul. Bláhova-Petøvaldská 15. 11.
Spojka ul. Sládeèkova-Petøvaldská (volná plocha) 16. 11.
Køi�ovatka ul. Petøvaldská - Radvanická 20. 11.
Køi�ovatka ul. Legerova - Gogolova - Skøivánèí 22. 11.
Ul. Charvátova - záliv (pravá strana ve smìru k Rajské) 24. 11.

PØISTAVENÍ KONTEJNERÙ
pro sbìr velkoobjemového odpadu na vybraná místa

v obvodu Ostrava-Michálkovice

P R O D Á M  H R O B
v urnovém háj i  na michálkovickém høbitovì.

Pøedplacen na 9 let. Cena 1500,- Kè. Dohoda j istá.

Telefon: 59 623 14 12

Víte, �e...
l ...v prùbìhu roku 2006, to je od ledna do 27. záøí, se narodilo

v Michálkovicích 27 dìtí, z toho 14 dìvèat a 13 klukù?

l ...zemøelo 8 �en a 12 mu�ù?
l ...nejstar�í obyvatelce Michálkovic je 97 let?

l ...3017 obèanù má v Michálkovicích trvalý pobyt, z toho
je 1514 �en a 1503 mu�ù?

l ...od vzniku samostatného mìstského obvodu do 30. 9. 2006
bylo pøidìleno celkem 118 popisných èísel?

l ...v roce 2005 bylo zkolaudováno 12 rodinných domù
a v roce 2006 do 30. záøí 3 domy?

ÈTYØNOZÍ BEZDOMOVCI
Ve ètvrtek 7.záøí 2006 se na Hukvaldské ulici ve východní

èásti Michálkovic objevil pár zatoulaných ovcí, ohro�ujících bez-
peènost silnièního provozu. Vzhledem k tomu, �e se k oveèce
a beranovi majitel nehlásil, zatoulaná zvíøata byla zaji�tìna úse-
kem odchytu Mìstské policie. Ve spolupráci s Krajskou veteri-
nární správou pro Moravskoslezský kraj v Ostravì � Vítkovi-
cích byli nalezenci veterinárnì vy�etøeni a umístìni v útulku
pro psy v Ostravì � Tøebovicích. Tento útulek je provoznì a tech-
nicky zaøízen pøedev�ím pro psy. Péèe o odchycené ovce proto
pøiná�í jeho provozovateli nemalé starosti. Najde se majitel ov-
èích bezdomovcù? (jk)

Kouø pøedvolebního boje
se rozplynul. Michálkoviètí
obèané ve volbách o uplynu-
lém víkendu rozhodli o tom,
kdo povede na�i obec po
dal�í ètyøi léta do roku
2010. Bylo zvoleno patnáct
nových zastupitelù.

NOVÉ ZASTUPITELSTVO ZVOLENO
rozhodnout 2419 zapsa-
ných volièù, obèanù Michál-
kovic. K volbám se dosta-
vilo 926 osob, to znamená,
�e volební úèast èinila
38,3 %.

Výrazný úspìch ve vol-
bách zaznamenala Obèan-
ská demokratická strana,
která získala dùvìru
28,15% volièù a ètyøi man-
dáty. Do zastupitelstva za
tuto stranu byli zvoleni
MUDr. Vít Sedláèek, Jiøí
Bok, Daniela Bártová a
Ing. Rudolf Da�ek. Na dru-
hém místì s 22,78 % hlasù
a tøemi mandáty se umís-
tila Komunistická strana
Èech a Moravy. Z jejich
kandidátù získali mandát
zastupitele Ing. Martin Ju-
ro�ka, Ing. Vladimír Kozel
a Jan Døímal. 18,33 %
v�ech hlasù a tøi mandáty
získalo ve volbách sdru�e-
ní nezávislých kandidátù
První nezávislé sdru�ení. Z
jeho kandidátù byli do za-
stupitelstva zvoleni Ing.
Jiøí Ka�párek, Eva Ondru�-
ková a Martin Schmidt.
Druhé nezávislé sdru�ení,
jako volební strana, získa-

lo 17,43 % hlasù a z jeho øad
byli zvoleni rovnì� tøi zastu-
pitelé, Mgr. Kvìtoslava Sed-
láèková, Zdenìk �tula a Cti-
rad Pìkník. Èeská strana
sociálnì demokratická zís-
kala v Michálkovicích dùvì-
ru 13,28 % volièù a dva
mandáty zastupitele, které
budou vykonávat Du�an Ja-
nírek a Anna �a�ková.

Je tedy rozhodnuto. Zvo-
lené zastupitele èeká povo-
lební vyjednávání a pøípra-

O pøízeò michálkovic-
kých volièù se v komunál-
ních volbách ucházelo cel-
kem pìt volebních stran,
které nominovaly celkem
sedmdesát pìt svých kandi-
dátù. O jejich zvolení mìlo

va ustavujícího prvního zase-
dání zastupitelstva, na kte-
rém budou zvoleni pøedstavi-
tele obce � starosta, místosta-
rosta a dal�í tøi èlenové rady
mìstského obvodu.

Novì zvoleným zastupi-
telùm pøejeme do jejich ná-
roèné a zodpovìdné práce
hodnì elánu, moudrosti a
úspìchù, projevujících se
dal�ím rozkvìtem a rozvo-
jem na�ich Michálkovic.

(jk)

Z Á B Ì R Y  Z  V O L E B  2 0 0 6  P .  P O L O K



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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Dne 14.
srpna  2006
se Rada
mìstského
obvodu se�la
na svém
osmdesátém
osmém zase-
dání. Mimo
projednání

øady pøedlo�ených �ádostí a
nájemních smluv, schválila na
základì zákona o veøejných za-
kázkách dodavatele na stavbu
�Stavební úpravy parku na Mi-
chalském námìstí�. Stala se
jím firma ELSPOL s.r.o. z Mo-
ravské Ostravy. Rada dále roz-
hodla neposkytovat �ádné vo-
lební stranì mo�nost zveøejnit

v Michálkvickém zpravodaji
jejich volební program pro pod-
zimní komunální volby.

Osmdesáté deváté zasedá-
ní rady, konané 8. záøí 2006,
vzalo na vìdomí registraci je-
denácti volebních stran, které
se ucházejí o mandáty do Za-
stupitelstva mìsta Ostravy.
Rada dále rozhodla uzavøít
smlouvu pro zimní údr�bu
místních komunikací s firmou
HAUT z Ostravy � Radvanic s
tím, �e prioritou údr�by musí
být trasa autobusu MHD èíslo
97. S kladným stanoviskem
projednala prodeje tøí parcel a
povìøila starostu jejich pøed-
lo�ením zastupitelstvu obvodu
ke schválení.

