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Letos je tomu ji� 62 let
ode dne, kdy skonèila nej-
stra�nìj�í válka v dìjinách
lidstva - II. svìtová válka.
Rok co rok se u stovek po-
mníèkù po celé na�í zemi
scházejí lidé, aby uctili pa-
mátku tìch, kteøí polo�ili
své mnohdy mladé �ivoty za
na�i svobodu. Zemøeli, aby-
chom my mohli �ít.

Od roku 1992 se zúèast-
òuji pamìtního aktu u po-

F O TO  P.  P O L O K

Na fotografiích paní starostka Kvìtoslava Sedláèková pøi projevu
a zástupci organizací a politických stran pøi leto�ním kladení
vìncù k památníku u Dolu Michal.

mníèku u �achty Michal.
V�dy mi bylo líto, �e a� na
zástupce úøadu obce, zá-
stupcù nìkterých politic-
kých stran a obèanských
sdru�ení, nemají obèané
chvíli èas a zájem o to, aby
si svou úèastí pøipomnìli a
uctili památku padlých spo-
luobèanù a vojákù  v II. svì-
tové válce. Nejvíce mì v�ak
mrzelo, �e a� do leto�ního
roku zde nebyl nikdo z

mláde�e. Byl jsem proto
mile pøekvapen, kdy� jsem
letos kladl kytici k pomní-
ku spolu s delegacemi �ákù
ze základní �koly a �áèkù z
na�í mateøské �koly. V�dy�
historickou pamì� musí

dál uchovávat na�e mláde�.
Vìøím, �e i pøí�tí léta se k
mladým pøipojí obèané,
abychom spoleènì vzdali
hold tìm, kteøí polo�ili své
�ivoty za na�í svobodu.

Jan Døímal

ÈAS ÚCTY

Dva mìsíce prázdnin...no, èekají nás opìt
dva mìsíce prázdnin,
mìsíce odpoèinku aA

nabírání sil. Nejvíce by si
toho mìla u�ít �kolní mlá-
de�, dovolenou pak i rodi-
èe, ba i dìdové a babièky si
pøíjdou na své. Prostì po
celé dva mìsíce budeme tak
nìjak více spolu jako rodi-
na a bez �koly. Vyu�ijme
toho, abychom se spoleènì
obohatili. My star�í mù�e-
me pøispìt svými zku�enost-
mi, vìdìním a dobrým pøí-
kladem. Mláde� svojí ener-

gií, optimismem a hravos-
tí. V poslední dobì se hod-
nì pí�e a mluví o tom, jak
je mláde� drzá a arogantní
vùèi svým uèitelùm a neu-
ctivá ke star�ím lidem a o
�ikanì, která mezi nimi
vládne. Myslím, �e mladí
jsou v ka�dé generaci stej-
nì vnímaví ke svému okolí
a podle toho se chovají.
Dáváme své mláde�i dosta-
teèný pøíklad? Copak zlo-

dìjna, podvody, l�i, vyèùra-
nost, hrubost a zbabìlost
jsou ty nejlep�í pøíklady?
Vìøím, �e na�e mláde� bude
jednou daleko lep�í. Vyva-

ruje se chyb na�í generace
a vyu�ije svobody se kterou
si mnohdy nevíme rady k
vzájemnému dobru a re-
spektu. P. Polok

PR IMÁTOR  D ÌKU J E  HA S I ÈÙM
Starostce mìstského obvodu Mgr. Kvìtoslavì Sedláè-

kové byl doruèen osobní dopis primátora mìsta Ostra-
vy Ing. Petra Kajnara, ze kterého citujeme:

 �...Dovolte mi, abych vyslovil podìkování Va�í Jed-
notce sboru dobrovolných hasièù Michálkovice, kteøí se
velmi obìtavì a aktivnì podíleli na likvidaci rozsáhlého
lesního po�áru ve dnech 13. a� 15. dubna 2007 v katast-
rálním území Ostrava � Nová Bìlá. Svým nasazením
a pøístupem ke zdolávání tohoto po�áru Va�i hasièi pro-
kázali, �e jsou platnými èleny jednotky po�ární ochrany,
a pøispìli tak k úspì�né likvidaci vý�e uvedeného lesní-
ho po�áru...�

Za obìtavou práci a dobrou reprezentaci Michálko-
vic na�im dobrovolným hasièùm dìkují rovnì� zastupi-
telé mìstského obvodu i redakce Michálkovického zpra-
vodaje. (jk)
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Léto se nezadr�itelnì blí�í, ka�-
dý z nás ho tou�ebnì oèekává. Pro
vìt�inu z nás je dovolená odpoèin-
kem, rozptýlením po celoroèní døi-
nì, regenerací pro tìlo i du�i. Tou-
to dobou se sna�íme dopøát si v�e,
na co jsme v prùbìhu roku nemìli
dost èasu.

Mimoøádné nebezpeèí skrývá
léto v tom, �e mnoho z nás tou�í
být do hnìda opálen. Pøehnané
opalování je pro poko�ku �kodli-
vé, urychluje stárnutí a zvy�uje ri-
ziko vzniku rakoviny kù�e. Slu-
neèní ultrafialové záøení povzbu-
zuje látkovou výmìnu a krevní
obìh, dále napomáhá vytváøení vi-
tamínu D. Pozor, v�eho moc �ko-
dí. Paprsky ultrafialového záøení

Pozor, v�eho moc �kodí
pùsobí více do hloubky, po�kozují
kolagen tkánì a poko�ka pøedèas-
nì stárne.

V Í C E  Z P R ÁV

Ale existuje je�tì vìt�í riziko, a
to mo�nost nádorového bujení
kù�e. Tomuto riziku se dá pøede-
jít zkrácením doby pobytu na slun-
ci, pou�íváním ochranných kré-
mù, brýlí a pokrývek hlavy.

MUDr. Støi�ová Miroslava

Ke dvìma zdrojùm informací o na�í obci, Michálkovickému zpra-
vodaji a webovým strankám obecního úøadu, pøibyl zdroj tøetí a chvála
za nìj. Parta mladých obèanù zalo�ila nové webové stránky, které
informují o v�em, co se v Michálkovicích dìje. Rád procházím tìmito
webovými stránkami (www.emagazine.estranky.cz) a dr�ím palce celé
redakèní radì, aby jim jejich elán vydr�el. (Jan Døímal)

Obracejme se
na nì !

To, �e se lidé na své volené zá-
stupce málo obracejí, je v�eobec-
nì známo. Na veøejných schùzích
zastupitelstva je malá úèast obèa-
nù. Prostì se �vybrblají� po hos-
podách a pak se diví, �e s jejich
problémem nikdo nic nedìlá. Vím,
�e vedení obce to mrzí, mo�ná se
tedy vá�nì my, obèané, mylnì do-
mníváme, �e zastupitele zajímá
ná� názor jen tìsnì pøed volbami.

(pp)

Je va�e domovní èíslo staré nebo po�kozené a nevíte, kde se vyrábìjí
nová? Nabízíme vám firmu, které se o va�e problémy postará.

