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pořízení nové 

techniky a vybavení
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Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice rozhodlo o vyhlášení dotačního programu na rok 2020. Program je 
zaměřen na podporu pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže a rovněž na podporu jednorázových akcí 
konaných v Michálkovicích. Možnost přihlásit se mají oprávnění žadatelé od 25. 11. 2019 do 6. 1. 2020.

Zastupitelstvo rozhodlo o celkovém objemu fi nančních prostředků určených na dotace ve výši 300 tisíc Kč. Orga-
nizace, které zajišťují pravidelné volnočasové aktivity, mo-
hou získat dotaci maximálně 60 tisíc Kč. Pořadatelé jed-
norázových volnočasových akcí v oblasti kultury, sportu 
a volného času pak mohou čerpat dotaci až do výše 30 ti-
síc Kč.

Kompletní znění dotačního programu včetně všech po-
třebných formulářů najdete na internetových stránkách 
Michálkovic www.michalkovice.cz.

Vyhlášení dotačního programu na rok 2020
MARTIN JUROŠKA | starosta

Od úterý 22. října 2019 vstupuje vila 
Hermína do nové etapy své mnoha-
leté historie. Po celkové rekonstrukci 
za necelých devět milionů korun zno-
vu otevírá své dveře komunitnímu se-
tkávání michálkovických občanů. 

Slavnostního otevření se kromě řady 
nadšených budoucích obyvatel ko-
munitního centra účastnili také vý-
znamní hosté. 

Budova bude sloužit zejména k pra-
videlnému setkávání seniorů či ná-
vštěvníků otevřeného klubu dětí 
a mládeže.

Při rozsáhlé rekonstrukci byla kom-
pletně opravena celá budova zvenku 
i zevnitř a práce se nevyhnuly ani za-
hradě.

A jak se rekonstrukce povedla si mů-
žete prohlédnout na str. 3.

Kontaktní údaje 
pro žadatele o dotaci

Bc. Jaromíra Valder Jakubcová

Tel.: 599 415 116
jvalderjakubcova@michalkovice.ostrava.cz

Otevřeli jsme
po rekonstrukci
komunitní centrum
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Sládečkova

Vylepšování bydlení v  bytových do-
mech městského obvodu Michálkovi-
ce je důležitou součástí koncepce ve-
dení Michálkovic. Postupně se stále 
vylepšuje stav bytových domů  a nyní 
se přechází také na úpravu prostředí 

v jejich blízkém okolí, které má slou-
žit k relaxaci obyvatel těchto domů.
Mezi čtyřmi domy na ulici Panská byla 
provedena nová výsadba květin, keřů 
a také nové zpevněné plochy pro par-
koviště a pro venkovní posezení.  Pře-

vážná většina prací byla provedena 
naší údržbou.
Podobné úpravy venkovních prostor 
u dalších domů městského obvodu se 
připravují a budou v příštím roce po-
kračovat.

Zpříjemňujeme prostředí před bytovými domy
VLADIMÍR KOZEL | místostarosta

Příští rok čeká naše hasiče 

kvalifi kace na olympiádu
ROSTISLAV HOLEC

Letošní seriál závodů v klasických disciplínách CTIF (Litovel liga) se stal 
pro michálkovické hasičské družstvo mužů nejúspěšnější sezónou vůbec. 
Přestože bylo nezbytné řešit několik absencí základních pilířů družstva, 
nenašli jsme na závodech své kategorie přemožitele. 

Vrcholem celé sezóny bylo mistrovství ČR, které se opět tradičně konalo 
na konci září ve Dvoře Králové nad Labem. Na nejdůležitější závod sezó-
ny bylo družstvo připraveno výborně. I když v prvním pokuse došlo k za-
váhání na útoku, druhý pokus znamenal rekord dosavadní historie michál-
kovického zápolení v tomto odvětví „hasičiny“ a vítězství v soutěži. 

Příští rok bude kvalifi kačním na olympiádu 2021 ve Slovinsku. Čeká nás 
těžká zimní příprava a spousta důležitých soutěžních pokusů. Věříme, že 
navážeme na letošní úspěchy, které nás vybičují k ještě lepším výsledkům. 

Všem fanouškům děkujeme za podporu!  

Medailisty mistrovství světa a  Čes-
ké republiky v požárním sportu přijal 
na ostravském magistrátu primátor 
Tomáš Macura společně s  ředitelem 
HZS MSK gen. Vladimírem Vlčkem, 
vedoucím reprezentace mužů a  sta-
rostou Nové Vsi Tomášem Lefnerem 
a starostou Michálkovic Martinem Ju-
roškou. Primátor poděkoval přítom-
ným sportovcům a  sportovkyním za 
skvělou reprezentaci našeho města. 
Mezi pozvanými byl tým žen repre-
zentujících SDH Michálkovice, kte-
rý vybojoval na letošním mistrovství 
republiky v  požárním sportu zlato, 
a také michálkovický Max Rokosz, mi-
str republiky a druhý vicemistr světa 
ve výstupu na cvičnou věž. Děkujeme 
za skvělou reprezentaci Michálkovic, 
ale i celého našeho města.
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Rekonstrukce to byla skutečně 
náročná a obsáhlá. Připomeňme, 
že zahrnovala práce na elektroin-
stalaci, topném systému, výmě-
nu oken, obnovení původní fasá-
dy vč. jejího zateplení, provedení 
izolace, změny dispozic někte-
rých místností, výstavbu nového 
schodiště či bezbariérové zveda-
cí vertikální plošiny. Pozadu ne-
zůstala ani zahrada. Ta se dočkala 
vybudování nových zpevněných 
ploch a dalších dílčích prací. 

