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Vá�ené ètenáøky
a ètenáøi.

V rukou máte jubilejní
sté èíslo Michálkovického
zpravodaje. Za �estnáct
let sté èíslo! Je to málo
nebo hodnì? Z pohledu
tìch, kteøí se na výrobì
v�ech èísel podíleli je to
dost na to, abychom
zavzpomínali na zaèátky,
kdy jsme ve zpravodaji
informovali
o plynofikaci, novém
sídle úøadu a o celém
dìní v na�í obci v nových
politických podmínkách,
kdy se mìnili nejen lidé,
ale i v�e kolem nás.
A tak se zpravodaj stal
�ivou kronikou na�í obce.
Vím, �e mnozí èekají
na ka�dé nové èíslo,
mnohým je lhostejný
a najdou se i ti, kteøí
nám nefandí. Tak u� to
v �ivotì chodí, �e není
mo�né vyhovìt v�em.
I kdy� informaèní
technika jde stále
kupøedu, internet
a poèítaèe konkurují
tisku, vìøím,
�e klasický tisk
s pìknì graficky
upravenou stránkou nás
budou je�tì dlouho
provázet �ivotem. Chtìl
bych popøát v�em, kteøí
se budou podílet na
dal�ích èíslech
zpravodaje, klidné,
radostné roky, aby
s dobrými zprávami
oslavili dvousté èíslo.

ODPOVÌDNÝ REDAKTOR
MICHÁLKOVICKÉHO ZPRAVODAJE

 Kytièkami pøivítali 47 prvòáèkù �áci devátých tøíd
�koly U Køí�e v Michálkovicích. V uvítacím projevu paní
øeditelka Mgr. Barbora Paskonková seznámila prvòáèky
se zájmovými krou�ky, které ve �kole pracují. V�echny
�koláky také pøivítala starostka obce paní Mgr. Kvìtosla-
va Sedláèková a popøála v�em �ákùm hodnì úspìchù
v nastávajícím �kolním roce. (mp)

Znovu do �koly
I L U S T R A È N Í  F O T O  P.  P O L O K

Anketa
Co se Vám nelíbí
na Michálkovickém
zpravodaji?

Tomá� Poláèek,
obèan Michálkovic

Kvalita tisku je slabá.
Je �koda, kdy� zpravodaj,
který má tolik zajímavých
fotek a textù trpí tímto
neduhem.

STÉ ÈÍSLO

Drahomíra Kryglová,
obèanka Michálkovic

Michálkovický zpravodaj
se mi vcelku líbí. Myslím si
v�ak, �e pokud by byl více
barevný (fotografie i grafika),
byl by zajímavìj�í
a pøehlednìj�í.

Slavnostnì vyzdobená bu-
dova novì zrekonstruované
michálkovické radnice pøivíta-
la ve ètvrtek 27. záøí obèany
Michálkovic i ostatní hosty,
kteøí projevili zájem prohléd-
nout si v�echny opravené i novì
vybudované provozní místnos-
ti Úøadu mìstského obvodu.
Rekonstrukci objektu podle
projektu firmy Ateliér Projekt
Ing. Jany Gecové provedla ak-
ciová spoleènost Ostravské
stavby. Obèané se mohli pøe-
svìdèit o tom, jak historická
budova z konce devatenáctého
století byla citlivì upravena
tak, �e odpovídá v�em staveb-
ním, hygienickým a provozním
podmínkám století jedenadva-
cátého.

V�echny zájemce o prohlíd-
ku radnice osobnì pøivítala
starostka mìstského obvodu
Mgr. Kvìtoslava Sedláèková

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ NA RADNICI

spolu s tajemnicí Jarmilou
Dluho�ovou. Pro hosty bylo v
nové zasedací místnosti pøipra-
veno malé obèerstvení a výstav-
ka fotografií dokumentující
postup rekonstrukèních staveb-
ních prací. Pracovníci Úøadu
mìstského obvodu ve svých
nových kanceláøích byli pøipra-

veni v�em náv�tìvníkùm podat
odpovìdi a vysvìtlení na jaké-
koliv dotazy ze své profese.

Den otevøených dveøí nás
pøesvìdèil, �e investice 5,133
milionù korun, vìnovaná re-
konstrukci, byla vynalo�ena
velice úèelnì. Radnice se tak
stala jednou z nejhezèích bu-
dov centra Michálkovic a je pøi-
pravena dobøe slou�it v�em ob-
èanùm mìstského obvodu.

(jk)

FOT O  J .  K A � PÁ R E K

F O T O  J .  K A � P Á R E K



Slovo paní starostky
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

STÉ ÈÍSLO

Od 9. srpna 2007 do uzá-
vìrky tohoto èísla Michál-
kovického zpravodaje se
rada mìstského obvodu se-
�la na ètyøech zasedáních.
Na nich mimo jiné projed-
nala následující zále�itosti:

l Vzala na vìdomí pøipo-
mínky odpovìdného redaktora
Michálkovického zpravodaje
Pavla Poloka k tématické ná-
plni zpravodaje. Souèasnì po-
vìøila starostku oslovením or-
ganizací a obèanských sdru�e-
ní obvodu s výzvou k jejich ak-
tivnímu zapojení se do tvorby
obsahu zpravodaje.

l  Projednala a vzala na vì-
domí zprávu o výsledku kont-
roly hospodaøení mìstského
obvodu, provedené odborem
interního auditu a kontroly
Magistrátu mìsta Ostravy ve
dnech 9. � 16. 7. 2007 a povì-
øila starostku zpracováním
stanoviska obvodu k této kon-
trole.

l  Schválila smlouvu s Èes-
kým klubem historických mo-
tocyklù o poskytnutí daru ve
vý�i 10 tisíc korun k èásteèné
úhradì nákladù a nákupu cen
pro 5. roèník jízdy pravidelnos-
ti historických vozidel �Michál-
kovický kopec�.

l  Na základì podnìtù a
pøipomínek komise výstavby,
rozvoje obvodu, �ivotního pro-
støedí a dopravy odsouhlasila
kapitálový rozpoèet investiè-
ních akcí obvodu pro rok 2008

s výhledem na období 2009 �
2011 a povìøila jeho zasláním
na magistrát.

l  Schválila zadání zakáz-
ky �Rekonstrukce ulice Slun-
né� firmì Jaromír Mièulka,
údr�ba vozovek, se sídlem v
Ostravì � Zábøeh a povìøila
starostku podpisem pøíslu�né
smlouvy.

l  Na základì �ádosti a.s.
ÈEZ Distribuce souhlasila s
umístìním stavby technického
vybavení území kabelovými
pøípojkami NN 0,4  kV na uli-
ci Východní pro úèely výstav-
by rodinných domkù.

l  Pøijala finanèní dar po-
slance Ing. Jaromíra Chalupy
ve vý�i 3 tisíce korun na po-
moc �kolám mìstského obvo-
du.

l Odsouhlasila umístìní
kontejnerù OZO na velkobje-
mový odpad v mìsíci øíjnu.

l Schválila pravidla pro
pøidìlování darù a podpor ob-
èanùm a právnickým osobám,
které významnì reprezentují
mìstský obvod.

l Schválila program 5. za-
sedání zastupitelstva mìstské-

ho obvodu, konaného 26. 9.
2007.

l Rozhodla o zadání zpra-
cování projektové dokumenta-
ce na vybudování zpevnìné
plochy pøed obytným domem
na ul. Sládeèkovì è. 92.

l Vzala na  vìdomí Zprá-
vu o hospodaøení mìstského
obvodu za 1. pololetí 2007 a
povìøila starostku jejím pøed-
lo�ením zastupitelstvu ke
schválení.

l Projednala cenové na-
bídky zájemcù a doporuèila
zastupitelstvu mìstského ob-
vodu prodat nemovitosti � bu-
dovu èp. 350 vèetnì pøíslu�-
ných pøilehlých pozemkù fir-
mì Ekolog-Stav, s.r.o., a to z
dùvodù nejvy��í cenové na-
bídky.