SMALT s.r.o., 763 11 Zlín-�elechovice 186,
telefon 577 901 106, e-mail: smalt@smaltzlin.cz

www.emagazine.estranky.cz

ÈAS JSOU PENÍZE
U�etøit èas nám umo�ní

novì otevøená poboèka
ÈSOB ve Slezské Ostravì u
prodejny PLUS. Snadnìj�í

pøístupnost a mo�nost po-
hodlného parkování urèitì
potì�í v�echny klienty, oby-
vatelé a podnikatele z Mi-
chálkovic a blízkého okolí.
Velkým pøínosem je nonstop
pøístupný bankomat. Poboè-
ka poskytuje ve�keré slu�by
pro obèany i firmy - od za-
lo�ení úètu a� po vyøízení
hypotéky. Jsou pøichystány
zajímavé novinky  o kterých
se mù�ete informovat na
poboèce. Otevøeno je v pra-
covní dny od 9 do 12.30
hodin a od 13.30 do 17 ho-
din. (pp)

FOTO:  M .  POLOKOVÁ
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Od poèátku dubna do
uzávìrky tohoto èísla
Michálkovického zpra-
vodaje se rada mìstské-
ho obvodu se�la na pìti
zasedáních. Na nich
mimo jiné projednala
následující zále�itosti:

l Schválila smlouvu o dílo s firmou OVANET, a. s. na
realizaci datové sítì v rekonstruované budovì ÚMOb
Michálkovice a povìøila starostku jejím podpisem

l Na základì usnesení rady Statutárního mìsta Ostravy
vzala na vìdomí rozpoètové opatøení è. 2/2007 týkající se
rekonstrukce Michalského námìstí, rekonstrukce pøístavby
budovy ÚMOb a chodníkù v celkové vý�i 1,641 mil. ko-
run a rozpoètové opatøení è. 3/2007 na úhradu nákladù
souvisejících se zabezpeèením èinností vykonávaných
v oblasti sociálnì právní ochrany dìtí ve vý�i 39 tis.
korun.

l Schválila zakoupení 13 kusù zlatých pøívìskù jako dar
novorozencùm pøi pøíle�itosti slavnostního vítání obèán-
kù.

l Schválila èleny komisí rady mìstského obvodu, a to:

Komise výstavby, rozvoje obvodu, �ivotního prostøedí
a dopravy �
Ing. Da�ek, Bok, Ing. Mahdal, Schmidt, Ing.Kozel, Ing. To-
mis, Polach, Kaniová, Ru�aj.

Komise kulturní a letopisecké �
Bc. Slaná, Janáková, Sedláèek ml., Illichmannová, Bc. Us-
sarzová, Bc. Juro�ková ml., Brumek ml. a redakèní rada
Michálkovického zpravodaje.

Komise tìlovýchovy a mláde�e �
�leisová, Vèelná V., Vèelná L., Bártová, Janírek, Ing. Pete-
rek.

l Projednala postupy ve vymáhání dlu�ného nájemného
bytù i poplatkù z prodlení a povìøila starostku pøedlo�e-

Setkáváme se v dobì zaèínajících
dovolených a pro �áky a studenty blí-
�ících se prázdnin. V�echno krásnì
kvete, rozkvetla i na�e nová radnice.
Michálkoviètí obèané se koneènì do-
èkali dùstojného úøadu, kde mohou
vyøizovat své neodkladné zále�itosti a
zamìstnanci ÚMOb mohou ve svých
nových kanceláøích neru�enì praco-
vat ke spokojenosti obèanù. Termín
kolaudace radnice bude v polovinì
èervna. Bìhem èervence a srpna do-
konèíme poslední kosmetické úpravy
a v záøí pro obèany plánujeme Den
otevøených dveøí. V polovinì èervna
bude také zkolaudován park na Mi-
chalském námìstí. Doufám, �e do té

doby budou opravena reklamovaná
zaøízení na dìtském høi�ti. Dìkuji
v�em obèanùm, kteøí pøispìli na kvì-
tinovou výzdobu Michálkovic. Jsem
ráda, �e máme obèany se zájmem o
své okolí. Na stranì druhé se nemohu
smíøit s ignorací nìkterých na�ich
obèanù. Papíry, plastové láhve, kra-
bièky od cigaret povalující se na chod-
nících, cestách, trávnících, ukradené
kvìtiny z kvìtinových nádob, èerné
skládky. Na�e úklidová èeta by muse-
la pracovat 24 hodin dennì, abychom
mohli být spokojeni. Víme, �e nepoøá-
dek nedìlají jenom dìti ale i dospìlí.
Snad pøíjde doba, kdy vìt�ina obèa-
nù pochopí, �e se jim lépe �ije v krás-

ných a èistých Michálkovicích. S pøí-
chodem léta nastává i problém s ko-
sením trávy. V�echna na�e travnatá
prostranství máme zmapována. Ka-
pacitnì v�ak na�i zamìstnanci na
úpravu v�ech ploch nestaèí. Prosíme
Vás o trpìlivost. Mù�e se stát, �e nì-
které plochy budou pokoseny pozdìji.
V prùbìhu minulých dvou mìsícù
jsem se také zúèastnila nìkolika kul-
turních akcí. Byly to koncerty ZU�
Edvarda Runda v Husovì sboru a v
KD, vernisá� na Dolu Michal, Kácení
máje. O dal�ích akcích se doètete na
stránkách na�eho Zpravodaje. Dìku-
ji v�em, kteøí tyto akce poøádali. Zá-
vìrem Vám v�em pøeji pøíjemné dva
mìsíce, pìkné dovolené a dìtem a stu-
dentùm krásné prázdniny.

ním seznamu dluhù zastupitelstvu mìstského obvodu.
l Schválila finanèní pøíspìvek a slevu nájemného v KD

Michálkovice místní organizaci ÈSSD na spoleèenskou akci
�Kácení máje�.

l Na základì usnesení zastupitelstva Statutárního mìsta
Ostravy vzala na vìdomí rozpoètové opatøení è. 4/2007 øe-
�ící pou�ití dotace ze státního rozpoètu ve vý�i 16 tis. ko-
run na výdaje �koství.

l Projednala zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení
mìstského obvodu za rok 2006 s kladným stanoviskem
a povìøila starostku jejím pøedlo�ením zastupitelstvu mìst-
ského obvodu ke schválení.

l Schválila �ádost organizace ÈSSD o pronájem vývìsní
skøíòky na toènì trolejbusù.

l Schválila provozní øád dìtského høi�tì na Michalském
námìstí.

l Schválila finanèní dar Základní umìlecké �kole Edvarda
Runda na oslavy stoletého výroèí této �koly.

l Vzala na vìdomí dìkovný dopis primátora mìsta Ostravy
Ing. Petra Kajnara Jednotce sboru dobrovolných hasièù
Michálkovice, podílející se likvidaci lesního po�áru v Nové
Bìlé.

l Vzala na vìdomí pøípravu 4. zasedání Zastupitelstva mìst-
ského obvodu Michálkovice, konaného dne 13. èervna 2007.