Na devadesátém zasedání
21. záøí 2006 rada projednala

zprávu o výsledku kontroly
hospodaøení mìstského obvo-
du, provedené odborem vnitø-
ního auditu kontroly Magis-
trátu mìsta Ostravy a povìøi-
la tajemnici zpracováním pøí-
kazu k odstranìní zji�tìných
nedostatkù. Mimo jiné dále
schválila zakoupení 16 kusù
zlatých pøívìskù jako dar no-
vorozencùm u pøíle�itosti slav-
nostního vítání obèánkù v øíj-
nu tohoto roku. Schválila rov-
nì� dohodu o spolupráci uza-
vøenou mezi Mìstským obvo-
dem Michálkovice a Slezskou
diakonií a povìøila starostu
jejím podpisem.

Devadesáté první zasedá-
ní rady, konané 27. záøí 2006,
schválilo zadání zakázky �Prv-
ní èást rekonstrukce ulice

Chleborádova�, uzavøení
smlouvy o dílo se zhotovitelem,
firmou Jaromír Mièulka, Os-
trava-Zábøeh a povìøila sta-
rostu jejím podpisem.

Na devadesátém druhém
zasedání dne 9. øíjna 2006,
posledním v uplynulém voleb-
ním období, se rada pøedev�ím
zabývala pøípravou materiálù
dvaadvacátého zasedání za-
stupitelstva mìstského obvo-
du. V rámci této pøípravy rada
projednala a schválila rozpoè-
tová opatøení è. 8,  9 a 10, do-
poruèila schválení pøehledu
hospodaøení mìstského obvo-
du za mìsíce leden a� záøí to-
hoto roku, zásady pro sestavo-
vání rozpoètu roku 2007 a do-
dateèné schválení finanèního
daru FC Slávia.

Dvacáté druhé zasedání
zastupitelstva, konané dne
16.øíjna 2006 v Kulturním
domì v Michálkovicích, bylo
posledním jednáním zastupite-
lù jejich volebního období. Na
programu jednání bylo pøede-
v�ím zhodnocení výsledkù hos-
podaøení mìstského obvodu za
tøi ètvrtletí tohoto roku. Po dis-
kusi a vysvìtlení nìkterých
dílèích polo�ek byl výsledek
hospodaøení zastupiteli schvá-
len.

Zastupitelstvo rovnì�
schválilo Zásady pro sestavo-
vání návrhu rozpoètu mìstské-
ho obvodu Michálkovice na rok
2007 a finanèní dar pro FC Slá-
via Michálkovice na èinnost
fotbalového oddílu v roce 2006.
Schválen byl rovnì� odprodej
tøí nemovitostí (pozemkù) a
starosta byl povìøen podpisem
pøíslu�ných kupních smluv.

V závìreèném vystoupení

posledního zasedání starosta
Bøetislav Jureèek podìkoval
v�em zastupitelùm za jejich
aktivní èinnost a práci v uply-
nulém volebním období. Vyjá-

døil pøesvìdèení, �e nové za-
stupitelstvo, zvolené v øíjno-
vých komunálních volbách,
bude pokraèovat v cestì dal�í-
ho úspì�ného rozvoje a zvele-

bování mìstského obvodu Mi-
chálkovice.

Ing. Jiøí Ka�párek

Vá�ení spoluobèané,
na závìr ètvrtého vo-

lebního období se obra-
cím na vás, spoluobèa-
ny, s podìkováním za
vá� kladný postoj jak ke
mnì, tak k obvodní radì
a obvodnímu zastupitel-
stvu. Dìkuji rovnì� pra-
covníkùm Úøadu mìst-
ského obvodu v èele s ta-
jemnicí paní Jarmilou

ny. Vìøím, �e pøi volbách (pí�i to týden
pøed volbami) jste mìli dobrou ruku a do
vedení na�eho obvodu jste zvolili obèany,
jim� není �ivot v na�em obvodu lhostejný
a  mi nezbývá nic jiného, ne� jim, novým
zastupitelùm, nové obvodní radì a nové-
mu starostovi popøát hodnì úspìchù v prá-
ci pro dal�í rozvoj na�í krásné obce.

A vám, milí spoluobèané, pøeji v tom
dal�ím údobí �ivota na�í obce, ve va�em
osobním �ivotì hodnì zdraví, spokojenos-
ti, vzájemné tolerance a køes�anské Bo�í
po�ehnání.

Vá� Bøetislav Jureèek
Dluho�ovou, bez nich� by plány a rozhod-
nutí samosprávy nemohly být realizová-

Práce na rekonstrukci obecního úøadu se rozjely naplno. F O T O  P.  P O L O K
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záøí leto�ního roku oslavili svá �ivotní jubilea dva
dlouholetí zastupitelé na�eho mìstského obvodu
Michálkovice. Èlen rady mìstského obvodu Fran-

Dva významní
zastupitelé konèí...

Za léta mého starostování
se podaøila realizovat skoro
stoprocentní plynofikace obvo-
du, zásadní rekonstrukce elek-
trické sítì, která byla na po-
èátku devadesátých let ve vel-
mi �patném stavu � napìtí v
síti dosahovalo nìkdy v ener-
getických �pièkách pouze 150
nebo 160 voltù. Bylo roz�íøeno
veøejné osvìtlení, telefonizace,
do�lo k roz�íøení vodovodních
øadù. Z finanèních zdrojù mi-
nisterstva sociálních vìcí byl
postaven dùm s peèovatelskou
slu�bou na ulici Pánské, rekon-
struovány byly rovnì� ostatní
tøi bytové domy na této ulici.
Zajistili jsme finanèní pro-
støedky pro pøelo�ení michál-

museli získané prostøedky ve
vý�i  dvou set tisíc amerických
dolarù ministerstvu vrátit.  V
minulých volebních obdobích
jsem se dosud neúspì�nì po-
týkal s prosazením realizace
výstavby kruhového objezdu
na køi�ovatce ulic Radvanické
a Rychvaldské. V souèasné
dobì se v�ak, zdá se, blýská na
lep�í èasy � po osobním jedná-
ní s hejtmanem Moravskoslez-
ského kraje Ing. Ev�enem To-
�enovským se ji� zpracovává
projekt tohoto rondelu.