Dovolte mi, abych Vás pøiví-
tala u stého jubilejního vydání
Michálkovického zpravodaje.
Více ne� patnáct let pracují nad
stránkami  zpravodaje redakè-
ní týmy, které Vám obèanùm
pøedkládali a pøedkládají in-
formace o �ivotì v Michálkovi-
cích tak, aby Vás zajímaly a také
pobavily. Práce to není snadná.
Vy�aduje hodnì nad�ení a vol-
ného èasu  vìnovaného veøejné-
mu �ivotu v na�em mìstském ob-
vodì.Nìkdy to bývá i práce ne-
vdìèná. Myslím si, �e zaklada-
telé Michálkovického zpravoda-

je mohou být spokojeni. Jejich
úsilí bylo zúroèeno a jejich po-
kraèovatelé se zhostili svého
úkolu na výbornou. V�ichni
tvùrci zpravodaje, bývalí i sou-
èasní, si zaslou�í na�e ocenìní
a podìkování za jejich práci.
Díky nim, ná� Michálkovický
zpravodaj zraje jako víno a s
pøibývajícími léty je stále lep�í.

Snad z na�ich prvòáèkù, kte-
øí v tomto roce poprvé usedli do
�kolních lavic na�í základní
�koly, vyroste budoucí redaktor.
Ne� se tak stane, popøejme jim,
v�em �ákùm, studentùm hodnì

pìkných známek a �kolních
úspìchù ve �kolním roce 2007/
2008. Na�im pedagogùm pak
pøejme úspì�ný �kolní rok a
spoustu vnímavých �ákù.

Na závìr se vrátím na konec
prázdnin. Dùstojnou teèkou
prázdninového leno�ení byl 5.
roèník Michálkovického kopce.
Výborné hodnocení celého dne je
tou nejlep�í pochvalou pro
v�echny organizátory i dobrovol-
níky, kteøí nad�enì pomáhali
pøi pøípravì i organizaci závo-
du a veèerního programu. V�em
dìkujeme a tì�íme se na 6. roè-
ník.

Zastupitelé mìstského obvo-
du Michálkovice se se�li na svém
pátém zasedání v kulturním
domì ve støedu 26. záøí 2007.

Na programu jednání zastu-
pitelstva bylo pøedev�ím hospo-
daøení mìstského obvodu za 1.
pololetí leto�ního roku. Zprávu
o hospodaøení pøedlo�il pøedse-
da finanèního výboru Ing. Jiøí
Ka�párek. Celkové pøíjmy mìst-
ského obvodu za mìsíce leden a�
èerven leto�ního roku èinily
10,806 milionù korun. Tím bylo
naplnìno 44,25% pøedpokláda-
ných pøíjmù upraveného rozpoè-
tu. Celkové výdaje obvodu za
uvedené období èinily 10,458
milionù korun, tj. 42,04% rozpoè-

tovaných výdajù. Po diskusi a
vysvìtlení nìkterých polo�ek
rozpoètu zastupitelé hospodaøe-
ní mìstského obvodu za 1. polo-
letí 2007 schválili.

Schválili rovnì� rozpoètové
opatøení è. 10/2007, kterým se
èásteènì rozdìluje pøebytek hos-
podáøského výsledku z roku
2006. Z uvedených prostøedkù
bude mimo jiné zakoupen vysa-
vaè listí pro údr�bu mìstského
obvodu, bude opravena èekárna
zastávky MHD na toènì trolej-
busù a zvý�ena èástka na peèo-
vatelskou slu�bu, zejména dovoz
jídel star�ím a nemocným obèa-
nùm. Navý�eny budou rovnì�
výdaje na neinvestièní dotace

pøíspìvkovým organizacím v
Michálkovicích.V dal�ím jedná-
ní se zastupitelé zabývali zámì-
ry odprodeje nìkterých nemovi-
tostí a prodejem budovy èp. 350
� �kolní budovy na ulici Èihalí-
kovì. Rozhodli, �e uvedená ne-
movitost bude prodána za cenu
4,3 milionù korun firmì Ekolog-
Stav, s.r.o. Tato firma má zámìr
budovu zrekonstruovat a zøídit
v ní nájemní byty pro obèany.

V závìru zasedání zastupi-
telstva starostka Mgr. Kvìtosla-
va Sedláèková pozvala v�echny
pøítomné na Den otevøených
dveøí zrekonstruované michálko-
vické radnice, konaný dne 27.
záøí 2007.
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ak tedy rovná stovka! Kdy� jsem se dozvìdìl
od souèasného odpovìdného redaktora Pavla
Poloka, �e právì vychází sté èíslo Michálko-

Zdenìk Lánský, duchovní otec Michálkovického zpravodaje vzpomíná

T

Nechybìly
elán a chu�...

vického zpravodaje, naplnilo mì to uspokojením, a
snad trochu i pýchou. Pøed více ne� patnácti lety
jsme ho toti� s nìkolika nad�enci uvádìli do �ivota
a první léta jsem vedl jeho redakèní kolektiv. Teï
jsem byl po�ádán, abych o tom nìco málo napsal.

Vytáhl jsem ze svého
soukromého archivu balí-
èek s prvními èísly Zpravo-
daje a zalistoval jsem v
nich. Papír je léty trochu za-
�loutlý a voní typickou tis-
kaøskou staøinou. I jednot-
livé èlánky, do kterých jsem
se po mnoha letech znovu
zaèetl, u� zavánìjí nostalgií.
Problémy, které jsme tehdy
øe�ili a které byly pro Mi-
chálkovice stì�ejní, jsou u�
dnes buï vyøe�eny, nebo
jsou z pohledu dne�ka nì-
kde na vedlej�í koleji bìhu
èasu. Listováním jednotli-
vými èísly Zpravodaje jsem
si uvìdomil, �e se toho u
nás za ta léta dost zmìnilo,
a myslím, �e vìt�inou k lep-
�ímu, i kdy� výsledky nì-
kdy mají trochu nahoøklou
pachu�.

Mezi to dùle�ité u nás
tehdy patøilo vylep�ení �i-
votního komfortu a ekolo-
gické situace. Proto jsme se
vìnovali plynofikaci obce,
výstavbì èistièky odpadních
vod a zkvalitnìní distribuè-
ních rozvodù elektrické
energie. Dneska je plyn do-
veden v�ude, kde to jen �lo,
ale díky podivné energetic-
ké politice státu se lidé za-
èínají z dùvodu penìz zase
vracet k vytápìní svých
bytù v�ím, co je levné, by�
za cenu zamoøení na�eho
vzduchu nedýchatelným
zápachem. Èistièka odpad-
ních vod stojí, ale u� nejsou
peníze na kanalizaèní roz-
vody, které by do ní dovoli-
ly pøipojení ze v�ech domù.
Vystavìly se nové trafosta-
nice, do ka�dého bytu je pøi-
vedena kvalitní elektrická
energie, skonèilo èasté vy-
pínání proudu a nízké na-
pìtí na koncích vzdálenìj-
�ích ulic, ale bojím se, �e

kvùli cenì za elektøinu se
èasem zaèneme vracet ke
svícení svíèkami nebo smol-
nými louèemi.

Ale psali jsme tehdy

také o problémech, které u�
dneska nejsou tak palèivé.
Jsou opravené mnohé obec-
ní byty i vystavìny byty
nové, je kompletnì zrekon-
struována základní �kola,
bývalá �mì��anka� má své
nové vyu�ití, máme novou
obecní knihovnu, opravené
cesty, dobøe fungující míst-
ní dopravu, rekonstruova-
nou radnici i Michalské ná-
mìstí, a kdovíco je�tì.