DÌKUJEME ZA KVÌTINOVOU VÝZDOBU
Jistì jste si v�imli, �e na�e Michálkovice udìlaly dal�í

krok ke zkrá�lení a zdokonalení �ivotního prostøedí obce.
Na sloupech podél ulice Ès. armády se objevila kvìtinová
výzdoba. A komu za to vdìèíme? Prvotní podnìt a nápad
pøi�el od zastupitelù mìstského obvodu. Ná� velký dík
v�ak patøí spoleènosti Výtahy Ostrava, která bezplatnì
zhotovila dr�áky na kvìtináèe, je� pracovníci technické
údr�by obvodu upevnili na 21 sloupù veøejného osvìtle-
ní. Podìkování patøí i místnímu Zahradnictví Havlina,
které s velkou slevou poskytlo pøedpìstované kvìtiny
a zajistilo i jejich vysazení do závìsných kontejnérù.
V neposlední øadì patøí dík i nìkterými obèanùm Michál-
kovic, kteøí svými finanèními dary významnì pøispìli
k realizaci celé akce. (jk)
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Do krásného sluneèného dne 12. kvìtna se probouzeli
dìti a jejich rodièe, aby se v 10 hodin postavili na start
soutì�e nazvané �Probouzení lesa�. Od startu a� do cíle
procházeli jarním lesem a plnili úkoly zadané lesními
zvíøátky. Na konci soutì�e je èekaly pamìtní listy a drob-
né sladkosti. �e se tento druh soutì�e dìtem a jejich rodi-
èùm líbí svìdèí jejich veliká úèast. Pøi odchodu ze soutì�í
se u� mnozí ptali, kdy bude dal�í soutì�. Poøadatelé sli-
bují, �e jistì bude, ale teï je to je�tì tajemství a v�ichni
budou vèas informováni. A kdo tuto akci zorganizoval?
Zá�titu nad akcí mìla ZO KSÈM Michálkovice a organi-
zaèní �táb pod vedením Mgr. M. Juro�kové. Drobné odmì-
ny dìtem zajistili sponzoøi: pan Ussarz, èlenové zastupi-
telstva a ÚMOb Michálkovice. U� tradiènì poskytl zdar-
ma letní zahradu pan Suchopa.  (JD)
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Probouzení lesa

Vítejte mezi námi...

��astný a radostný nástup do �ivota v na�í obci,
rodièùm a pøíbuzným hodnì zdaru pøi výchovì, to
popøála paní starostka Kvìtoslava Sedláèková no-
vým obèánkùm na jarním vítání. Sedmnáct párù se
svými ratolestmi pøijalo malý dárek a slavnostní
chvíli zpestøili �áci na�í základní �koly malým kul-
turním vystoupením pod vedením paní uèitelky Sil-
vie Hillové. (pp)

M A L Í  V E L K Ý M
Na�i malí �áèci z Mateøské �koly pøi�li se svými

uèitelkami zazpívat a popøát do Klubu dùchodcù
maminkám a babièkám u pøíle�itosti Dne matek.
Radost byla vzájemná.

Dojímavé pásmo udì-
lalo velikou radost �e-
nám, a malým z toho, �e
se mohli pøedvést a poch-
lubit tím, co u� se ve �ko-
le nauèili. (mp)
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souvislosti s nadcházejícím koncem �kolního roku
2006/2007 Michálkovický zpravodaj po�ádal o roz-
hovor zastupující øeditelku Základní �koly U Køí-

�KOLNÍ ROK KONÈÍ...

V
�e paní Mgr. Barboru Paskonkovou. Odpovìdi na otázky
kladené redakcí MZ zaznamenal Ing. Jiøí Ka�párek.

Od listopadu loòského
roku jste byla povìøena ve-
dením michálkovické zá-
kladní �koly. Abychom vás
mohli na�im obèanùm a
ètenáøùm blí�e pøedstavit,
povìzte nám nìco o své do-
savadní práci.

Na Základní �kole U Køí-
�e, v té dobì se je�tì nazývala
Kurnického, pracuji od roku
1985. Tehdy, hned po ukonèe-
ní Pedagogické fakulty v Os-
travì, na ní� jsem vystudova-
la obor Národní �kola, jsem na
zdej�í �kolu dostala tzv. �umís-
tìnku�. Od roku 1990 jsem
byla pøedsedkyní odborové or-
ganizace a v roce 2003 jsem
byla jmenována do funkce zá-
stupce øeditele. Na podzim
2006 byla dosavadní øeditelka
�koly Mgr. Kvìtoslava Sedláè-
ková zvolena starostkou Mi-
chálkovic a mì bylo nabídnu-
to zastupovat paní starostku
po dobu jejího mandátu ve
funkci øeditelky �koly. Jako
svoji zástupkyni jsem si vybra-
la mladou a velmi schopnou
kolegyni Mgr. Lenku Sedláèko-
vou (shoda jmen s paní starost-
kou je èistì náhodná).

Základní �kola �ije svým
specifickým �ivotem. Mù�e-
te nás seznámit s nìkterý-
mi �kolními akcemi, které
probìhly ve druhé polovi-
nì �kolního roku?

Ve druhém pololetí tohoto
�kolního roku se uskuteènilo
mnoho ji� tradièních akcí. Na-
pøíklad Valentýnský veèírek
pro �áky 2. stupnì, jako jaká-
si odmìna za  pøípravu Miku-
lá�e a karnevalu pro mlad�í
spolu�áky N�, které probìhly
v prosinci. Nebo Pálení èaro-
dìjnic, které se tentokrát
uskuteènilo ve �kole a nikoli v
areálu hasièské zbrojnice. �ko-
la mìla v tento den i svùj
zvlá�tní �èarodìjnický �kolní
øád� pro �áky, kteøí pøi�li v kos-
týmu èarodìjù. V kostýmech
v�ak nepøi�li jen �áci, ale také
mnohé paní uèitelky.

Probìhla také tradièní re-
citaèní soutì�, ji� 10. roèník
hudební soutì�e �Michálkovic-
ký skøivan�. Ná� skvìlý �kol-
ní pìvecký sbor pod vedením
paní uèitelky Mikulské nás re-
prezentoval na koncertì pro

maminky v místní knihovnì.
Do konce �kolního roku vy-
stoupí tento sbor je�tì nìkoli-
krát - v mateøské �kole, v kul-
turním domì pro seniory a
uspoøádá závìreèný koncert
pro na�e �áky a �áky s tìles-
ným posti�ením z Ostravy-Po-
ruby.

Mimoøádný výchovný
význam má i mimo�kolní
èinnost va�ich �ákù. Øek-
nìte nám nìco o ní.

Na�i �áci reprezentují �ko-

lu v mnoha rùzných soutì�ích
individuálních i kolektivních
disciplín. Nejvìt�í úèast �actva
je samozøejmì ve sportovních
turnajích ostravských �kol,
kdy dru�stva slo�ená z dìvèat
nebo chlapcù usilují o pøední
umístìní ve volejbalu, vybíje-
né nebo florbalu. Zápasy v mi-
nikopané a fotbalu u� také pro-
bìhly za velkého zájmu na�ich
sportovcù.