F. Vejpustek: V zastupitel-
stvu mìstského obvodu Mi-
chálkovice jsem pracoval v ob-
dobí let 1994 a� 2006 jako èlen

V
ti�ek Vejpustek má sedmdesát a starosta Bøetislav Jure-
èek pìtasedmdesát let. Souèasnì oba oznámili svá roz-
hodnutí nekandidovat v leto�ních komunálních volbách,
èím� prakticky konèí jejich dosavadní aktivní èinnost v
zastupitelstvu obvodu.  V tìchto souvislostech Michálko-
vický zpravodaj po�ádal obì tyto významné osobnosti o
to, aby se s námi podìlily o své vzpomínky, poznatky, zku-
�enosti, názory i pøíbìhy,  vyplývající z jejich dlouholeté
práce na michálkovické radnici.

kovické veøejné knihovny nej-
døíve na ulici Ès.armády a v
roce 2005 do køídla bývalé
mì��anské �koly na ulici Slá-
deèkovì. V poslední dobì jsem
se podílel na finanèním zaji�-
tìní rekonstrukce mateøské
�koly, budovy Úøadu mìstské-
ho obvodu a parku na Michal-
ském námìstí.

Co se nepovedlo? V mých
prvních dvou volebních obdo-
bích se nepodaøilo financová-
ní výstavby èistírny odpadních
vod z prostøedkù ministerstva
financí z tzv. �Polského dluhu�.
Po zásahu primátora jsme

Bøetislav Jureèek

Otázky obìma jubilantùm
za redakci Michálkovického
zpravodaje polo�il èlen redakè-
ní rady Ing. Jiøí Ka�párek.

Michálkovický zpravodaj:
Jak vzpomínáte na dobu
vzniku samostatného mìst-
ského obvodu Michálkovi-
ce v roce 1990?

B. Jureèek: Dnes u� mi ty
poèátky pøipadají jako sen. Ta
nejdùle�itìj�í jednání pro ob-
novení samostatnosti na�eho
mìstského obvodu vedl s funk-
cionáøi tehdej�ího obvodu Os-
trava 2 pozdìj�í místostarosta
a starosta Ing. Ladislav Kec-
lík, CSc. Já jsem do jednání
vstoupil a� ve druhé polovinì
roku 1990. Tehdy jsme jako
èlenové Obèanského fóra plá-
novali budoucí strukturu vede-
ní obvodu a zøízení Úøadu
mìstského obvodu Michálkovi-
ce. Na funkci starosty byl na-
vr�en Ing. Neborák, av�ak pøi
volbách nebyl do této funkce
zvolen. V této souvislosti èle-
nové Obèanského fóra po�ádali
mne, abych funkci starosty
pøevzal sám. Nebylo to jedno-
duché, nebo� jsem nemìl �ád-
né zku�enosti s prací v této sfé-
øe. Michálkovice jsem dobøe
neznal, i kdy� jsem zde bydlel
ètyøicet let, �il jsem na jejich
okraji a do práce jsem jezdil do

Orlové. Po nìkolika
dnech váhání a nì-
kolika schùzích za-
stupitelù z øad OF
jsem nakonec s no-
minací souhlasil a
5. prosince 1990
jsem byl jako jedi-
ný kandidát za sta-
rostu zvolen. Je
tøeba konstatovat,
�e obnovení samo-
statnosti mìstské-
ho obvodu Michál-
kovice byl dobrý po-
èin, který vedl ke
zvelebení obce, co�
následující léta
plnì prokázala.

rady, pøedseda komise pro roz-
voj obvodu a �est let ve funkci
neuvolnìného místostarosty.
Byla to léta, kdy se podaøilo v
Michálkovicích ka�doroènì re-
alizovat mnoho drobných i vel-
kých akcí. Mezi vìt�í akce ur-
èitì patøí rekonstrukce tøí �kol,
výstavba dvou bytových domù,
èistírna odpadních vod, oploce-
ní høbitova, rekonstrukce par-
ku Michalského námìstí, kte-
rá je v souèasnosti rozpracová-
na, likvidace vìt�í èásti èer-
ných skládek, èásteèná opra-
va bytových domù v majetku
mìstského obvodu, prodej po

F. Vejpustek: Byla to doba,
která se vyznaèovala silnou
touhou po samostatnosti Mi-
chálkovic. Scházeli jsme se v
rámci Obèanského fóra a dis-
kutovali o samostatném voleb-
ním programu pro Michálko-
vice, jaké kroky musíme udì-
lat, aby vznikl samostatný ob-
vod. Nad�ení a ochota pro na�i
obec nìco udìlat byly velké. Já
osobnì jsem se je�tì zúèastòo-
val odborných komisí vznik-
lých ve mìstì Ostravì, kde se
hovoøilo o rozvoji a perspekti-
vách mìsta. Prioritou bylo
zlep�ení �ivotního prostøedí v
samotném mìstì i okolí. To po-
stupnì vyústilo v prosazování
plynofikace, pøípadnì elektri-
fikace domácností.

Michálkovický zpravodaj:
Co Vám osobnì dlouholetá
práce v zastupitelstvu dala
a co vzala, co se Vám za ta
léta povedlo prosadit a co
naopak se nepovedlo reali-
zovat?

B. Jureèek: Dlouholetá prá-
ce v zastupitelstvu mi umo�ni-
la lep�í poznání obce, navázání
mnohých pøátelství s obèany
na�eho obvodu, mohl jsem také
navázat dobré vztahy s pøedsta-
viteli mìsta i ostatních mìst-
ských obvodù. Naopak mi vza-
la vìt�í èást mého soukromí.

Starosta B. Jureèek pøi setkání s Jeho královskou výsostí vévodou
z Kentu u pøíle�itosti odhalení busty mar�ála Montgomeryho.
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zemkù pro výstavbu no-
vých rodinných domkù, reali-
zace parkovacích stání, cyklis-
tické stezky, oprava kulturní-
ho domu, zavedení malého au-
tobusu mìstské hromadné do-
pravy vèetnì zøízení zastávek
a mnoho dal�ích.

Jsou v�ak i zámìry, které
se nepodaøilo realizovat, jako
napøíklad estetizace fasád
domù na ulici Ès. armády a
Ferdinadovy kolonie, realiza-
ce plo�né kanalizace obvodu,
která je ve zpo�dìní, zlep�ení
místních komunikací vèetnì
kruhové køi�ovatky Radvanic-
ká - Rychvaldská nebo výkup
pozemku pro roz�íøení sportov-
ního areálu hasièské zbrojni-
ce.  Nerealizované zámìry pøe-
vá�nì souvisí se získáním fi-
nanèních prostøedkù od mìs-
ta Ostravy a Moravskoslezské-
ho kraje. Rozpoèet mìstského
obvodu Michálkovice na takto
rozsáhlé investièní akce nebu-
de nikdy staèit. Zùstává to
jako zadání pro novì zvolené
zastupitele, získat potøebné fi-
nanèní krytí.