A máme také Michálko-

vický zpravodaj. Kdy� po-
rovnám ten ná� zpøed pat-
nácti lety s tím dne�ním, je
tøeba se sklonit pøed pokro-
kem, který se ani tady ne-
zastavil. V na�ich poèát-
cích zdaleka nebyla k dis-
pozici výpoèetní technika,
která je dnes samozøejmos-
tí. To první èíslo bylo dokon-
ce psáno na obyèejném psa-
cím stroji, ruènì se musela
poèítat dokonce i písmena,
která se vejdou do �íøky

novináøského sloupku. Ne-
byly k dispozici technické
prostøedky pro vkládání fo-
tografií do novinové strán-
ky, nedostupný byl dnes
zcela bì�ný digitální fotoa-
parát. Rozmno�ování na
kolenì vzniklé novinové
matrice se provádìlo na pri-
mitivní kopírce, která zvlá-
dala pouze bì�ný kanceláø-
ský formát A4, proto jsme
museli zvolit pro ná� Zpra-
vodaj malý formát, docíle-

ný pøelo�ením pou�ité kan-
celáøské ètvrtky na pùlku.

Zato ale nechybìl elán a
chu� do práce, co� je dáno
v�em nad�encùm a entuzi-
astùm. Z dne�ního pohledu
by nìkteré èlánky asi tì�ko
obstály z hlediska skryté
reklamy, zákona o utajova-
ných osobních údajích, jiné
èlánky se zase vyznaèovaly
novináøským diletantis-
mem a naivitou. To ale zjev-
nì nikomu nepøeká�elo a
Zpravodaj si postupnì na-
cházel své místo v Michál-
kovicích.

Úmyslnì jsem se zatím
vyhnul uvedení konkrét-
ních jmen tìch, kteøí do
Zpravodaje pøispívali. Bylo
by to toti� nefér vùèi tìm,
na které bych zapomnìl.
Bylo jich pomìrnì dost.
Nìkteøí pøicházeli a odchá-
zeli, jiní zùstali, tak jako je
tomu v�ude tam, kde se
dìlá nìco bez nároku na
materiální odmìnu. Pøesto
se zmíním alespoò o panu
Vladislavu Maceèkovi, ne-
storovi michálkovické his-
torie, jeho� pravidelné od-
bornì fundované èlánky
mohou i v budoucnu slou-
�it jako cenný podklad pøí-
padným badatelùm v histo-
rii Michálkovic. A také ne-
chci opomenout Ing. Ladi-
slava Keclíka, který nás,
bohu�el, sice ji� pøed èasem
opustil, ale jeho� láska k
Michálkovicím byla znát i v
jeho pøíspìvcích do Zpravo-
daje. Napøíklad jeho èlánek
o michálkovických potocích,
rybnících a stavech byl i pro
mne, coby místního rodáka,
zcela objevný. A tak bych
mohl pokraèovat dále,
vlastnì a� do souèasnosti,
ale k tomu u� se necítím
být tím nejpovolanìj�ím.

Co øíct závìrem. Snad
jen to, �e Zpravodaj si
vydobyl své potøebné
místo na místním slunci,
které nezhasne, pokud si
i Michálkovice udr�í
svou svébytnost a samo-
statnost.

Zdenìk Lánský

...vzpomíná Zdenìk Lánský F O T O :  P AV E L  P O L O K

STÉ ÈÍSLO
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Prohlí�ím si za�loutlé
stránky prvního èísla na�e-
ho Zpravodaje a mé vzpo-
mínky se vracejí 16 let zpìt.
To pøed 16 lety se Zpravo-
daj narodil. Pøe�il svá dìt-
ská léta a dnes ji� Mi-
chálkovický zpravodaj �ije
plnohodnotným �ivotem.

Ve støedu 19. záøí nav�tívili Michálkovice a Národní kulturní památku Dùl
Michal úèastníci mezinárodní konference 12. Hornická Ostrava. Vzácné hosty
z øad báòských odborníkù Èeska, Slovenska a Polska stylovì v hornickém kroji
pøivítal správce NKP Ing. Alexandr Zaspal. Areálem dolu je pak provedl Ing.
Miloslav Rucký. Pøi dvouapùlhodinové prohlídce se úèastníci exkurze sezná-
mili s historií dolu i prezentovanými technickými unikáty strojních zaøízení.
�ivì se zajímali o v�echny detaily a sami svými bohatými provozními zku�e-
nostmi doplòovali výklad prùvodce. Náv�tìva více jak ètyøiceti významných
hostù pøispìla nejen k propagaci NKP Dùl Michal, ale i celého na�eho mìst-
ského obvodu. Ing. J. Ka�párek

Jiøí Øepecký,
dùchodce

Malá informovanost
o sportovním dìní
v Michálkovicích.
Je tøeba, aby va�i redaktoøi
více nav�tìvovali a více se
zajímali o tato dìní. Myslím
si, �e sportovních událostí v
na�í obci je dostatek.

Vzácní hosté na Dole Michal

Bohumila Bittnerová,
obèanka Michálkovic

Obsah Michálkovického
zpravodaje je rùznorodý
a proto se mi moc líbí.
Pro dal�í jeho vylep�ení bych
doporuèovala zavést
spoleèenskou rubriku
informující o narození,
jubilejích, pøípadnì úmrtí
obèanù Michálkovic.
Dobré by také bylo tisknout
zpravodaj v barvách.

Anketa
Co se Vám nelíbí
na Michálkovickém
zpravodaji?

Vzpomínky se vracejí
vatelkou i distributorkou. Oni
v prvé øadì mají zásluhu na
tom, �e Zpravodaj neumøel na
�úbytì�, ale stále více se rozví-
jel.

Redakèní rada se tehdy
skládala z dal�ích nad�encù -
Emilie Kaloèové - tehdej�í ve-
doucí kulturního domu, obèa-

Cílem Zpravodaje bylo in-
formovat na�e obèany o dìní
na radnici i obvodu a o tom, co
nás �pálilo�. Proto byly náplní
stránek Zpravodaje - plynofi-
kace, èistírna odpadních vod -
jako zlep�ení �ivotního pro-
støedí, bezpeènost obèanù,
zlep�ení úrovnì rozvodù elek-
trické energie, veøejné osvìtle-
ní. K tomu se pøidru�ila histo-
rie obce dodávaná odborníkem
na historii panem Maceèkem
a stav ekologie z pera tehdej-
�ího místostarosty ing. Ladi-
slava Keclíka, CSc. Náplò i
rozsah se vyvíjely, první èíslo
mìlo 3 listy, pozdìji se  strán-
ky rozrùstaly podle toho, jak
�plodní� byli dopisovatelé. A �e
Zpravodaj mìl dobrou a zají-
mavou úroveò svìdèí i to, �e
ho rádi èetli i obyvatelé sou-
sední Slezské Ostravy a Rych-
valdu.

Zpravodaj pøe�il 16 let, vy-
rostl, zkrásnìl, dostal rovnì�
pøíjmení �Michálkovický�, vy-
støídalo se nìkolik �éfredakto-
rù od Zdeòka Lánského a� po
dne�ního Pavla Poloka. Do dal-
�ích let pøeji na�emu Michál-
kovickému zpravodaji i  jeho
tvùrcùm hodnì dobré pohody
a úspìchù.

Bøetislav  Jureèek

Kdo stál u jeho zrodu ?
Dnes ji� nevím, kdo pøi�el s
návrhem, abychom vydávali
obèasník pro na�e spoluobèa-
ny. Co jistì v�ak vím je to, �e u
zrodu a pøi prvních krùècích do
�ivota stáli man�elé Zdenìk a
Dagmar Lán�tí. Zdenìk stál v
èele redakèní rady a Dá�a byla
jednak písaøkou, jednak vyda-

nù pana Josefa  Lacka, paní
Zdeòky Musialkové, pana Vla-
dislava Maceèka, pana Poloka
a samozøejmì man�elù Lán-
ských. Jeliko� jsme nikdy jako
obvod financemi neoplývali,
byli jsme vdìèni michálkovic-
ké tiskárnì Jupos, �e první
léta nám Zpravodaj tiskla
zdarma.

Michaela Papalová
�ákynì 7.B

Ve zpravodaji mi chybí
zprávy o mláde�i a pro
mláde�. Zaèínám pracovat
v redakèní radì �kolních
novin a vìøím, �e navá�eme
spolupráci s Michálkovickým
zpravodajem.