Nìkteré z tìchto soutì�í se
uskuteènily v areálu na�í �ko-
ly a díky pøíznivému poèasí v
posledních týdnech jsme moh-
li nále�itì vyu�ít také na�eho
krásného �kolního høi�tì. Od
pøí�tího �kolního roku pøislí-
bila vedení atletického oddílu
vynikající sportovkynì paní
Daniela Bártová.

Nejsou to ale jen sportovní
soutì�e, kterým se na�i �áci
vìnují. V podobì pìkného
umístìní v soutì�i �Mladý

zdravotník� zúroèila svou pøí-
pravu dìvèata 8. a 9. roèníku
K. Sabacká, M. Ro�a�ová, K.
Uhrová a A. Chelmecká. Uzná-
ní za snahu patøí i dru�stvu,
které reprezentovalo �kolu v
dopravní soutì�i �Mladý cyk-
lista�. V posledních mìsících
jsme obeslali kvalitními pra-
cemi i výtvarné soutì�e. V
rámci celomìstské soutì�e ke
Dni Zemì získala 3. místo �á-
kynì 9. tøídy V. Hrtusová a za
svou malbu v mezinárodní sou-
tì�i �Pohádky dìtí dìtem� ta-
tá� autorka získala 1. místo.
Dokladem poctivé a nápadité
tvorby jsou dílka dìtí, které si
ka�dý zájemce mù�e prohléd-
nout v areálu na�í �koly.

Na na�í �kole pùsobí také

Základní umìlecká �kola Edu-
arda Runda. Paní uèitelky zde
v odpoledních hodinách vyuèu-
jí høe na flétnu, klavír, kyta-
ru, keyboard nebo akordeon.
Na�í �áci mohou nav�tìvovat
také taneèní obor nebo sólový
zpìv této umìlecké �koly. Od
dubna pùsobí na na�í �kole
velmi úspì�ná taneèní skupi-
na RITMO z Rychvaldu.  Dále
na�i �áci tráví volný èas ve
Sboru dobrovolných hasièù
Michálkovic i Rychvaldu, v
oddílu jménem Kmen Wa-
basch, PO SOKOL, turistic-
kém oddílu ÈTU a úèastní se
velmi zdaøilých akcí poøáda-
ných místní knihovnou.

Ve volném èase mohou �áci
v odpoledních hodinách vyu�í-
vat na�eho nového �kolního
høi�tì.

Leto�ní �kolní rok zvol-
na  konèí, nastane dvoumì-

síèní prázdninové volno.
Jak se toto období projeví
v �ivotì �koly?

Na závìr tohoto �kolního
roku se rozlouèíme tradiènì s
�áky devátých tøíd veèírkem v
michálkovickém kulturním
domì. Letos vychází 41 devá-
�ákù. V�ichni byli pøijati k dal-
�ímu studiu, z toho 25 �ákù na
støední �koly a 13 �ákù na tøí-
letý uèební obor. Veliké podì-
kování chci vyjádøit v�em èle-
nùm na�eho pedagogického
sboru, kteøí pøipravovali �áky
k pøijímacím zkou�kám, pøi
nich máme tradiènì velkou
úspì�nost. Na gymnázium byli
pøijati také dva �áci z 5. roèní-
ku na�í �koly.

V období prázdnin zùstane
v provozu na�e ji� zmínìné
�kolní høi�tì. Mohou je vyu�í-
vat nejen �áci na�í �koly, ale i
v�ichni zájemci o sportování.
Høi�tì bude v provozu celé
prázdniny, sportovci v�ak musí
dodr�ovat stanovenou provoz-
ní dobu a také øád høi�tì.

Co nového mù�eme oèe-
kávat na na�í základní
�kole v novém �kolním
roce?

Od záøí nastoupí na na�i
�kolu témìø padesát prvòáèkù.
Rodièe tìchto prvòáèkù a bu-
doucí �koláci byli seznamová-
ni se �kolou u� v prùbìhu ce-
lého pøedcházejícího �kolního
roku na velmi zdaøilých setká-
ních nazvaných �V�eználek�.

Od nového �kolního roku
2007/2008 vstupuje v platnost
na v�ech základních �kolách tzv.
��kolní vzdìlávací program�.
Podle tohoto programu, na nìm�
pracovali v�ichni pedagogové
témìø dva roky, se budou od prv-
ního záøí uèit první a �esté roè-
níky. Ná� vzdìlávací program
jsme nazvali ��KOLA  SPOLU�.
Tento název  by mìl vyjadøovat
otevøenost �koly a to, �e jsme
ochotni SPOLUpracovat se
v�emi. Chceme být klasickou zá-
kladní �kolou, která pøipraví
�áky pro �ivot. Celý �kolní vzdì-
lávací program ��kola spolu�
bude od záøí k dispozici veøej-
nosti na na�ich webových strán-
kách:

zsmichalkovice.com.

Dìkujeme Vám za roz-
hovor a jménem v�ech mi-
chálkovických spoluobèa-
nù na�í základní �kole i
vám osobnì  pøejeme hod-
nì úspìchù pøi výchovì a
vzdìlávání na�ich dìtí.

Ing. J. Ka�párek pøi rozhovoru s paní øeditelkou Mgr. Barborou
Paskonkovou. F O T O  P.  P O L O K
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Zprávy Mìstské policie Ostrava

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

Blahopøání

A� ti dal�í léta pøi-
nesou spoustu �tìs-
tí a radosti, kterou
ty sama rozdává�
druhým.
Toto je nejen pøání
k narozeninám, ale
i podìkování za to,
co pro nás v�echny
dìlá�.
Dìkujeme ti a pøe-
jeme v�echno nej-
lep�í do dal�ích let.

Rodina a pøátelé

Dne 19. 4. 2007 jsme spolu s celou rodinou oslavili
osmdesáté páté narozeniny

paní Jiøiny Halotové
z Michálkovic, �tìpnièkova 561. Do dal�ích let jí
v�ichni pøejeme hodnì zdraví, sluníèka, pohody
a dobré nálady a mnoho splnìných pøání.

Jsou rány které nezahojí èas,
srdce bolí a slza padá z øas.

7. èervna 2007 uplynulo 25 let, kdy nás opustili
ná� tatínek RUDOLF BEDNÁØ a 23. èervna 3 léta,
na�e maminka DRAHU�KA BEDNÁØOVÁ
z Michálkovic.

S láskou vzpomínají
dcera Libu�e s rodinou

Ji� roky plynou a nikdo nezacelí
v srdci tu ránu bolestivou.

Dne 9. dubna 2007 jsme vzpo-
menuli 2. smutné výroèí náhlého
úmrtí pana

LADISLAVA MARÈI�E

S láskou na nìj vzpomínají
man�elka Ludmila,
dcery a syn s rodinami.