Michálkovický zpravodaj:
Jak se práce, kterou jste
vìnovali ve svých funkcích
èinnosti a rozvoji mìstské-
ho obvodu, projevila ve Va-
�em osobním �ivotì?

B.Jureèek: Jak jsem ji�
uvedl, vìt�í èást mého soukro-
mí s funkcí starosty vzala za
své. Kde jsem se objevil na
veøejnosti, musel jsem øe�it
pøipomínky a problémy spolu-
obèanù. Abych se v�ak pøiznal,
vùbec mi to nedìlalo potí�e ani
problémy, rád jsem se v�emi
michálkovickými obèany ko-
munikoval, tato práce mì ba-
vila a nyní mi bude chybìt. Po
celé období �estnácti let jsem
se sna�il se spoluobèany jed-
nat na rovinu a za tuto dobu
jsem s nikým nemìl vá�nìj�í
konflikty.

F. Vejpustek: Pracovat ve
veøejné funkci bylo mé osob-
ní, svobodné rozhodnutí. Sa-
mozøejmì na to doplatila
moje rodina i pøátelé. Av�ak
mým celo�ivotním koníèkem
je práce, která vás obohacu-
je tím, �e pøiná�í nová pozná-
ní a vìci, a to pøedev�ím,
kdy� dìláte do nové výstav-
by. A pokud bych nedìlal za-
stupitele, urèitì bych dìlal
jinou u�iteènou práci. Ne-
jsem typ dùchodce, který pe-
èuje pouze o své potøeby a

bolesti, samozøejmì v�e sou-
visí se zdravím.

Michálkovický zpravodaj:
Kterou událost v �ivotì ob-
vodu pova�ujete z Va�eho
hlediska za nejvýznamnìj-
�í, nejveselej�í a naopak
nejsmutnìj�í, povìzte nám
o tom nìjakou zajímavou
historku.

B.Jureèek: V �ivotì na�eho
mìstského obvodu po obnove-
ní jeho samostatnosti pova�u-
ji za nejvýznamnìj�í oslavy
555. výroèí první zmínky o obci
v roce 1995. Oslav v Michál-
kovicích se tehdy osobnì zú-
èastnil tehdej�í premiér vlády
Václav Klaus. Michálkovice
také nav�tívil nìkdej�í pøedse-
da parlamentu Milan Uhde.
Za osobnì významnou událost
pova�uji svou úèast na osla-
vách padesátého výroèí Stalin-
gradské bitvy ve Volgogradu.
Pøi této pøíle�itosti jsem mìl
tu èest osobnì se seznámit s
pøedsedou ruského parlamen-
tu Chazbulatovem, viceprezi-
dentem Ruska a zástupcem
prezidenta Jelcina panem Ruc-
kim i s primátorem mìsta Vol-
gogradu Èechovem. Dal�ím
mým velice  významným osob-
ním zá�itkem bylo setkání s
Jeho královskou výsostí vévo-
dou z Kentu u pøíle�itosti od-
halení busty mar�ála Montgo-
meryho v Anglii. Tuto událost
jsem si nechal zdokumentovat
fotografií.

Z nìkterých veselých udá-
lostí, které mì ve funkci sta-
rosty potkaly, si vzpomínám na
jednu michálkovickou spoluob-
èanku, která mì pøi�la po�á-
dat, abychom zabránili dravci
� kánìti, aby ji nekradlo ku-
øata, jiná paní zase �ádala ná�
úøad provést opatøení proti
kunì, která øádí v jejím kur-
níku.

Jednoznaènì nejsmutnìj-
�ím okam�ikem v mé funkci
zastupitele bylo poslední roz-
louèení se starostou Ing. La-
dislavem Keclíkem, Csc. v
bøeznu loòského roku. Na �á-
dost v�ech kolegù ze zastupi-
telstva i Úøadu, jsem se ujal
této smutné povinnosti a jejich
jménem jsem zesnulému podì-
koval za jeho práci ve prospìch
na�ich Michálkovic.

F. Vejpustek: V�echny èin-
nosti a díla, která se podaøila
po dobu mého pùsobení v za-
stupitelstvu mìstského obvo-
du zrealizovat pro obèany, mají

pro mne osobnì velkou hodno-
tu. Nauèil jsem se veliké trpì-
livosti v prosazování po�adav-
kù, sna�il jsem se být tolerant-
ní a kompromisní.

Velmi významnou událostí
v uplynulém období bylo 555.
výroèí zalo�ení obce Michálko-
vice, ke kterému byl vydán
sborník zachycující vývoj obce
a �ivot v obvodu.

Souèástí na�eho �ivota jsou

nebudu zaji��ovat a realizovat,
mohu pouze doporuèovat.
Hlavním posláním zastupite-
lù v oblasti ekonomiky by mìlo
být pøedev�ím zaji��ování po-
tøebných finaèních prostøedkù
z mìsta, kraje, pøípadnì z fon-
dù Evropské unie. Sehnané
prostøedky je tøeba vlo�it do
realizace akcí uvedených ve
volebních programech mìst-
ského obvodu. Pro pokraèová-

v�ak i smutné
události, mezi
nì� patøí úmrtí
starosty Ing. La-
dislava Keclíka,
CSc., který za
svého pùsobení
ve funkci staros-
ty udìlal mnoho
pro ná� obvod.

Michálkovic-
ký zpravodaj:
Èím se budete
zabývat po
ukonèení své
aktivní èinnos-
ti v zastupitel-
stvu a jeho
radì?

B.Jureèek: Jsem dùchodce,
pokud mì známí nebudou vy-
u�ívat pro znaleckou èinnost,
budu koneènì vyu�ívat získa-
ného volna, více se vìnovat své
rodinì, èetbì, kultuøe, zahrád-
ce a jiným podobným èinnos-
tem.

F. Vejpustek: Krátce odpo-
èívat a vychutnávat si skuteè-
nost, �e pokud nechci - nemu-
sím. Ale vím, �e mi to nevydr-
�í dlouho. Urèitì brzy zaènu re-
alizovat dlouho odkládané
opravy na rodinném domku.
Budu pokraèovat ve svìøených
povinnostech vùèi svým vnou-
èatùm a samozøejmì budu sle-
dovat dìní v na�em obvodu
jako obèan.