STÉ ÈÍSLO
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e �kolním roce 2007/2008 si pøipomeneme 100. výroèí zalo�ení hudební
�koly ve Slezské Ostravì. Od svého zalo�ení profesorem Edvardem Run-
dem a� po souèasnost zaznamenala �kola zmìny nejen ve svém názvu,

100 let Základní umìlecké �koly
E. Runda ve Slezské Ostravì

Na úspìchy minulých let
navazujeme i v souèasnos-
ti. V uplynulém �kolním
roce výraznì reprezentova-
ly �kolu komorní soubory a
�áci v soutì�i ZU�, v Mezi-
národní kytarové soutì�i
Zruè nad Sázavou a v sou-
tì�i Hradecké guitarrean-
do. Na základì tìchto úspì-
chù získalo trio ve slo�ení
Alena Karko�ková, Sebas-
tian Urbanec a Daniela Za-
rodòanská mimoøádnou
pøíle�itost vystoupit v poøa-
du Koncert na kurtech 21.
9. 2007, který v pøímém
pøenosu vysílala ÈT Ostra-
va. Ve �kole u� øadu let pù-
sobí také hudecká muzika
Cvrèci, která je pro své kva-
lity uznávána nejen na poli
základních umìleckých
�kol. Jejich èastá a úspì�-
ná prezentace na význam-
ných folklórních festivalech
vyvrcholila samostatným
poøadem �Z hor a dolin�,
který 4. 4. 2007 v pøímém
pøenosu vysílal ÈR Ostra-
va.

V jubilejním �kolním

roce pøipravuje ZU� E.
Runda celou øadu koncertù
a akcí. První z nich bude
rozhodnì výjimeènou akcí v
historii �koly. 10. 10. se
uskuteènil v rámci 4. roèní-
ku Svatováclavského hu-
debního festivalu koncert
nejúspì�nìj�ích �ákù �koly
minulých let Martiny Baèo-
vé a Jana Martiníka s Ja-
náèkovou filharmonií. Kon-
cert se uskuteènil ve velmi
dùstojném prostøedí Evan-
gelického kostela v Ostra-

F O T O  A R C H I V  � K O L Y

V
ale také v nabídce vyuèovaných oborù. Bìhem historie zde pùsobila øada vý-
znamných umìleckých osobností Ostravska  a mnoho jejich pokraèovatelù zde
získalo základy pro svou umìleckou dráhu.

Anketa
Co se Vám nelíbí
na Michálkovickém
zpravodaji?

Mgr. Josef Lacek
uèitel v. v.

10 let jsem dìlal obecního
kronikáøe a dobøe vím, jak
nesnadná je spolupráce
s místními organizacemi
a jak tì�ce se shánìjí zprávy
o dìní v obci. V�ude se
najdou nedostatky, ale
i mo�nosti je vylep�it. Proto
si vá�ím práce redakce
a tì�ím se na ka�dý nový
zpravodaj.

Ivana Kalwarová
knihovnice
michálkovické knihovny

Nelíbí se mi, �e je ve
zpravodaji tak málo zpráv
od organizací, o kterých vím,
�e jsou tady a velice dobøe
pracují. Vidìla jsem velice
hezky vypracovanou kroniku
skupiny, o které se
v Michálkovicích  ví velice
málo. Copak nemají zájem se
pochlubit ?

Na fotografii jsou �áci Karko�ková, Zarodòanská a Urbanec.

STÉ ÈÍSLO

Mgr. Vìra Ongerová
uèitelka v. v.

Michálkovický zpravodaj
mi pøipomíná totalitní re�im.
Úplnì bych ho zmìnila.

vì, který byl otevøen a vy-
svìcen rovnì� pøed 100 lety.
Zá�titu nad tímto koncer-
tem pøevzala námìstkynì
hejtmana Moravskoslez-
ského kraje paní PhDr. Ja-
roslava Wenigerová.

Dal�ím poèinem v roce
100. výroèí je vydání pamìt-
ní publikace a CD Kdo hra-
je nezlobí 4, na kterém se
pøedstaví nejlep�í �áci �ko-
ly souèasnosti.

Alice Zábranská,
øeditelka �koly

Znáte svoji krevní skupinu?
Zdálo by se, �e odpo-

vìï na tuto otázku je dù-
le�itá jen v pøípadì trans-
fuse krve nebo transplan-
tace. Dnes u� ale máme
dùkazy, �e genetické
vlastnosti èlovìka, vèetnì
krevní skupiny, jsou fak-
tory urèující náklonnost
k nemocem.

Nìkolik desítek let tr-
val výzkum, který vedl dr.
Peter J. se svým otcem.

Tito vìdci zjistili a ovì-

øili, �e na uchování zdra-
ví má velký vliv výbìr po-
travin. O teorii a praxi
tohoto typu stravování
jsme se mohli doèíst v je-
jich velmi úspì�né knize.

Základem v�eho je
znát svou krevní skupinu.

Na základì této znalos-
ti mù�eme volit potraviny
ke své vý�ivì.

Mezi ovocem podzimu
kralují �vestky, které jsme
právì v leto�ním podzimu

sklízeli ve velkém. Podle
dr.Petera jsou �vestky vel-
mi prospì�né pro uchová-
ní zdraví pro lidi s krevní
skupinou O i A, a v men-
�ím mno�ství také pro lidi
s krevní skupinou B, AB.

Ale cizokrajný pome-
ranè mohou celkem bez
obav konzumovat jen no-
sitelé krevní skupiny B.
Ostatním lidem neprospì-
je.

MUDr. Miroslava Støí�ová
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Tak to máme za sebou

aèíná nám podzim, a to pro
nás, michálkovické hasièe,
znamená ukonèení sportov-

Soutì�ní dru�stva na Krajské soutì�i v Novém Jièínì.

S létem konèí zábavy
Tak jako léto, skonèily i zábavy pod �irým nebem v areálu hasiè-

ské zbrojnice. A nás tì�í, �e i pøes pravidelné stí�nosti nìkterých
obèanù,  jsou hasièské zábavy stále velmi nav�tìvované spoleèenské
akce v na�í obci. Tou poslední zábavou byla tradièní srpnová zába-
va pøedpou�ová. Pro nás poøadatele velmi nároèná jednak tím, �e se
ji nemohli zúèastnit mladí èlenové sboru (ti odjí�dìli v sobotu
19. 8.) na krajskou soutì� do Nového Jièína, a tím, �e v nedìli se
konala hasièská pou�. Také poèasí se v pátek 18. srpna moc nevy-
vedlo. I ti, co nejsou vìøící, se modlili, a� nepr�í. A nebyli jsme
vysly�eni. Kolem osmé hodiny veèerní zaèalo pr�et a my jsme dokon-
ce zaèali uva�ovat o zru�ení zábavy. Ale ten nahoøe byl milostivý
a nakonec kohoutek nebeské sprchy uzavøel. Zábava se tedy mohla
uskuteènit. Pøes de�tivý zaèátek se v areálu hasièské zbrojnice se�lo
nìco málo pøes 200 lidí, kteøí se výteènì bavili a� do ranních hodin.
Moc incidentù se nestalo a tak jsme se mohli v klidu a ve zdraví
rozejít.

Dìkujeme v�em obèanùm, kteøí se na�ich letních zábav pravidel-
nì úèastní a svou bezproblémovou zábavou pøispívají k pøíjemnì
stráveným veèerùm. Tì�íme se na dal�í rok, kdy se opìt budou konat
tøi zábavy, a to v mìsících èervnu, èervenci a srpnu.

Jak si urèitì èást obèanù na�í
obce staèila v�imnout, v mìsících
záøí a srpen se obcí docela èasto
�íøil zvuk sirény. Nebylo to pra-
videlné zkou�ení sirén. To byli
svolávání èlenové jednotky k vý-
jezdu. V rámci na�í obce byla jed-
notka povolána k bytovému po-
�áru na ulici U Køí�e, k po�áru

Jednotka také nezahálí
lesního porostu u kina a v nepo-
slední øadì také k technické po-
moci pøi hrozících povodních, kdy
jsme spolu s kolegy nakládali
pytle s pískem, které byly ná-
slednì pøevá�eny do Opavy,
popø. do Koblova. Snad v�ichni
Ostravané ví, �e zaèala fotbalo-
vá liga. Pro èleny na�í jednotky
to znamená zaèátek práce. Tak
jako u� nìkolik let, úèastní se
na�e jednotka spolu s jednotkou
profesionálních hasièù po�árních
asistencí pøi fotbalových zápa-
sech na Bazalech. Proto, kdy�
jdete na fotbalové utkání a uvi-
díte u sektoru hostí stát hasiè-
skou cisternu, mù�ete se poch-
lubit tím, �e to jsou na�i, michál-
koviètí hasièi.