Bourali do plotu
Dne 1. 4. 2007 zaslechli strá�níci MP pøi procházení ul. Rychvald-

ské v Ostravì-Michálkovicích zvuk skøípìní brzd motorového vozi-
dla a poté silný náraz. Ihned se rozbìhli smìrem, odkud hluk usly-
�eli a na køi�ovatce s ul. Rajskou spatøili osobní motorové vozidlo
Opel Kadet nabourané do plotu u rodinného domu. U vozidla postá-
vali tøi mladí mu�i (19 � 20 let), av�ak ani jeden se nemìl k tomu,
pøiznat se k øízení vozidla. Na�tìstí se nehoda obe�la bez zranìní,
av�ak nyní celou událost �etøí Policie ÈR, která byla na místo do-
pravní nehody pøivolána.

Kradené kolo
Dne 16. 4. 2007 byla hlídka MP vyslána na ul. Gogolovu

v Ostravì-Michálkovicích, kde se nacházel oznamovatel, který za-
dr�el mu�e (41 let), jedoucího na kole, je� bylo odcizeno jeho sestøe.
Mu� navíc za kolem táhl vozík, nalo�ený kovovým odpadem. Strá�-
níkùm dotyèný na kole tvrdil, �e kovový �rot na�el na zemi u torza
domu na ul. Studnièkovì. Jeho jednání bylo strá�níky kvalifiková-
no jako pøestupek zatajení nálezu, a v�e bylo postoupeno
k projednání správnímu orgánu. Událost týkající se odcizeného kola
si pøevzala k dal�ímu �etøení Policie ÈR.

Øidiè pøedlo�il doklady a poté utekl
Dne 22. 5. 2007 upoutal pozornost hlídky MP øidiè motorového

vozidla �koda Felicia, který na ul. �tìpnièkovì v Ostravì-Michál-
kovicích pøejí�dìl bezdùvodnì pøes trávu. Pøi øe�ení pøestupku a
ovìøování jeho toto�nosti se mu� (30 let) náhle dal na útìk, vbìhl do
chodby nedalekého domu, zavøel za sebou vchodové dveøe a na vý-
zvy strá�níkù k jejich otevøení nereagoval. Pøedtím v�ak ji� pøedlo-
�il strá�níkùm své doklady. Pøi následném ovìøování údajù uvede-
ných v obèanském a øidièském prùkazu vy�lo najevo, �e øidiè má
soudnì vysloven zákaz øízení motorových vozidel. Na místo byla
pøivolána hlídka Policie ÈR.

Koncert ke Dni matek
13. kvìtna 2007 se konal v Husovì sboru v Ostravì-

Michálkovicích koncert �ákù ZU� Slezská Ostrava, vìno-
vaný maminkám. Mladí hudebníci, pøipravováni svými
zku�enými pedagogy, úèinkovali s velkou radostí a lás-
kou. �áci byli za svou píli odmìnìni obèerstvením a je-
jich uèitelé hezkou kytièkou. U� teï se �áci tì�í na pøí�tí
úèinkování v Husovì sboru. Olga �mídová

Mìstská policie upozoròuje motoristy na zmìnu
dopravního znaèení parkovi�tì na ulici Radnièní
u prodejny �abka. Parkování je v pracovní dny èasovì
omezeno na 2 hodiny. Doba poèátku stání musí být
vyznaèena parkovacími hodinami za pøedním sklem
vozidla.
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V leto�ním roce byla v
Národní kulturní památce
Dole Michal Národním pa-
mátkovým ústavem v Ostra-
vì roz�íøena prohlídková tra-
sa o dvì nové expozice. Ke
stávajícím èástem jako znám-
kovna, øetízková �atna, ce-
chovna, dispeèink, lampovna,
jámová budova a strojovna,
byly pøidány expozice dùlní-
ho mìøictví a výdejny svaèin.

Expozice dùlního mìøictví
je zalo�ena na ukázce postup-
ného vývoje tohoto odvìtví,
který je rozdìlen chronologic-
ky  do tøí èástí a je prezento-
ván formou tøí stolù mìøièù.
Najdeme zde �irokou �kálu
nivelizaèních pøístrojù, teo-
dolitù rùzných výrobcù jako
napøíklad Josefa a Jana Fri-
èe, firem Hildebrant, Kraft,
Breithaupt, Meopta a Carl
Zeiss, optických zamìøovaèù,
anemometrù, ale také slav-
nostní hornickou èepici
s �avlí, sklenìné hornické
korbely, ukázky dobových
kanceláøských potøeb, peèe-
tidel,  rýsovací potøeby, olov-
nice, odborné uèebnice, origi-

Nové expozice na Dole Michal
nální dùlní mapy a výkresy.
Zejména pak mapy z roku
1914, ve kterých je uvedena
hloubka dolu Michal, ulo�e-
ní, názvy a mocnost v jednot-
livých slojích. Mù�eme zde
najít i ohøíváèek na pivo a
korbel z roku 1914. Zkrátka
v�e, co se v takové kanceláøi
dùlního mìøièe na poèátku
dvacátého století dalo najít a
oèekávat. Nejstar�í pøístroje
pochází z roku 1882. Vývoj je
zakonèen pøístroji z doby
osmdesátých let minulého
století, které pøedstavují ji�
pøístroje v plastické hmotì
ruského a východonìmecké-
ho výrobce. Kolekce obsahu-
je pøibli�nì 164 exponátù. K
nejzajímavìj�ím exponátùm
patøí Pielerova indikaèní li-
hová lampa vyrobená v roce
1912 ostravskou firmou
Brouèek.

V prùbìhu leto�ního
roku je plánováno je�tì ote-
vøení expozic první pomoci,
geologická expozice a výdej-
na prádla.

Karolína Grymová
NKP Dùl Michal

Dìtský den
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Soutì� v chytání

ryb, støelba ze vzdu-
chovky, hod do huby,
tombola, kolo �tìstí,
odmìny sladkostmi a

Expozice dùlního mìøictví na Dole Michal
F O T O  P.  P O L O K

obèerstvení, to byla
náplò Dìtského dne,
který uspoøádali mi-
chálkoviètí rybáøi pro
na�e dìti. Den se vyda-
øil, spokojeny byly dìti
i organizátoøi. (pp)
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Milí ètenáøi!
I v tìchto letních

dnech bychom Vám chtì-
li nabídnout nìkolik
akcí a zhodnotit ty, kte-
ré ji� probìhly a mìly
úspìch.

V minulém èísle jsme
Vás zvali na besedu s
cestovatelem, spisovate-
lem, záhadologem a scé-
náristou panem Arno�-
tem Va�íèkem. Vystoupil
v na�í knihovnì ji� po-
tøetí a doufám, �e ne na-
posled. Beseda byla vel-
mi zajímavá a �áci 8. tøíd
i pøítomní byli spokoje-
ni. Padlo také mno�ství
dotazù.Na�e soutì� pro
dìti Otevøená kniha
mìla v minulém kole dva
výherce. Jirku Vybírala
a Luká�e Zunta. Oba èet-
li velmi pìknì a dostali
od nás zajímavou knihu
a diplom.

zapomenutých èástech
svìta. Vyprávìní o cestì
pøes Atlantik i Tichý oce-
án bylo velmi zajímavé a
humorné. �áci 9. tøid a
pøítomní dospìlí byli
velmi spokojeni. Na zá-
vìr v�ichni posluchaèi

Profesionální zahradní architektura pro
zahrady a ve�keré dal�í exteriéry èi interiéry
jako napø. parky, jezírka, terasy, balkony,
zimní zahrady, pokojové rostliny v budovách

Telefon: 777 325 545, www. zahrady.navolnenoze.cz
zuzanahaspicova@seznam.cz

I N G .  Z U Z A N A  H A � P I C O V Á

Knihovna v�em na�ím obèanùm

ZAHRADNÍ
ARCHITEKTKA

Dal�í zajímavá bese-
da probìhla 23. 5. Dok-
torka Karin Pavlosková
vyprávìla a promítala
zá�itky ze svých cest po
celém svìtì, povídala o
zku�enostech lékaøe v

dostali kalendáø s podpi-
sem. Zájemci si také
mohli zakoupit knihu,
která bude teprve ofici-
álnì uvedena na trh v
knihkupectví Librex.