Michálkovický zpravodaj:
Jaké máte osobní pøedsta-
vy o dal�ím rozvoji Michál-
kovic v následujících le-
tech?

B. Jureèek: Oèekávám a vì-
øím, �e Michálkovice v budouc-
nu budou je�tì ve vìt�í míøe
skuteènì krásným, èistým za-
hradním mìsteèkem, kde bude
ka�dý rád bydlet a kam se ka�-
dý rád bude vracet.

F. Vejpustek: Vlastní pøed-
stavy o dal�ím rozvoji Michál-
kovic samozøejmì mám. U� je

ní rozvoje Michálkovic je tøe-
ba realizovat nìkteré dal�í
akce - zpo�ïovanou plo�nou
kanalizaci, dìtské høi�tì s mo-
biliáøem u mateøské �koly, roz-
�íøení sportovního areálu u
hasièské zbrojnice vèetnì opra-
vy její budovy, doplnìní vol-
ných ploch o novou zeleò, roz-
�íøení cyklistických a turistic-
kých stezek. Je potøeba zvýraz-
nit památkové a dominantní
budovy na�í obce i øe�it byto-
vý fond obvodu, aktivnì pokra-
èovat v údr�bì zelenì a peèo-
vat o èistotu prostøedí, vyhlá-
sit soutì� o nejkrásnìj�í ulici,
nejhezèí dùm. Naplòovat tak
my�lenku zvelebování Michál-
kovic jako zahradní èásti mìs-
ta Ostravy.

Michálkovický zpravodaj
Vám obìma u pøíle�itosti to-
hoto rozhovoru je�tì jednou
blahopøeje k Va�im �ivotním
jubilejím s pøáním pevného
zdraví, �tìstí a �ivotního op-
timismu do dal�ích let. Sou-
èasnì Vám jménem v�ech ob-
èanù Michálkovic dìkuje za
dlouholetou práci vykona-
nou ve prospìch na�eho ne-
ustále vzkvétajícho mìstské-
ho obvodu. Mù�e Vás tì�it
skuteènost, �e výsledky Va�í
aktivní èinnosti na michál-
kovické radnici jsou patrné
po celé na�í obci. Proto je�tì
jednou - díky!

Franti�ek Vejpustek
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Základní �kola vstupuje
do svého 41. �kolního roku.
Zaèal optimisticky, proto�e
jsme v na�ich øadách pøiví-
tali 47 prvòáèkù. Také jsme
úspì�nì zakonèili nìkolika-
letou rekonstrukci �koly.
Dobrá vìc se podaøila.
V�ichni, kteøí se na rekon-
strukci �koly podíleli, mo-

S optimismem do nového �kolního roku
vence je pro dìti i veøejnost
zpøístupnìno �kolní høi�tì.
Dal�í akce, které na�e �áky
èekají je �kola v pøírodì pro
4. roèník, Mikulá�, Vánoèní
koncert, ly�aøský výcvikový
kurz, Valentýnský veèírek,
Den Zemì, Pálení èarodìj-
nic, cyklovodácký kurz, Den
dìtí, závìreèný veèírek vy-
cházejících �ákù a závìreè-
ný koncert na�eho pìvecké-
ho sboru. Mezi tím u nás
probìhnou sportovní, zdra-
votní, dopravní, recitaèní,
pìvecké a výtvarné soutì-
�e. Myslím si, �e �áci mají z
èeho vybírat.

Zárukou kvalitní výuky
je ná� pedagogický sbor,
který zaznamenal urèité
zmìny. Jedna paní uèitel-
ka nám ode�la na mateø-
skou dovolenou. Pøivítali
jsme dvì nové paní uèitel-
ky na 1. a 2. stupni. Celý
pedagogický sbor èeká ne-
lehký úkol dokonèení
�kolního vzdìlávacího
programu. Od pøí�tího
�kolního roku to pro nás
bude závazný vzdìlávací
dokument.

Závìrem si pøeji, aby
�kolní rok 2006/2007 byl
pro �áky i zamìstnance
úspì�ný. To pøeji i Vám
ètenáøùm.

Mgr. K. Sedláèková

Ve �kolce je opìt � ivo!
Úspì�nì jsme zahájili

nový �kolní rok v na�í
krásné mateøské �kole. I
letos jsme obsadili �kol-
ku do posledního místa
a v souèasné dobì je 16
neumístìných dìtí. Jsou
to v�ak vìt�inou dìtí
dvouleté a dìti maminek
na mateøské dovolené.
Novinkou pro tento rok je
pro dìti nabídka výuky
anglického jazyka, hu-
dební �kolièky a veselé-
ho pískání na flétnièku.
V�ichni zamìstnanci si
pøejí spokojené a zdravé

dìti, proto jsou odhodlá-
ni vydat ze sebe v�echen
um a lásku. Chtìla bych
popøát na�im zamìst-
nancùm hodnì sil, spo-
kojenosti a zdraví pro
na�i nároènou, ale krás-
nou práci. Podìkování za
spolupráci patøí obvodní-
mu úøadu, Z� U køí�e,
kulturnímu domu, firmì-
�abka a syn, rodièùm
Luká�ovým za vybavení
mateøské �koly �obchùd-
kem� pro dìti a v�em,
kteøí nám pomáhají.

Eva Ondru�ková I L U S T R A È N Í  F O T O  P.  P O L O K

hou mít pocit dobøe vyko-
nané práce. Mù�e je tì�it,
�e nìkolik generací dìtí se
bude uèit v krásné a moder-

ní �kole. V�em jim za �áky
i zamìstnance �koly dìku-
ji. Dìkuji pøedev�ím tøem
mu�ùm za pøíkladný zájem
o �áky základní �koly. Prv-
ní z nich je ji� ne�ijící bý-
valý starosta pan Ing. La-
dislav Keclík, CSc. Dal�í
dva jsou bývalý místosta-
rosta pan Franti�ek Vejpus-

tek a souèasný starosta pan
Bøetislav Jureèek. Bylo pro
mì ctí a radostí s nimi spo-
lupracovat.