Stránku pøipravil
Ing. Jan Peterek

Webové stránky:
www.sdhmichalkovice.cz

Z
ní sezóny a zaèátek té zimní, pøí-
pravné. V období prázdnin jsme
se s na�imi soutì�ními dru�stvy,
tak jako pøede�lé 3 roky, úèast-
nili seriálu soutì�í v po�árním

útoku, nazvaném Moravskoslez-
ský pohár. Jedná se o 14 soutì�í
poøádaných hasièi z Ostravska
a Opavska. V leto�ním roce jsme
své soupeøe pøekvapili a pravi-
delnì se na soutì�ích umís�ova-
li v bodované desítce, resp. pìt-
ce. A tak v sobotu 15. 9. 2007, v
posledním kole tohoto seriálu,
jsme si závìreèné kolo jen vy-
chutnávali. Na�i mu�i se v cel-
kovém hodnocení Moravskoslez-
ského poháru umístili na 5. mís-
tì, hned za extraligovými dru�-
stvy (dru�stvy soutì�ícími také
v nejpresti�nìj�í soutì�i ÈR). Do
pøí�tí soutì�ní sezóny nám to
dává nadìji na je�tì lep�í umís-
tìní, pokud se podaøí sehnat do-
statek finanèních prostøedkù na
vybavení.

Nejen soutì�emi Moravsko-
slezského poháru �iva jsou na�e
soutì�ní dru�stva. Na�e dìtské
kolektivy se úèastnily soutì�í

Ostravské ligy. Co� je nový seri-
ál soutì�í tìch nejmen�ích. Na
ka�dé soutì�i se v�dy závodí ve
dvou disciplínách � v po�árním
útoku s vodou a nìjaké dal�í dis-
ciplínì, tøeba �tafetì. Ná� kolek-
tiv star�ích �ákù vyhrál celkem
6 soutì�í z 13 a celou ostravskou
ligu vyhrál. Mlad�í �áci si vedli
také skvìle a umístili se na krás-
ném 2. místì.

Také v postupových soutì�ích
se nám v leto�ním roce skvìle
vedlo. Dalo by se øíci, �e michál-
kovickým hasièùm patøí celá ha-
sièská sportovní Ostrava. Na�i
star�í �áci vyhráli okresní sou-
tì� hry Plamen (celostátní hra
mladých hasièù), dorostenky a
dorostenci vyhráli takté� svou
postupovou okresní soutì� a stej-

nì si vedli i mu�i a �eny. Tak�e
kdo se pøijel podívat na krajské
postupové soutì�e hasièských
dru�stev, zjistil, �e Ostravu ve
v�ech kategoriích reprezentova-
la dru�stva hasièù z Michálkovic.
Bohu�el, v silné konkurenci se do
republikového kola soutì�í poda-

øilo postoupit jen dorostencùm,
kteøí nakonec skonèili na 3. mís-
tì. Dorostenci z Michálkovic jsou
tøetím nejlep�ím dorosteneckým
dru�stvem v Èeské republice.
Navíc na�i kluci vyhráli disciplí-
nu �tafety 4×100 m.

V roce 2009 se v Ostravì
bude konat hasièská olympiáda,
kdy se zde sjedou dru�stva z ce-
lého svìta. A jeliko� bychom se
této soutì�e velmi rádi aktivnì
zúèastnili, rozhodli jsme se v
pøí�tím roce zkusit kvalifikaci.
Proto�e soutì�, v které se kvali-
fikace bude konat, je znaènì roz-
dílná od na�ich klasických sou-
tì�í, rozhodli jsme se 30. záøí
odjet do Dvora Králové a tuto
soutì� vyzkou�et. Na�i kluci za-
èali trénovat nové disciplíny o
týden døív, a za�ili pøi tom spous-
tu legrace. Soutì� se skládá z
po�árního útoku bez vody, kdy
jsou jednotlivým hasièùm pøede-

psány èinnosti, které musí pro-
vést bezchybnì, bez mluvení.  Zá-
vodníkùm jsou dokonce hlídány
úkroky, vybavení apod.  No, klu-
ci to zvládli bravurnì a na sou-
tì�i ve Dvoøe Králové ostudu ne-

F O T O  R A D E K  V E V E R I È Í K

udìlali. I pøes nezku�enost se
umístili na krásném 4. místì, co�
nám dává velké nadìje na pøí-
padný postup na �Ostravskou�
olympiádu v roce 2009.

A tak probìhla na�e soutì�-
ní sezóna. Chtìl bych je�tì po-
dìkovat Hasièskému záchranné-
mu sboru Moravskoslezského
kraje, který nám aktivnì pomá-

há pøi reprezentaci na�í obce,
mìsta i kraje tím, �e je nám ocho-
ten propùjèit techniku na dopra-
vu soutì�ních dru�stev. Dík také
patøí kamarádùm ze sousedních
sborù, kteøí nás reprezentovali
na postupových soutì�ích a v
neposlední øadì také na�emu
sponzorovi, spoleènosti K.B.K.
fire s.r.o.
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REKONSTRUKCE ZAÈALA

FC Slavia Michálkovice

V souèasné dobì høi�tì FC Slavia Michálkovice vypadá, jako
bychom tam mìli sázet brambory. Vìøíme, �e na jaøe budou na
krásném zeleném pa�itu na�i hráèi sázet svým soupeøùm gól za
gólem. F O T O :  P AV E L  P O L O K

Na fotografiích útoèník Zdenìk Damek který vsítil obì branky
Sokolu Hrabùvka v utkání, které vyhrála FC Slavia 2:1 po velmi
dobrém výkonu.

Koneènì nastala rekonstruk-
ce hrací plochy. Dlouho nevyho-
vující �kvárový povrch se mìní
na travnatou plochu. Úprava si
vy�aduje spoustu práce i pro sa-

motné hráèe, kteøí s vidinou reálných zmìn
zvy�ují svoji aktivitu pøi úpravì okolí a
vstupu do areálu.

Tak�e hrací plocha je
upravena a èeká na zase-
tí. Zásobník vody je usa-
zen a byla vyzkou�ena
mobilní zavla�ovací sou-
prava. V termínu jsme
podali na ÈSTV �ádost o
dotaci ze státního rozpoè-
tu na rekonstrukci elek-
trických rozvodù, vytápì-

ní, sociálního zaøízení a
støechy. Teï dr�íme palce,
abychom uspìli a rekon-
strukce mohla v pøí�tím
roce pokraèovat.

Díky tìmto zmìnám
mají hráèi kopané ztí�e-
nou situaci. �Domácí høi�-
tì� nám poskytl Slavoj

Rychvald, kde jsme se
uchýlili do doèaného azy-
lu a sna�íme se o slu�né
výsledky, co� se nám do-
cela daøí, pouze jednu po-
rá�ku tam utrpìli �áci, ji-

nak se ve v�ech utkáních
bodovalo.

Touto cestou bychom
chtìli podìkovat funkcio-
náøùm Slavoje Rychvald,
kteøí nám vytvoøili oprav-
du domácí prostøedí a na-
prosto komfortní podmín-
ky, potì�ila i divácká ku-

lisa. Samozøejmì na�e
týmy jsou odhodlány po-
kraèovat v pozitivních vý-
sledcích a pøilákat tím i

daleko vìt�í mno�ství mi-
chálkovických pøíznivcù.