Pokraèování na str. 9

Knihovnice Ivana Kalwaro-
vá s panem Arno�tem Va-
�íèkem pøi besedì v michál-
kovické knihovnì.

Vítìzové ètrnáctého kola soutì�e Michálkovického zpravodaje pøi
pøedávání cen na ÚMOb Michálkovice.

Kácení máje mì v�dy pøipadalo jako velmi pìkná a milá tradi-
ce, proto�e se pøi ní setkávali místní i pøespolní, bohatí i chudí,
prostì v�ichni lidé bez rozdílu stavu, proto�e jaro a láska jsou bez-
pochyby urèeny pro v�echny. Michálkoviètí pamìtníci si tuto oslavu
jara uvìdomují naposledy nìkdy pøed tøiceti léty.

Májku v�dy postavili místní mladí kluci nebo ji� mu�i, a ze
sousední vesnice se ho�i sna�ili ji ukrást, pøenést do své vesnice,
a pak �ádat výkupné podle místních zvyklostí, ale vìt�inou za beèku
piva nebo jiný alkoholický mok. Samozøejmì, �e to pro místní byla
ostuda. V Michálkovicích se krásná májka postavila 30. dubna.
Se zájmem se pøi�li podívat i star�í michálkoviètí obèané, a s tako-
vým zvlá�tním zasnìným výrazem v oèích sledovali stavìní májky.
Májka, sice vý�kou nic moc, byla takto vybrána a ukryta mezi stro-
my pøed kulturním domem proto, aby nedrá�dila k ukradení ho-
chy ze sousedních vesnic, èi mìstysù.

Ale, co se nestalo? �ádní únosci z vedlej�í vesnice, ale místní
z èásti �Uhrovec�. Pøesto i tam byla májka pìknou ozdobou, proto�e
je v podstatì jedno, ve které èásti Michálkovic stojí.

Nová tradice?
Pak se, bùh ví proè, ztratila i odtud. Únosci se sice ozvali, opìt

michálkoviètí, neznalí tradic, ale ji� bylo pozdì na vyjednávání
a postavila se májka nová. Sobota 26. kvìtna byl krásný den, který
s pøibývajícími obláèky na obloze sliboval mo�ná pøekvapení.
Z centra Ostravy do Michálkovic pøivezl zvìdavce historický trolej-
bus, který si mohli v�ichni prohlédnout na koneèné. Oslavy �Kácení
máje� zahájily malé, roztomilé ma�oretky ze souboru �Krokodýl�,
které se nenechaly vyvést z rovnováhy drobnými nedostatky, které
jim byly samozøejmì ihned odpu�tìny. Pak se rozproudila ta správ-
ná oslava, která byla podpoøena pitím dobrého piva a skvìlou na-
bídkou grilovaných specialit z kuchynì rodiny Fellegiových a jejich
pøátel. K tomu v�emu hrál a moderoval DJ Migáè. Samozøejmì, �e
odpoledne patøilo pøedev�ím dìtem, které se projevily svou pøiroze-
nou hravostí a soutì�ivostí. Mimo soutì�e, kde byly sladkou  odmì-
nou obdarovány, plnì vyu�ily skákací hrad, jízdu na poníkovi
a zaruèenì nejvìt�í úspìch mìla projí�ïka v autech znaèky Velorex.
A pak bylo slíbené pøekvapení. Pøi�el kouzelník a postaral se o ra-
dost, napìtí, úsmìv i pochybnost, ale hlavnì v�echny obveselil svou
pøítomností. Nakonec pøièaroval i drobný dé��. Veèer byl urèený pro
dospìlé. Úèast tancechtivých nebyla taková, jak jsme si pøáli. Vzhle-
dem k tomu, �e v okolí byla spousta jiných zábavných slavností,
byli poøadatelé s náv�tìvností nulté akce spokojeni a tuto krásnou
oslavu �Kácení máje� zase zavedou mezi tradice obce Michálkovice.

Touto cestou bych chtìla podìkovat v�em, kteøí akci pomohli
pøipravit. Za poøadatele Anna �a�ková

Pohled na skákací hrad a stánek s obèerstvením.
F O T O :  A .  � A � K O VÁ

F O T O :  P.  P O L O K

FOTO:  M.  POLOKOVÁ
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OTÁZKY PRO PATNÁCTÉ 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 25. srpna 2007.

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 PATNÁCTÉ KOLO:

Skupina A - do 12 let
Významnou èeskou spisovatelkou, která se také zabývala po-

hádkami, je Bo�ena Nìmcová. Jistì znáte mnoho jejích pohádek
a tøeba ani nevíte, �e je jejich autorkou. Napi�te datum narození
a úmrtí této èeské spisovatelky a vyjmenujte aspoò tøi její po-
hádky.

Skupina B - od 12 do15 let
Dal�ím slavným èeským cestovatelem a spisovatelem, který

je uznávaný i ve svìtì, je Miloslav Stingl. Jeho knihy o Tahiti,
Velikonoèním ostrovì, Havajských ostrovech, Novém Zélandu...
zná mnoho ètenáøù. Za komunistického re�imu pøi�la na minis-
terstvo zahranièí zvlá�tní �ádost. Obyvatelé Mikronésie chtìli
pana Stingla nav�tívit v tehdej�ím Èeskoslovensku. Pøi této ná-
v�tìvì byl zvolen jejich do�ivotním èestným náèelníkem.

Va�ím úkolem je napsat, kdy a kde se Miloslav Stingl naro-
dil, uvést názvy tøí knih, které máme v knihovnì a ve kterém
roce zahájil cestu kolem svìta.