Jako v ka�dém �kolním
roce se sna�íme pro na�e
�áky zajistit volnoèasové
aktivity. Jsou to zájmová
tìlesná výchova, sborový
zpìv, výtvarná výchova, pøí-
rodovìdný krou�ek, krou-
�ek dovedných rukou, do-
pravní a zdravotní krou�ek.
�ákùm je zaji�tìn pøístup

na internet. Díky spoluprá-
ci se ZU� Edvarda Runda
je u nás hudební, dramatic-
ká a taneèní výuka. Od èer-

I L U S T R A È N Í  F O T O  P.  P O L O K



/ 7

KULTURNÍ DÙM l Telefon 596 231 565
ØÍJEN

27. 10. 20.00 RYBÁØSKÝ VEÈÍREK

LISTOPAD
1. 11. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌST.

OBVODU
4. 11. 8.00 MÚZIÈKA 2006 - Dìtská hudební, pìvecká

a dramatická pøehlídka
9. 11. PRODEJ TEXTILU

28. 11. �KOLENÍ - B. Chmelaøová

PROSINEC
6. 12. PRODEJ TEXTILU

13. 12. VÁNOÈNÍ KONCERT ZU�

PØIPRAVUJEME
20. 1. 2007 MICHÁLKOVICKÝ PLES SE SKUPINOU FAMILY
A PAVLEM NOVÁKEM. Telefonická rezervace vstupenek od 15.
12. 2006 na tel. è. 596 231 565. Prodej vstupenek od 3. ledna -
9.00 hodin v kulturním domì.

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.

Telefonní èíslo slu�ebny v Michálkovicích 596 231 101
Policie ÈR - 158 l Mìstská policie Ostrava - 156

Zprávy Mìstské policie Ostrava

22Kapitoly z historie Michálkovic

Hrdina, vlastenec
p i l o t  R A F  M i r o s l a v  S e d l á è e k

Ohro�ování pracovnic úøadu
Dne 10. 8. 2006 byla hlídka MP vyslána na ul. Zvoníèkovu

v Ostravì � Michálkovicích, kde provádìly dvì sociální pracovnice
úøadu mìstského obvodu �etøení v rodinì z dùvodu mo�ného naøí-
zení ústavní výchovy u dítìte. Pøi tom v�ak byly obì �eny urá�eny
a slovnì napadány matkou dítìte. Ve chvíli, kdy �ena pozvedla
ze zemì klacek a zaèala se s ním ohánìt, sociální pracovnice pøivo-
laly na místo policii z dùvodu obavy o své zdraví. Teprve strá�níci
agresivní �enu uklidnili a za jejich asistence mohlo být �etøení
v rodinì ukonèeno.

Poèet pøestupkù, øe�ených strá�níky Mìstské policie Ostrava
na území mìstského obvodu Michálkovice za urèité období:

období                  celkem   doprava      veø.     alkohol  ostatní
                                                          poøádek

èervenec a srpen113 37 46 29 1

záøí 95 35 37 23 0

Vykradená chatka
Dne 10. 8. 2006 hlídka MP pøi pochùzce kolem �eleznièní trati

v Ostravì-Michálkovicích spatøila chatku � bývalý drá�ní domek
s vyra�enými vstupními dveømi. V okolí chatky ani uvnitø se nikdo
nenacházel. Strá�níci tedy na místo pøivolali Policii ÈR, která
si událost pøevzala k dal�ímu �etøení.

Opilý mu� oznámil sebevra�du
Dne 20. 8. 2006 nìkolik minut po pùlnoci byla hlídka

MP vyslána prostøednictvím centra tísòového volání na
ul. Michálkovickou v Ostravì, kde byl oznámen pokus
o sebevra�du. Strá�níci na místì uvidìli zjevnì opilého
mu�e (32 let), sedícího na zastávce MHD. Mu� strá�níkùm
øekl, �e právì uva�uje o tom, zda má skoncovat se �ivo-
tem. Nìkolik minut pøedtím svùj úmysl rovnì� oznámil
na linku 156, nezapomnìl v�ak udat pøesný popis místa,
kde se právì nachází. Pro jistotu byl pøivolán lékaø, kte-
rý poté, co mu�e prohlédl, rozhodl o jeho pøevozu na pro-
tialkoholní záchytnou stanici.

Rvaèka v restauraci
Dne 9. 9. 2006 do�lo v restauraci v Ostravì � Michálkovicích

ke rvaèce mezi hosty. Na místì zasahovali strá�níci i policisté.
Jeden z úèastníkù rvaèky (mladík 20 let) fyzicky napadl pøítom-
ného policistu a jednoho ze strá�níkù, nereagoval na výzvy
a k jeho zklidnìní muselo být pou�ito donucovacích prostøedkù.
Poté byl pøevezen na protialkoholní záchytnou stanici. Nyní mu
hrozí obvinìní z trestného èinu útoku na veøejného èinitele.

Jedním z tìchto hrdinù byl ná� michál-
kovický obèan, tehdy osmnáctiletý gymna-
zista, Miroslav Sedláèek. Krátce po okupa-
ci vyu�il mo�nosti ilegálního pøechodu z
Protektorátu Èechy a Morava do Polska,

Celonárodní tragedie konce tøicátých let minulého století, která vyvrcholila
likvidací Èeskoslovenské republiky její okupací Velkonìmeckou øí�í, Polskem a
Maïarskem dne 15. bøezna 1939, pøinesla sebou na druhé stranì i øadu hrdinských
èinù na�ich obèanù, star�ích i docela mladých.

který na pomezí Michálkovic a Petøvaldu
organizovala skupina vlastencù pod vede-
ním jeho otce. (O zpùsobu pøevádìní emi-
grantù z území Michálkovic vás budeme in-
formovat v pøí�tím èísle Michálkovického
zpravodaje.) V Polsku spoleènì s polskou

armádou Miroslav Sedláèek ustupoval pøed
Nìmci a� do Sovìtského svazu. V SSSR byl spo-
lu s dal�ími Èechy zatèen a internován v tábo-
rech Oranky a Suzdal. Na výzvu èeskosloven-
ské exilové vlády v Londýnì se pøihlásil, jako

dobrovolník, do vznikající Èeskoslovenské ar-
mády. V ní pak bojoval na pozemních i vzdu�-
ných boji�tích a� do konce Druhé svìtové války.
V letech 1940 a� 1941 se zúèastnil bojù o Tobruk
v Severní Africe, následnì pak absolvoval pi-
lotní výcvik v Královském kanadském letectvu
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a od roku 1943 v nìm i slou�il. Od roku 1944 do konce války

létal jako pilot 311. bombardovací  perutì Britského královské-
ho letectva (RAF). Tato peru� byla zaøazena do pobøe�ního le-
tectva, vykonávala hlídkové lety a bombardování nìmeckých

kým re�imem. Byl degradován do hodnosti vojína. Po roce 1948
byl dva roky bez práce, pozdìji na�el uplatnìní jako úøedník
v národním podniku Benzina. Èásteèného uznání se mu dostalo
pouze v krátkém období let 1968 a� 1971, kdy zastával funkci
øeditele n. p. Benzina Brno. Období �normalizace� v�ak s sebou
pøineslo opìt zákaz èinnosti ve vedoucích funkcích. V roce 1975
ode�el do dùchodu a v roce 1981 ve vìku �edesáti let zemøel.
Nedoèkal se tak pádu komunismu a návratu demokracie do vlas-
ti, za ni� bojoval. V roce 1991 byl �in memoriam� pový�en do
hodnosti podplukovníka Èeské armády.