Du�an Janírek

Tabulka soutì�e Mìstský pøebor �áci
1. FC Baník Ostrava,a.s."C" 6 5 1 0 58  : 7 16
2. TJ Sokol Dolní Lhota 6 5 0 1 25  : 8 15
3. TJ Sokol Hrabová "A" 6 3 2 1 19  : 14 11
4. SK Slavia Michálkovice 6 3 1 2 13  : 13 10
5. TJ Velká Polom 6 3 0 3 12  : 16 9
6. TJ Sokol Vøesina 6 3 0 3 9  : 23 9
7. SK Slavie Tøebovice 6 2 2 2 14  : 21 8
8. TJ Sokol Krásné Pole 6 2 1 3 18  : 13 7
9. FC Odra Petøkovice 6 2 1 3 12  : 12 7

10. TJ Slovan Ostrava 6 2 0 4 14  : 13 6
11. TJ Klimkovice 6 1 1 4 8  : 20 4
12. TJ Lokomotiva Ostrava 6 0 1 5 3  : 45 1

Tabulka soutì�e Mìstská soutì� mu�i 
1. FC Odra Petøkovice "B" 7 6 0 1 20  : 9 18
2. TJ Sokol Pustkovec "B" 7 5 1 1 11  : 3 16
3. FC Slavia Michálkovice 6 4 1 1 11  : 5 13
4. TJ Sokol Vøesina "B" 6 4 0 2 15  : 10 12
5. TJ Sokol Hrabová "B" 6 4 0 2 16  : 16 12
6. SK MYSON Ostrava 7 3 2 2 13  : 13 11
7. TJ Sokol Krásné Pole "B" 6 3 1 2 13  : 8 10
8. TJ Sokol Koblov 6 2 2 2 5  : 6 8
9. TJ Slovan Ostrava "B" 6 2 1 3 12  : 18 7

10. TJ Sokol Hrabùvka 7 2 0 5 15  : 15 6
11. TJ Sokol Bartovice 7 1 1 5 9  : 20 4
12. TJ Sokol Ho��álkovice "B" 7 0 3 4 6  : 13 3
13. volno 0 0 0 0 0  : 0 0
14. TJ Dynamo DPMO Ostrava 6 0 0 6 4  : 14 0

Tabulka soutì�e Mìstská soutì� dorost
1. TJ Sokol Markvartovice 5 5 0 0 35  : 2 15
2. SK Fenix Ostrava 4 3 1 0 16  : 12 10
3. TJ Sokol Stará Bìlá "B" 4 3 0 1 16  : 4 9
4. SK �enov 5 3 0 2 16  : 6 9
5. TJ Baník Radvanice 5 3 0 2 8  : 5 9
6. TJ Lokomotiva Ostrava 5 2 1 2 16  : 19 7
7. FC Slavia Michálkovice 4 2 0 2 12  : 16 6
8. TJ Velká Polom 5 2 0 3 15  : 25 6
9. TJ Jiskra MCHZ Ostrava-Hru�ov 5 1 0 4 5  : 27 3

10. volno 0 0 0 0 0  : 0 0
11. TJ Sokol Hrabùvka 4 0 0 4 6  : 15 0
12. VD Start Ostrava 4 0 0 4 3  : 17 0
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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

Vèera... a dnes...

Vzpomínáme
Jsou rány které nezahojí èas,

srdce bolí a slza padá z øas.

S láskou a úctou vzpomínají
dcera a syn s rodinami

2. øíjna jsme tichou vzpomínkou
uctili 1. výroèí úmrtí
na�eho drahého tatínka,
tchána, dìdeèka a pradìdeèka
pana

VÍTÌZSLAVA KOLEBAÈE

Jáma Michal v roce 1930 a 2007

STÉ ÈÍSLO

21. øíjna jsme tichou
vzpomínkou
uctili 1. výroèí úmrtí
na�í drahé man�elky
a maminky, paní

KARIN SKALKOVÉ

Tak, jak Ti z oèí záøila láska a dobrota,
tak nám bude� chybìt do konce �ivota.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou
man�el a syn

Vezl popelnici do sbìrny
Dne 7. 8. 2007 zadr�eli strá�níci MP na ul. Bláhovì

v Ostravì-Michálkovicích mu�e (37 let), který pøed sebou
tlaèil vozík, na nìm� mìl nalo�enou plechovou popelnici
a èásti kovové konstrukce. Mu� uvedl, �e v�e nalezl a mìl
v úmyslu následnì zpenì�it ve sbìrnì. Odmítal, �e by co-
koli odcizil. Jeliko� se dopustil pøestupku, byl mu mate-
riál vèetnì vozíku odebrán a v�e bude projednáno pøíslu�-
ným správním orgánem.

Vloupání do vozidla
Dne 15. 8. 2007 oznámil obèan na tísòovou linku

156, �e na ul. Charvátovì v Michálkovicích se ko-
lem zaparkovaných vozidel pohybuje podezøelý
mu�. Strá�níci vyslaní na místo zjistili, �e jedno
z vozidel bylo vykradeno � mìlo rozbité okno ve dve-
øích na stranì øidièe a chybìlo autorádio, které bylo
oèividnì násilnì vytr�eno z palubní desky. Opodál
spatøili strá�níci mladého mu�e (29 let), který se
krèil za stojící dodávkou. Na dotaz, co tam dìlá od-
povìdìl, �e èeká ji� více ne� hodinu na svou pøítel-
kyni a jeliko� ho bolely nohy, døepl si. Jeliko� mu�
byl podezøelý ze spáchání trestného èinu, byl na
místì pøedán pøivolaným policistùm, kteøí celou
událost nyní dále �etøí.

Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen

 Mezinárodním dnem seniorù

Leto�ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì
zahájením Mezinárodního roku seniorù.

Chceme v�em seniorùm popøát hodnì zdraví,
klidná, radostná a tvùrèí léta,

aby své �ivotní zku�enosti dále pøedávali
na�í mladé generaci.

Za ÚMOb Michálkovice

Kvìtoslava Sedláèková
starostka
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28Kapitoly z historie Michálkovic
oklidné michálko-
vické nedìlní odpo-
ledne 24. kvìtna

PO�ÁR TÌ�NÍ VÌ�E

P
roku 1964 pøeru�il jekot
po�árních sirén a prù-
jezd hasièských a zá-
chranáøských vozidel.
Michálkovice pro�ívaly
jednu z nejdramatiètìj-
�ích událostí od konce
svìtové války. Z tì�ní
vì�e dolu Petr Cingr
(dnes Michal) stoupal k
obloze èerný dým, tì�ní
budovu �achty zachvátil
znièující po�ár. Oèi
v�ech michálkovických
obèanù se s obavami ob-
racely na dominantu Mi-
chálkovic, která pro
mnohé z nich byla dru-
hým domovem, jejich
pracovi�tìm.

Jak k této dramatické
situaci vùbec do�lo? V dù-
sledku nepovoleného svaøo-
vání pøi údr�bì tì�ního za-

øízení na ohlubni jámy do-
�lo k zapálení snadno
vznìtlivého mazadla a uhel-
ného prachu. Po�ár se z
úrovnì výjezdové nará�ecí

plo�iny rychle roz�íøil v celé
jámové budovì i do tì�ní
vì�e. Zasáhl tì�ní lana a
dvì z nich pøepálil. Spodní
klece tì�ního zaøízení se
zachytily na 18. patøe dolu
a na nì spadla i str�ená
lana. Pøístup do dolu hlav-
ní jamou byl uzavøen. Zplo-
diny hoøení byly vta�nými
vìtry nasávány do dolu a
bezprostøednì ohro�ovaly

47 horníkù provádìjících v
té dobì v podzemí opraváø-
ské a údr�báøské práce.

Pohotovostním èetám
záchranáøù Hlavní báòské
záchranné stanice a jed-
notkám protipo�ární ochra-
ny se podaøilo znièující po-
�ár zdolat po tøech hodi-
nách usilovné práce. Díky
velmi rychlé záchranné akci
a pou�ití sebezáchranných

pøístrojù nedo�lo u ohro�e-
ných horníkù v dole ani k
jednomu pøípadu otravy
oxidem uhelnatým.

Mimoøádná událost, kte-
rá vznikla hrubým poru�e-
ním bezpeènostních pøedpi-
sù pøi práci, se tak výstra�-
ným písmem zapsala do
historie Michálkovic.