V rámci vnitřního vybavení se 
jednalo o kompletně nové inte-
riéry, dvě kuchyně a nábytek do 
všech místností. Dále bylo poří-
zeno technické vybavení, např. 
počítače a  projekční či audiovi-
zuální technika. 

Celkové náklady na realizaci ce-
lého projektu se vyšplhaly na 
8,8 milionu korun. Většina pro-
středků, a to 6,4 milionu Kč, byla 

hrazena z  Integrovaného regio-
nálního operačního programu 
a  národní dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj. Zbylé náklady 
fi nancovalo statutární město Os-
trava a městský obvod Michálko-
vice.

Podařilo se vybudovat velmi 
komfortní a  příjemné prostory 
pro společné setkávání, sdílení 
zkušeností a působení michálko-
vických komunit občanů.

Výčet aktivit tímto nekončí. 
„Chtěli bychom v  zařízení pořá-
dat besedy, projekce, preventiv-
ní akce či další aktivity,“ upřesňu-
je záměr starosta Martin Juroška. 
A připomíná, že každý nápad na-
šich aktivních občanů je vítán. 
„Budeme rádi za vaše náměty, co 
byste chtěli v komunitním centru 
navštívit, popř. co byste sami pro 
své spoluobčany uspořádali,“ do-
dává Juroška.

Slavnostní otevření komunitního centra
JAKUB ROMBA

Dalo by se pomalu říci „událost roku“. 
Alespoň co se týče oprav a rekonstruk-
cí v našem městském obvodě. Po loňské 
opravě hasičské zbrojnice se podařilo 
kompletně zrekonstruovat další strate-
gickou budovu, tentokrát zejména k ra-
dosti michálkovických dětí a seniorů.

Slavnostního otevření se v  zahradě vily 
Hermína v úterý 22. října 2019 zúčastni-
li významní hosté i široká veřejnost. Slav-
nostní pásku přestřihli primátor města 
Ostravy Tomáš Macura, starosta Michál-
kovic Martin Juroška a  místostarosta 
Vladimír Kozel. Pro všechny přítomné 
pak následovala prohlídka nových pro-
stor, kreativní dílny a pohoštění.

V Michálkovicích nám tak vzniklo moder-
ní komunitní centrum, které bude posky-
tovat kvalitní a odpovídající zázemí pro 
veškeré komunitní aktivity. Ať už se jed-
ná o otevřený klub dětí a mládeže, nebo 
michálkovické seniory. Spektrum činnos-
tí se navíc dále rozšíří.
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JOYCE HURLEY & JOE AFTER TRIO
Americká zpěvačka se svou doprovodnou skupinou zavítala ve čtvrtek 
26. září také do našeho michálkovického kulturního domu. Všichni ná-
vštěvníci si užili skvělý jazzový koncert s prvky swingu, blues a soulu. 
Příjemný zážitek umocnilo stolové uspořádání sálu a přátelská atmo-
sféra. A kdo to nestihl, může dorazit 28. listopadu na další koncert této 
skupiny spolu s Václavem Fajfrem.

Letošní zájezd, další z  řady každoročních zájezdů pro 
naše seniory a členy klubu seniorů, nás tentokrát  zavedl 
do pohádkového prostředí Punkevních jeskyní a Maco-
chy. Mnozí z účastníku si zavzpomínali na dávno uplynulá 
léta, kdy Macochu, někdy ještě v mladém věku, navštívili.

Všichni statečně zdolali 100 schodů po trase prohlídky, 
svezli se na lodičkách  a pak na nás čekal velmi dobrý 
oběd v hotelu Skalní mlýn.

Cesta v příjemný  zářijový  den, pokračovala ještě na stát-
ní zámek Rájec nad Svitavou. Za poplatek 200 Kč byl 
v ceně oběd, doprava a vstupné do jeskyně i zámku, ale 
mnohem důležitější byly hezké zážitky a příjemně strá-
vený den.

Michálkovičtí senioři navštívili Punkevní jeskyně
VLADIMÍR KOZEL | místostarosta

V poslední říjnové dekádě se sešlo 
michálkovické zastupitelstvo ke své-
mu šestému zasedání. V úvodu si za-
stupitelé vyslechli zprávu o činnos-
ti rady a  dalších orgánů městského 
obvodu a o aktivitách v jednotlivých 
oblastech, které má naše samosprá-
va na starosti.

Vzhledem k  prázdninové přestáv-
ce bylo informací poměrně mnoho. 