O hrdinství, prokázaném na boji�tích Druhé svìtové války,
svìdèí i vojenská vyznamenání, která Miroslav Sedláèek obdr-
�el. Jsou to medaile Africa Star, Ocean Star, Za chrabrost, Za
zásluhy, Za zásluhy v boji proti fa�ismu a Èestný odznak èesko-
slovenského vojenského pilota 1991.

Tato vzpomínka je jen malým podìkováním michálkovických
obèanù za odvahu, hrdinství a vlastenectví, která Miroslav Sed-
láèek prokázal v dobách pro na�i republiku nejtì��ích. Lidé po-
dobného charakteru si zaslou�í vìènou úctu a vdìènost nás v�ech.

Za poskytnuté podklady a informace dìkujeme synu Miro-
slava Sedláèka, MUDr. Vítu Sedláèkovi.

Zpracoval: Ing. Jiøí Ka�párek

ponorek operujících v oblasti Severního moøe. Na bombardéru B
25 Mitshell  Miroslav Sedláèek, v hodnosti ser�anta RAF, nalé-
tal celkem 85 operaèních hodin. Po ukonèení války  byl v záøí
roku 1945 demobilizován.

Po válce se místo uznání svého vlastenectví, odvahy bojovat
za osvobození Èeskoslovenska se zbraní v ruce a prokázaného
hrdinství, za které dostal celou øadu vojenských vyznamenání,
doèkal jako voják západní fronty jenom perzekuce komunistic-

obotní dopoledne 7. øíj-
na bylo pro devatenáct
rodin krásným dnem.

F
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Nejen proto, �e babí léto bylo
na vrcholu své krásy, ale i pro-
to, �e se rodiny s pøáteli a svý-

ing. Jiøí Ka�párek svým pro-
cítìným uvítacím projevem a
radami do �ivota dojal nejen
rodièe a pøíbuzné, ale i malé
obèánky, kteøí radostným he-
káním a køikem vytvoøili sr-

deènou atmosféru. Poprvé byly
do obce uvítány i dva páry
dvojèátek. Na závìr, po podpi-
su do pamìtní knihy obce, do-
staly dìti na památku zlatý
pøívìsek. Ji� teï se tì�íme na
dal�í, tak milou událost. (pp)

mi novì narozenými dìtmi se-
�ly v Kulturním domì, aby byly
slavnostnì uvítány do na�í
obce. Na úvod �áci na�í �koly
pøednesli básnì, pak za dopro-
vodu paní uèitelky Hillové za-
pìli písnì. Pan místostarosta

Vítání
do �ivota...
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OTÁZKY PRO JEDENÁCTÉ 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 27. listopadu 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 JEDENÁCTÉ KOLO:

Skupina A - do 12 let
Podle knihy Nekoneèný pøíbìh byl také natoèen film. Jako jeden
z hlavních hrdinù je pes. Máte za úkol napsat, jak se jmenuje a také
jméno autora knihy.

Skupina B - od 12 do15 let
24. øíjna vznikla organizace OSN. Napi�te, co tato zkratka zname-
ná, kdy organizace vznikla a k èemu slou�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 :

pondìlí 9-12 13-18
úterý 9-12 1316
støeda zavøeno
ètvrtek 9-12 13-18
pátek 9-12 13-16

E-mail:
michalkovice@kmo.cz

Vítìzové desátého kola  soutì�e Michálkovického zpra-
vodaje jsou ve skupinì A: Rù�ena Mirochová a Nelly Palko-
vièová. Ve skupinì B: Ondøej Hadraba a Vojtìch Vèelný. Gra-
tulujeme. Vítìzùm devátého i desátého kola byly pøedány
ceny na ÚMOb Michálkovice 2. øíjna. (mp)

VÍTÌZOVÉ DESÁTÉHO KOLA

Chtìla bych Vás hned na
zaèátku upozornit na zmìnu
pùjèovní doby, která platí ji� od
2. 10. 2006.

Zároveò s touto zmìnou
vás èeká i zmìna knihovnic.
Budeme se tady støídat celkem
tøi, paní Marie Kry�tofová a
paní Adriena Lisová. Já jsem
dostala na starosti je�tì poboè-
ku Kunèièky, kde budu pùjèo-
vat v úterý a ve ètvrtek. Z tìch-
to dùvodù se budou výtvarné

akce konat pøevá�nì v pondìlí.
Pro ètenáøe pøipravujeme

dal�í akce. Do konce øíjna pro-
bíhá výstava Putování s no-
soro�ci, která je doplnìna o
zajímavosti o zvíøatech a ob-
rázky. Mù�ete se dozvìdìt také
o nových aktivitách v ZOO.

19. øíjna dìti v knihovnì
vyrábìly sádrová zvíøátka.

Men�í dìti mohly nakreslit své
oblíbené zvíøátko. Výkresy vy-
stavíme v knihovnì. Vìt�í dìti
mají �anci vyhrát cenu v sou-
tì�i Bystøi mozek.

6. 11. budeme malovat na
sklo a rádi bychom práce vy-
stavili. Pro soutì�ivé dìti pøi-
pravujeme test Chytré hlavy.

Chystáme se také nakou-
pit dal�í výtvarné potøeby a
knihy, na které pøispìl úøad.

Doufám, �e si na nové uspoøá-
dání v knihovnì zvyknete a
bude vám vyhovovat.

Tì�íme se na vás.
Va�e knihovnice
Ivana Kalwarová

Vítìzové devátého a desátého kola v kanceláøi starosty pøi
pøedávání cen. F O T O  P.  P O L O K
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Odpovìï A

Odpovìï B

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

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 31. øíjna 2006. Uzávìrka èísla 6/2006 je 4. prosince 2006.