Ing. J. Ka�párek
(Pramen: www.hornictví.info)

STÉ ÈÍSLO
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OTÁZKY PRO �ESTNÁCTÉ 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 20. listopadu 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 SEDMNÁCTÉ KOLO:

Skupina A - do 12 let

Napi�te, na kolik èástí je rozdìlen znak Michálkovic a jaké
barvy obsahuje.

Skupina B - od 12 do15 let

Napi�te, od èeho je odvozeno jméno obce Michálkovice a ze
kterého roku pochází první zmínka o obci.

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

Vítìzové �estnáctého kola soutì�e Michálkovického
zpravodaje jsou ve skupinì A: Martin Hill, Luká� Odehnal.
Ve skupinì B: Nelly Palkovièová, Roman David. Gratulu-
jeme. Vítìzùm �estnáctého kola budou pøedány ceny na
ÚMOb Michálkovice. (mp)

VÍTÌZOVÉ �ESTNÁCTÉHO KOLA

P ù j è o v n í  d o b a :

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

E-mail:
michalkovice@kmo.cz

F O T O  PAV E L  P O L O K

Výherci patnáctého kola soutì�e Michálkovického zpravodaje
Ondøej Zunt a Michaela Papalová pøebírejí cenu na ÚMOb od
paní starostky Mgr. Kvìtoslavy Sedláèkové.

STÉ ÈÍSLO

Milí ètenáøi !
Doufáme, �e jste si prázd-

niny a hezké poèasí u�ili mí-
rou vrchovatou. Kdyby se
nìkteøí z Vás v novém �kol-
ním roce nudili, nabízíme
vám bohatý program na�ich
akcí. Informace o tìchto ak-
cích naleznete nejen v
knihovnì, ale také na inter-
netových stránkách obce a ve
vývìsních skøínkách.

V týdnu od 17. 9. - 21. 9.
probìhl Týden mobility. Za-
mìstnanci policejního oddílu
prevence nám udìlali bese-
du pro dìti 5. tøíd o chování
a pravidlech na silnici. Jeden
z výhercù testu pro dìti, kte-
rý zadávala knihovna, se zú-
èastnil výletu do Staré Bìlé,
kde jsme nav�tívili jízdní po-
licejní oddíl. Tímto výhercem
byl Jirka Vybíral, který mìl
mo�nost podívat se na výcvik
policejních koní a pak s námi

podniknout výlet do Jisteb-
níku.

Od 1. 10. - 5. 10. se v�ech-
ny knihovny zapojily do ce-
lostátního Týdne knihoven.
Nepoøádníci mohli knihy vrá-
tit bez pokuty. 4. 10. si dìti
vyzkou�ely orientaci v
knihovnì, hledaly knihy ur-
èitých autorù, knihy o zvíøa-
tech, rostlinách,...

10. 10. v 9.00 jsme u nás
pøivítali spisovatelku a ces-
tovatelku Ivonu Kneblo-
vou, která nám pøedná�ela
o Africe. �áci 7. tøíd a také
obèané z øad veøejnosti se
mìli mo�nost na chvíli pøe-
nést na èerný kontinent.

18. 10. poøádáme pro dìti
v rámci celomìstské soutì�e
�V�ichni jsme tady doma� vý-
tvarnou akci nazvanou Moji
pol�tí kamarádi. Dìti mají

za úkol nakreslit Bolka a
Lolka.

Od 22. 10. u nás mù�ete
zhlédnout výstavku ke 100.
èíslu Michálkovického
zpravodaje.

26. 10. v 17.00 poøádáme
v Hornickém muzeu v Petø-
kovicích Landecký turnaj v
bowlingu. Akce je urèena
pouze dospìlým ètenáøùm.
Doufáme, �e se v�e vydaøí
podle na�ich pøedstav. Pokud
ano, urèitì to nebude posled-
ní akce pro dospìlé.

7. 11. uvítáme v knihov-
nì opìt ilustrátora Adolfa
Dudka. �áci 1. tøíd si mohou
pøinést na besedu své vlast-
ní knihy a nechat si je pode-
psat. Vzhledem k tomu, �e
pan Dudek ilustroval ji� 90
knih, pøedpokládám, �e nì-
kterou z nich doma máte.
Jeho knihy vycházejí v na-
kladatelství Librex.

15. 11. v 15.00 se koná v
knihovnì Èerná hodinka.

Dìti si mohou /samozøejmì pøi
svìtle/ ozdobit sklenièky, kte-
ré se dají pou�ít jako svícny.

20. 11. v 8.00 nám pan
Marek Weissbrod, magistr
a lektor Muzea Beskyd ve
Frýdku-Místku bude vyprá-
vìt o hradech a zámcích v
Ostravì.

22. 11. v 15.00 se bude-
me vìnovat ètení sloven-
ských pohádek. Dne�ní gene-
race ji� slovensky skoro ne-
rozumí, tak�e si vyzkou�íme,
jak je na tom doopravdy.

3. 12. v 9.00 jsme si po-
zvali hluèínskou autorku
Janu Schlossarkovou, kte-
rá nám povypráví o vánoè-
ních zvycích a náøeèí na�eho
kraje.

(Pokraèování na str. 12)
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Odpovìï A

Odpovìï B

STÉ ÈÍSLO

Anketa
Co se Vám nelíbí
na Michálkovickém
zpravodaji?

Franti�ek Mazurek
stavební odbor
ÚMOb Michálkovice

Jako obèan Rychvaldu mohu
srovnávat s na�ím
zpravodajem. Není nic, co
bych mu mohl vytknout, líbí
se mi a fandím mu.

Libu�e Bonèková
bývalá obèanka
Michálkovic

I kdy� u� nejsem obèankou
Michálkovic, nechávám si
vá� zpravodaj posílat, pro
mnì je to toti� stále
�ná�� zpravodaj.
Skladba èlánkù je pestrá,
ale urèitì se dá je�tì mnohé
zkvalitnit.
To ale nechám na vás.
Ka�dé nové èíslo mi dìlá
radost.

KULTURNÍ DÙM l Telefon 596 231 565

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.

5. 12. v 16.30 nás èeká
tradièní vánoèní koncert paní
uèitelky Ta�ány Mikulské a
jejích svìøencù. Urèitì si udì-
lejte èas a naladíte se vánoè-
nì mnohem lépe ne� náku-
pem vánoèních ozdob v hy-
permarketu.

10. 12. v 16.00 pøijde Mi-

K n i h o v n a  n a b í z í
kulá� a mo�ná s sebou vez-
me i èerta. Ka�dopádnì
v�echny dìti, které si pøi-
chystají básnièku, písnièku
nebo vtip, dostanou malou
pozornost.

Asi od prosince se v
knihovnì zaène pùjèovat po-
mocí poèítaèe. Pro ètenáøe to
znamená nìkolik zmìn. Do-

stanou nové prùkazky, jiné
ne� doposud, knihy mohou
mít pùjèené pøesnì 30 dnù.
Pokud si je neprodlou�í, oka-
m�itì po uplynutí této doby
se posílá upomínka. Poèet
pùjèených knih  se omezuje
a také èasopisy mají èárové
kódy. Pokud ètenáø èasopis
ztratí nebo po�kodí, musí jej
zaplatit. Toté� se týká knih.
Rádi bychom Vás po�ádali o
trpìlivost pøi zavádìní nové-
ho systému pùjèování. Bude
to nové jak pro vás, tak pro
nás a zpoèátku nám asi ob-
slou�ení ètenáøù bude chvil-
ku trvat. Pokud bude vypnut
elektrický proud na del�í
dobu, budeme muset zavøít
knihovnu. Ve v�ech vìt�ích
knihovnách v Ostravì u� ten-
to systém funguje, tak�e do-
�lo i na nás. Budete také lépe
informováni o tom, jestli je
kniha pùjèená èi nikoliv a
která knihovna v Ostravì
vám ji mù�e pùjèit. Mnoho
otázek se vynoøí a� bìhem
praxe, tak�e vám na nì bu-
deme prùbì�nì odpovídat.
Registraèní poplatek zùstá-
vá samozøejmì stejný jako
doposud, to znamená: dospìlí
pracující 100 Kè, dùchodci,
mateøská dovolená, neza-
mìstnaní, studenti 60 Kè,
dìti 30 Kè.
Tì�íme se na va�i náv�tìvu.