K N I H O V N A  M I C H Á L K O V I C E¨

Vítìzové ètrnáctého kola soutì�e Michálkovického zpra-
vodaje jsou ve skupinì A: Patricie �tìpánková, Diana �kul-
tétyová. Ve skupinì B: Martina Baòová, Veronika Uhrová.
Gratulujeme. Vítìzùm ètrnáctého kola budou pøedány ceny
na ÚMOb Michálkovice. (mp)

VÍTÌZOVÉ ÈTRNÁCTÉHO KOLA

O prázdninách
si u nás mù�ete
pùjèit knihy
2x v týdnu:
Pondìlí: 9-12   13-18
Ètvrtek: 9-12    13-16

E-mail:
michalkovice@kmo.cz

Vítìzové tøináctého kola pøi pøedávání cen
FOTO: P. POLOK

Tentý� den odpoledne
zaznìly tóny varhan
paní uèitelky Ta�ány Mi-
kulské a jejího pìvecké-
ho sboru Michálek. Dìti
krásnì zpívaly a tento-
krát bylo v�e je�tì lépe
sly�et díky zamìstnanci
kulturního domu panu
Bohuslavu Pilaøovi, kte-
rý nám celý koncert
ozvuèil. V�em úèinkují-
cím i paní uèitelce je�tì
jednou dìkujeme za
krásný zá�itek.

28. 5. probìhlo 3. kolo
soutì�e Otevøená kniha,
pro 3. tøídy. Pokud máte
doma �áka 2. tøídy, kte-
rý hezky ète a je ètená-
øem knihovny, mù�e pøi-
jít 25. 6. v 15.00 na dal�í
kolo soutì�e a vyhrát
hodnotnou knihu.

6. 6. s námi byli v ZOO
úèastníci soutì�e, kteøí
prokázali své znalosti
místní ZOO a dostali se i
na místa, kam obyèejný
náv�tìvník nezavítá.

7. 6. jsme oslavili Den
dìtí. V�ichni pøítomní si
zasoutì�ili a ka�dý do-
stal drobnou pozornost.

20. 6. se sejdou dìti z
knihoven obvodu Ostra-
va 2 v knihovnì na Hlad-
novì. Zasoutì�í si v rám-
ci celoroèní soutì�e
V�ichni jsme tady doma.
Bude se jednat o takové
miniaturní olympijské
hry.

V knihovnì právì
probíhá výstava fotogra-

fií pana Oldøicha Karás-
ka, který byl velmi uzná-
vaný ve svìtì a v roce
2006 tragicky zahynul v
Ugandì. Jeho bratrem je
známý politik Svatopluk
Karásek. Výstava se jme-
nuje Na�e hory. Pro dìti
budou nachystány kvízy,
hry, køí�ovky... Pokud si
knihy pùjèíte pøed
prázdninami, nemusíte
se bát, �e vám po�leme
upomínku. Poèkáme do
15. 9. a pak bez milosti
po�leme upomínku v�em
opozdilcùm.

U�ijte si hezké prázdni-
ny, a� Vám vyjde i poèasí
a nezapomeòte, �e jsme
tady pro Vás i o prázdni-
nách.
Va�e knihovnice :

Ivana Kalwarová
Marie Kry�tofová 
Bronislava Vaculová
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ZPRÁVY ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V MICHÁLKOVICÍCH

KOPAL I ZA MICHÁLKOVICE
Josef Sul-

kovský, støelec
premiérového
gólu fotbalistù
Baníku Ostra-
va v nejvy��í
soutì�i, se do�il

95 let. Ví, �e to bylo v zápase v
nìm� tehdej�í SK Slezská Os-
trava porazila ÈS�K Bratisla-
va 4:1. Kromì Sulkovského se
mezi støelce zapsali Moták a
dvakrát �imperský. A bylo to
22. srpna 1937. Letos bude mít
slavný gól 70 let. Jak padl, si
u� Josef Sulkovský nevzpome-
ne. �Pøihrál mi balon a vevalil
jsem po branì a byl to gol,� øíká
ostravským dialektem. Marnì
pátrá v pamìti po tom, kdo mu
nahrával. Podle pamìtníkù

utekl po levé stranì a parádnì
vystøelil z bezmála tøiceti met-

rù do �ibenice. Josef Sulkov-
ský v nejvy��í soutì�i odehrál
za dne�ní Baník Ostrava 43
zápasù a dal 7 gólù. Celkem
za Slezskou nastoupil v 299
utkáních a v nich nastøílel 230
branek. S aktivní èinností kon-
èil kolem roku 1950. Je odcho-
vancem SkMO Ostrava a poz-
dìji hrával i za Michálkovice
a Kelè.

 Josef Sulkovský byl na os-

travských Bazalech naposledy
pøed pìti roky, kdy Baník v
rámci oslav 80 let svého vzni-
ku hostil Slovan Bratislava.
Tehdy mìl slavnostní výkop.
Sleduje pan Sulkovský je�tì
vùbec fotbal? �U� jenom v tele-
vizi,� øíká. A jak se podle nìj
za ty roky fotbal zmìnil? �Hraje
se hodnì rychle,� podotýka. �A
Baník to poøád hraje dobøe.�

MF DNES - js

Josef Sulkovský
Foto :  MF-Dnes J i ø í  Se id l

Hoøí, má panenko...
První start v tomto roce První kolo

hry Plamen 2007
Tro�ku netradiènì jsme se

spolu s ostatními sbory dobro-
volných hasièù z území mìsta
Ostravy setkali na prvním kole
jarní èásti celostátní hry Pla-
men v nedìli 6. kvìtna na høi�ti
základní �koly v Ostravì-Hra-
bové. Na poøadu dne byly tra-
dièní disciplíny CTIF. Tedy po-
�ární útok CTIF a �tafeta CTIF.
S tìmito disciplínami máme
své bohaté zku�enosti. Bohu-
�el, oproti loòskému roku jsme
nemìli moc mo�ností trénovat.
Pøesto èlenové obou na�ich dìt-
ských dru�stev (mlad�í i star�í
�áci) stateènì bojovali. Mlad�í
�áci jako první plnili disciplí-
nu �tafeta CTIF. I pøes nedo-
rozumìní se startérem na�i
nejmlad�í tuto disciplínu vy-
hráli. Star�í �áci �áci zaèali
soubì�nì s mlad�ími plnit dis-
ciplínu po�ární útok CTIF, ve
kterém suverénnì vyhráli v no-
vém ostravském rekordu, to je
èas 47,59 sekund. Celkovì na�i
star�í �áci tento soutì�ní den

na plné èáøe vyhráli. V soutì�i
jsou po 4 závodech na prvním
místì. Mlad�í �áci skonèili na
druhém místì a v celkovém hod-
nocení se usadili na 7. místì.

O pohár sv. Floriána
8. kvìtna, tedy v dal�í vol-

né úterý, se na�e dru�stvo
mu�ù rozhodlo na poslední
chvíli jet na soutì� do Václa-
vovic, kde nás èekalo pøekva-
pení v podobì zmìny pravidel
v ná� neprospìch. I pøes tuto
pøeká�ku jsme se umístili na
tøetím místì za dru�stvy z
Bártovic.

Michálkoviètí ovládli ha-
sièskou scénu

O víkendu 19. a 20. kvìtna
probìhlo závìreèné kolo celo-
státních her mladých hasièù a
dorosteneckých kolektivù. V
Ostravì-Hrabové se opìt se-
tkala dru�stva star�ích a
mlad�ích �ákù, aby se poprala
o postup do krajského kola.