Michálkoviètí hasièi pøi akci - likvidaci sr�ního hnízda v ptaèí
budce na zahradì rodinného domku na Charvátové ulici. E. O.

abí léto bylo bohaté na
soutì�e a èinnost na�ich

�í �áci na místì pátém. V ten-
to den vyjelo dru�stvo mu�ù do
Ostravy-Kunèièek na soutì� v
�Po�árním útoku�. Z jedenácti
dru�stev se pøi v�í smùle mu�i
umístili na druhém místì.
�Pøí�tì smùlu nebrat�, øíkali si
mu�i s odhodláním vyhrát. A
u� v pøí�tí soutì�i, která se ko-
nala 30. záøí v Heømanicích

svoje pøedsevzetí splnili. V
�Po�árním útoku do kopce� se
za úèasti deseti dru�stev umís-
tili na prvním místì. Ve stejné
soutì�i star�í a mlad�í �áci zís-
kali tøetí místo. Na závìr vý-
cvikového roku uspoøádali
SDH v O.-Michálkovicích 7.
øíjna soutì� �Po�ární útok ve
trojicích�. Celá akce mìla od-
lehèenou náladu a cílem bylo,
aby se na závìr roku se�li pøá-
telé a kolegové z ostravského
regionu, popovídali si a poba-

B
dobrovolných hasièù. 23. záøí
se uskuteènila v na�em areá-
lu �Soutì� mladých hasièù v
paralelním útoku�. Této vyda-
øené akce se zúèastnilo 14
dru�stev mlad�ích a star�ích
�ákù. Star�í �áci se umístili na
pìkném druhém místì a mlad-

vili se. Tomu odpovídaly úbo-
ry soutì�ících, a tak tøicet tøi
dru�stev z celé Ostravy nastu-
povalo v karnevalových mas-
kách a rùzných pøevlecích. Pøi

krásném poèasí, v dobré nála-
dì a obèerstvení, se v této vý-
jimeèné soutì�i podaøilo dru�-
stvu mu�ù pod názvem �Dìd-
ci� získat druhé místo. Dìku-
jeme v�em èlenùm SDH za
vzornou reprezentaci svého
sboru, ale i na�í obce Michál-
kovice. Tím ale práce hasièù
nekonèí. Ji� 21. øíjna zaèala ce-
loroèní hra pod názvem �Pla-
men� branným závodem a �ta-
fetou po�árních dvojic v Dolní
Lhotì. Tìchto her se zúèastòu-

je mláde�, co� jsou dru�stva
mlad�ích a star�ích �ákù a
dru�stva dorostenek a doros-
tencù. V�em pøejeme hodnì
zdaru.  J. Døímal

Fotozábìry ze soutì�e �Po�ární útok ve trojicích� poøádané 7.
øíjna. F O T O  P .  P O L O K
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! !  A K C E  ! !
1. A� 30. LISTOPADU
PØI ZAKOUPENÍ ITALSKÝCH TÌSTOVIN
DRUHÁ STEJNÁ PORCE 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 . . .

Jak u� to bývá, v parném
létì pøijde vhod èeský národní
nápoj - pivo. Také já jsem za
tímto úèelem nav�tívil jednu
z mnoha restaurací na�eho
obvodu, �Bistro u Pumpy�.
Vedle dobøe vychlazeného piv-
ka se mi dostalo i výtky od
majitele, pana Petra Janalíka.
�Pí�e� o akcích pro dìti, které
poøádají rùzné organizace, ale
�e i já poøádám podobné akce,
to jsem se je�tì ve zpravodaji
nedoèetl�. Chci to proto napra-

Stojí za pozornost
�ijí mezi námi, neznámé pro své okolí a pøitom je-

jich práci obdivují desítky, ba i stovky tìch, kteøí mají
rádi drobnou ruèní práci, jakou je svìtoznámá �Vam-
berecká krajka�. Nejlep�í díla najdeme v muzeích po
celém svìtì. Nám v�ak staèilo zajít do Klubu dùchod-
cù a mohli jsme si prohlí�et práce jedné z na�ich spo-
luobèanek - babièek paní Alenky Drobíkové. Za pouhé
tøi roky zvládla tuto nároènou techniku palièkování
tak, �e její práce byly vystaveny v Háji u Opavy a Hlu-
èínì. Je jen na �kodu, �e toto umìní u nás v obci nemá
pokraèovatele. Nebo se mýlím? /JD/

Babièka, která se nenudí

PO STOPÁCH
INDIÁNÙ

Na léto se v�dy tì�íme. Dìti, pro-
to�e mají prázdniny, a my dospìlí, �e
budeme se svými dìtmi pro�ívat krás-
nou dovolenou. To leto�ní léto bylo
zprvu nic moc, ale pak se ukázalo v
plné kráse. Ohromná vedra a ke kon-
ci zapr�elo, aby mìli houbaøi také ra-
dost. Nevídané mno�ství hub zpùso-
bilo, �e radosti bylo opravdu hodnì.

Pak to krásné babí léto...  A
právì na toto období  byla na-
plánovaná akce �Dobrodru�-
nou stezkou po stopách indi-
ánù�. V sobotu 16. záøí se na
tuto stezku vydalo více jak 90
dìtí se svými rodièi. Pøál
bych vám vidìt rozjásané oèi
tìchto dìtí, kdy� si pro�ly ce-
lou stezku, a na závìr kromì
�Úèastnického listu� dostaly

vit.  Ano, je pravda, �e majitel
�Bistra u Pumpy� pan Petr
Janalík ji� druhý rok poøádá
zábavné akce pro dìti. Ty se
mohou zdarma povozit na po-
nících, projet se na povoze  ta-
�eném koòmi a nebo si pro-
hlédnout obec z jeøábu, zapùj-
èeným panem Tumakovem. K
dispozici je i malé pískovi�tì,
kde si mohou dìti hrát. O tom,
�e se dobøe baví dìti i dospìlí
svìdèí stále vìt�í náv�tìvnost.

 J. Døímal

drobné pamlsky. O tuto dob-
rou akci se postaraly ji� tra-
diènì kluby �Beru�ky a Slu-
neènice�, Oddíly 31 a Zálesá-
ci, ZO KSÈM a jejich kandi-
dáti do zastupitelstva ÚMOb
Michálkovice. Sponzorùm Ji-
øímu Tumakovi, Romanu Us-
sarzovi a Josefu Suchopovi
patøí veliké �dìkujeme� !

 Jan Døímal