Knihovnice:
Ivana Kalwarová,
Marie Kry�tofová
a Bronislava Vaculová

ØÍJEN
24. 10. PRODEJ SPOTØEBNÍHO ZBO�Í
29. 10. PRODEJ SPOTØEBNÍHO ZBO�Í

LISTOPAD
5. 11. �KOLENÍ - AGENTURA BRNO

10. 11. VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
17. 11. TRAVESTI SHOW SKUPINY

NOÈNÍ HVÌZDY
19. 11. PRODEJ SPOTØEBNÍHO ZBO�Í
20. 11. DIVADÝLKO MRAK - PEKELNÁ POHÁDKA

PRO M�, Z�
21. 11. PRODEJ SPOTØEBNÍHO ZBO�Í

PROSINEC
4. 12. MIKULÁ� - Z�
6. 12. VÁNOÈNÍ DÍLNA - SO� KLIMKOVICE, M�

10. 12. PRODEJ SPOTØEBNÍHO ZBO�Í
12. 12. VÁNOÈNÍ KONCERT ZU�
15. 12. MICHÁLKOVICKÝ ADVENTNÍ KONCERT

V HUSOVÌ SBORU CÍRKVE ÈESKOSL.
HUSITSKÉ, 15.00 HODIN

18., 19. 12. PRODEJ SPOTØEBNÍHO ZBO�Í
19. 12. ZASEDÁNÍ ZAST. MÌST. OBVODU
20. 12. VÁNOÈNÍ KONCERT PRO Z�

(Pokraèování ze str. 11)

VEDENÍ MÌSTSKÉHO OBVODU MICHÁLKOVICE
SRDEÈNÌ ZVE V�ECHNY OBÈANY NA

P I E T N Í  A K T
D N E  2 8 .  Ø Í J N A  2 0 0 7  V  1 0  H O D I N

POLO�ENÍM KVÌTIN
K PAMÁTNÍKU OBÌTEM 1. SVÌTOVÉ VÁLKY

UCTÍME I DEN VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ÈESKOSLOVENSKA

TÌ�ÍME SE NA SPOLEÈNÉ SETKÁNÍ
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K O U P Í M
RODINNÝ DÙM

MICHÁLKOVICE A OKOLÍ
PØÍPADNÌ STAVEBNÍ

PARCELU

Tel. :  739 018 614

LÉKAØSKÁ PORADNA
pro zdravý �ivotní styl,hubnutí, alternativní léèení,

s mo�ností vy�etøení krevní skupiny
zahájila provoz

V DOMÌ S PEÈOVATELSKOU SLU�BOU
ulice Pánská 91, Ostrava-Michálkovice
pod vedením MUDr. Miroslavy Støí�ové.

Do poradny je vstup volný,
na konsultaci a vy�etøení je mo�né se objednat

na telefonním èísle 596 231 064 dopoledne.

P ø i j ï t e  k a � d o u  s t ø e d u  v  1 5  h o d i n
pøipravujeme zajímavé pøedná�ky

luncem prozáøené ráno 26. srpna pøivítalo v areálu hasièské zbrojnice
více ne� 100 úèastníkù pátého roèníku ji� tradièní jízdy pravidelnosti
historických vozidel �Michálkovický kopec�. Poèetná a tradièní byla
opìt i úèast skupiny polských motoristù. Neoèekávaný poèet startují-

PÁTÝ
MICHÁLKOVICKÝ KOPEC
BYL ÚSPÌ�NÝ

S
cích pøinutil organizátory akce operativnì vyøe�it nìkteré problémy, jako na-
pøíklad nedostateèný poèet startovních èísel, technickou pøejímku velkého
poètu vozidel a podobnì. Tyto práce navíc v�ak tým poøadatelù vedený øedite-
lem soutì�e Ing.Janem Michálkem a hlavním poøadatelem Ing. Vladimírem
Gregorem s pøehledem zvládl a po 10. hodinì vyjela první vozidla ke svým
tréninkovým jízdám na tra�.

Soutì� je organizována
jako jízda pravidelnosti, je-
jím principem je dosa�ení
pokud mo�no stejného èasu
ve dvou po sobì následují-
cích jízdách. Hodnoceny
jsou co nejmen�í rozdíly
v èasech ka�dého jezdce,
pøièem� rychlost nesmí pøe-
kroèit 50 km/hod. O bojov-
ném duchu a snaze pøed-
vést své vozidlo v nejlep�ím
svìtle svìdèily tréninkové
èasy nìkterých úèastníkù,
kteøí na kilometrové trati
do vrchu pøekonali prùmìr-
nou rychlost a� 83 km/hod.
Øeditel soutì�e byl  proto
nucen tyto �závodníky�
ukáznit hrozbou diskvalifi-
kace. Ostré soutì�ní jízdy,
které s ohledem na vysoký
poèet úèastníkù zapoèaly s
pùlhodinovým pøedstihem,
ji� pøinesly chování v�ech
zúèastnìných v souladu s
pravidly.

Diváci podél celé trati i
v depu soutì�ících automo-
bilù a motocyklù mìli mo�-
nost obdivovat krásu a tech-
nickou úroveò motoristic-
kých veteránù. Pøíjemnou
dobovou atmosféru poloviny

dvacátého století navodil v
okolí hasièské zbrojnice
svými nezapomenutelnými
melodiemi ostravský swin-
gový orchestr TEP. K pose-
zení lákaly stánky s obèer-
stvením a dal�í atrakce.
Úlohy moderátora sr�ícího
vtipnými komentáøi i od-
bornými znalostmi se i le-

tos velmi dobøe zhostil Zde-
nìk Zrubek. O soutì� pro-
jevily zájem a informovaly

dosa�ených na kilometrové
trati ve vý�i pouhé tøi tisí-
ciny sekundy � docílil pol-
ský motorista Bernard
Buhl na historickém moto-
cyklu ruské výroby znaèky
I�. Na stupních vítìzù pøe-
vzali vítìzové jednotlivých
kategorií od zástupcù orga-
nizátorù soutì�e tradièní
vìnce, poháry i vìcné ceny.
Pátý �Michálkovický kopec�
úspì�nì skonèil.

Jestli�e jsme po minu-

o ní i regionální sdìlovací
prostøedky � tisk i ostrav-
ská studia Èeského rozhla-
su a Èeské televize.

Výsledky v�ech soutì�-
ních kategorií byly ji� zve-
øejnìny ve sdìlovacích pro-
støedcích, pøesto je nutno
vyzvednout, �e nejlep�í vý-
sledek - rozdíl dvou èasù

lém roèníku soutì�e konsta-
tovali, �e se mimoøádnì vy-
daøila, musíme øíci, �e le-
to�ní pátý roèník ten loòský
pøekonal, a to jak v poètu a
úrovni úèastníkù, tak po
stránce organizace, dopro-
vodných programù a zájmu
divákù.

Za tento dosa�ený
úspìch, který zviditelnil
na�i obec v celém regio-
nu, je potøeba podìkovat
v�em organizátorùm z
Èeského klubu historic-
kých motocyklù, zastu-
pitelùm mìstského ob-
vodu Michálkovice, Sbo-
ru dobrovolných hasièù
i dal�ím obèanùm, divá-
kùm a náv�tìvníkùm,
kteøí pøispìli ke zdárné-
mu prùbìhu celé akce.

Ing. Jiøí Ka�párek

Obrazové pel -mel
z Michálkovického
kopce na stranì 14

Oficiální webové stránky
Michálkovického kopce

I letos jsou pro Vás pøipraveny webové stránky se
zajímavostmi a fotografiemi z pátého roèníku závodu,
který se konal 26. srpna 2007. Ve�keré informace
z leto�ního i pøede�lých roèníkù naleznete na adrese:

http://sweb.cz/michalkovickykopec
Luká� Grygerek
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