Na�e dru�stva nastupovala v
roli favoritù co� také potvrdi-
la svými výkony a obì katego-
rie vyhrála. Jeliko� mlad�í �áci
do krajského kola nepostupu-
jí, postupuje do dal�ích bojù
jen dru�stvo star�ích �ákù,
které se koncem kvìtna zú-
èastní krajského kola celostát-
ní hry Plamen a budou se sna-
�it bojovat o postup do repub-
likového kola. V nedìli nastu-
povala ke své soutì�i dru�stva
dorostencù a dorostenek, kte-
rá v pìti disciplínách obstála
se ctí. Obì dru�stva si tak za-
slou�enì vybojovala právo re-
prezentovat Ostravu v kraj-
ském kole dorosteneckých
dru�stev v Orlové.

Chtìl bych podìkovat
v�em závodníkùm a trené-
rùm za pøedvedené výkony
a popøát jim hodnì úspì-
chù v krajském kole.

Jan Peterek
 (redakènì kráceno)

Mu�ské dru�stvo se pøed-
stavilo na první soutì�i, která
se konala 1. kvìtna na fotba-
lovém høi�ti v Hlavnici na Me-
moriálu Rostislava Tesaøe.
Soutì�e se zúèastnilo 32 dru�-
stev. Z toho bylo 8 dru�stev
�enských. Michálkovice zaèí-
naly jako 14. I pøes zranìní
na�eho závodníka pøi po�ár-
ním útoku a malému zdr�ení
jsme èasem 18.3 sekundy zís-
kali páté místo. Na úvod sezo-
ny spokojenost.

Soutì�e v Heømanicích se
5. kvìtna zùèastnilo pouze
na�e mu�ské dru�stvo. Opìt
jsme nemohli jet v základní
sestavì a tak po malé impro-
vizaci a výpomoci Milana Stru-
�íka, který nám svou úèastí a
výkonem pomohl se této sou-
tì�e zúèastnit. Za úèasti dese-
ti dru�stev se nám podaøilo zís-
kat druhé místo, kdy� první
získalo dru�stvo z Bártovic.

Závod v Heømanicích
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90. VÝROÈÍ

È

ÈESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ

2. èervence leto�ního roku
vzpomeneme devadesáté výro-
èí Bitvy u Zborova, mìsta v
Tarnopolské oblasti na Ukra-
jinì. Jednalo se o první vý-
znamné vystoupení Èeskoslo-
venských legií na východní
frontì. Èeskoslovenská støe-
lecká brigáda o síle asi 3500
mu�ù zde dosáhla slavného
úspìchu, kdy� nad�eným úto-

kem prorazila pøes ètyøi linie
pozic rakousko-uherské armá-
dy a� do hloubky pìti kilomet-
rù, získala velký poèet zajatcù
a váleèného materiálu. Ztráty

ès. støelecké brigády èinily 185
padlých a 700 zranìných bo-
jovníkù. Zajímavou skuteènos-
tí je, �e v této bitvì proti sobì
bojovali dva budoucí èeskoslo-
ven�tí prezidenti: na rakous-
ké stranì Klement Gottwald a

na stranì ruské legionáø Lud-
vík Svoboda.

Pøi vzpomínce na první vo-
jenskou akci ès. legií musíme si
pøipomenout i legionáøe, obèa-

ny Michálkovic,
kteøí se zbraní v
ruce bojovali za
svobodu Èechù a
Slovákù na øadì
míst Evropy. Jed-
ná se o 28 mu�ù,
kteøí ji� nejsou
mezi námi, av�ak
za své hrdinství
si zaslou�í ná�
neskonalý vdìk a
úctu. Z archiv-
ních dokumentù
jsme zjistili jejich
jména, která uvá-
díme v abeced-
ním poøadí, s ro-
kem narození a
zkratkou ruské
(R), italské (I)
nebo francouzské
(F) legie. Michál-
koviètí rodáci si
tak mohou pøí-
padnì v seznamu
najít svého hrdin-
ného pøedka.

Z Michálko-
vic bojovali na
frontách 1. svì-
tové války tito
legionáøi: Rudolf
Bártek (*1881,
I), Robert Bìlo-
nek (*1893, R),

Jindøich Bystroò ( *1879, R),
Josef Dostál (*1879, R), Rudolf
Petr Glett (*1894, R), Jiøí Heè-
ko (*1898, I), Vincenc Èenìk
Horák (*1887, R), Franti�ek
Klich (*1889, F), Karel Kme-
tík (*1893, R), Franti�ek Ko-
láèek (*1883, R), Josef Kuèera
(*1894, R), Adolf Littner
(*1897, R), Edmund Luèinský
(*1895, R), Josef Novák
(*1893, I), Josef Paláèek
(*1890, I), Franti�ek Pardyl
(*1883, R), Josef Poláèek
(*1890, I), Josef Radìnta
(*1898, I), Josef Rajský (*1894,
R), Ludvík Richter (*1881, R),
Alois Sanetøík (*1889, R), Jo-
sef Srník (*1892, R), Jan
Stabrava (*1892, I), Franti�ek
�evèík (*1879, I), Emil �lach-
ta (*1896, I), Franti�ek �tìpa-
ník (*1893, R), Jindøich Trum-

pe� (*1900, F), Michal Va�mov-
ský (*1878, R).

Významné vítìzné bitvy
èeskoslovenských legionáøù

nám dodnes pøipomíná vitrína
s pietnì ulo�enou prstí ze tøí
legionáøských boji��, umístìná
poblí� oltáøe michálkovického
Husova sboru Církve èeskoslo-
venské husitské. Jedná se o
prs� z ukrajinského Zborova,
italského Doss´Alta a fran-
couzského Terronu.

Legenda Èeskosloven-
ských legií nám i po deva-
desáti letech dokumentuje
nezmìrnou snahu èeského
a slovenského národa o
státní samostatnost. Hrdin-
né bojové nasazení na�ich
legionáøù významnou mì-
rou pøispìlo k ukonèení 1.
svìtové války, rozpadu Ra-
kouska-Uherska a vzniku
samostatného Èeskoslo-
venska.

Ing. Jiøí Ka�párek

Na�i legionáøi na ruské frontì pøi odpoèinku pøed bojem

Prs� z boji�� od Zborova, Terronu a Doss´Alta,
ulo�ená v Husovì sboru, kostele Èeskosloven-
ské církve husitské v Michálkovicích.

F O T O  J .  K A � PÁ R E K F O T O  A R C H I V

eskoslovenské legie jsou pro mnohé souèasní-
ky pouhým pojmem svázaným s postavou vrch-

ního strá�mistra Arazíma z televizního seriálu Èet-
nické humoresky. Ve skuteènosti se jednalo
o vojenské jednotky Èechù a Slovákù za 1. svìtové
války, utvoøené z iniciativy èeskoslovenského zahra-
nièního odboje a bojující po boku dohodových ar-
mád proti Rakousku-Uhersku a Nìmecku. Èesko-
slovenské legie byly vytvoøeny na jaøe 1917 v Rus-
ku, v prosinci 1917 ve Francii a v dubnu 1918 v Itá-
lii. Úèastnily se bojù na rùzných frontách.

Ústup první divize z Ukrajiny koncem února 1918