K nejdůležitějším patřily informace 
o dokončených opravách komunika-
cí, o realizaci dodávky herních prvků 
do areálu hasičské zbrojnice, dokon-
čení projektu Komunitního centra 
v Michálkovicích či o postupu přípra-
vy projektu bytového domu pro se-
niory.

Následně zastupitelstvo projednalo 
některé majetkoprávní záležitosti, tý-

kající se menších pozemků. Dále za-
stupitelé schválili dotační program 
pro příští rok, projednali rozhodnu-
tí o poskytnutí dotace městskému 
obvodu na projekt Vybudování škol-
ních dílen v  ZŠ Ostrava-Michálkovi-
ce a také projednali zprávu o činnosti 
kontrolního výboru. Projednána byla 
rovněž informace o plnění rozpočtu 
k 30. září tohoto roku.

Novinky ze zasedání zastupitelstva obce
MARTIN JUROŠKA | starosta
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Velký úspěch zažila již tra-
diční akce Michálkovické 
strašení aneb Halloween 
trochu jinak. Ta se kona-
la v  parku na Michalském 
náměstí a na přilehlé haldě 
v sobotu 26. října v podve-
čer. 

Na dětské návštěvníky če-
kaly soutěžní stanoviště se 
strašidelnými úkoly a  po-
řádně děsivá stezka odva-
hy. Za splnění všech úkolů 
pak dostali sladkou odmě-
nu.

Vydařené počasí přispělo 
také tomu, že letos strašení 
navštívilo více než 360 dětí 
v  doprovodu svých rodin-
ných příslušníků.

Strašit přišlo do Michálkovic více než 360 dětí

Celou fotogalerii si prohlédněte 

na našem Facebooku…

Městská rada Česko-ruské 
společnosti v Ostravě
Ostravský dům z. s.

Vás srdečně zvou 
na slavnostní koncert

šestého ročníku 

„Ruská píseň“

Sobota 9. 11. 2019 
od 16 hod.

KD Michálkovice

Joe After &
Václav Fajfr

KD Michálkovice
28. 11. 2019 
od 19 hod.

ZVEME VÁS ZA KULTUROU

Michálkovické

Vánoce

5. prosince v 17:30 hod.

Rozsvítíme společně 
vánoční stromeček
na Michalském náměstí

7. prosince v 18:00 hod.

Zazpíváme si na adventním 
koncertu v Husově sboru

8. prosince ve 14:00 hod.

Mikulášská nadílka 
s programem 
pro děti 
v kulturním domě

Součástí bude také 
kulturní program 
a opékání párků

Přihlášky v KD 
do naplnění kapacity 
nebo do 29. 11. 2019. 
Dítě + jeden dospělý 

70 Kč, každý další 
dospělý 60 Kč.

12.–13. 6. 2020

Důl Michal Ostrava

Ewa Farna 
Doga
Úspěch
Hodiny

Důl Mi h l O t

Prodej 
zahájen! startovací cena

299,-
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Co si představit pod Šablonou II?
V letošním roce získala škola tím, že 
se zapojila do projektu Šablona II, fi -
nanční hotovost ve výši 1 305 418 Kč, 
kterou využila nejen na nákup no-
vých notebooků, iPadů, ale i ke zkva-
litnění výuky či ke zvýšení různých 
oblastí vzdělávání. Žáci se tak stá-
vají „technologickou generací“, zaží-
vají hravé hodiny, nabývají vědomos-
tí novými metodami, zlepšují se ve 
čtenářské i matematické gramotnos-
ti, tráví odpoledne hraním nejrůzněj-
ších deskových her. 
Za sebe mohu říci, že již druhým ro-
kem jsme zapojeni v  rámci výuky 
českého jazyka a literatury v 6. roč-
nících do projektu „Lovci perel“, kdy 
žáci mohou číst knihy dle vlastního 
výběru, učí se v textu vyhledávat od-
povědi na otázky, zapojují se do dis-
kuzí, učí se nastíněná témata začlenit 
do svého života. Za přečtenou knihu 
získávají perlu (korálek) na svůj ná-
ramek, který tak nabývá na hodno-
tě, neboť je vytvořen pílí, úsilím, pře-
mýšlením.

Školní družina v plném proudu
První oddělení školní družiny se roz-
rostlo o malé prvňáčky, kteří se hned 
pustili s  chutí do vyrábění, hraní 

a různých volnočasových aktivit, jež 
naše družina nabízí dětem od 1. do 
4.  třídy ve třech odděleních, tento 
rok pro 70 dětí.

Prvňáčci v loutkovém divadle
V úterý 17. 9. 2019 měli žáci prvních 
tříd naší základní školy mimořádnou 
možnost zhlédnout jedinečné před-
stavení tradičního, ale i  netradiční-
ho zpracování pohádkového příběhu 
„Hrnečku, vař!“. Loutkové představe-
ní plné hudby, zpěvu a vtipných dia-
logů se žákům moc líbilo. Divadlu 
loutek Ostrava tímto děkujeme za 
příjemný i humorný kulturní zážitek. 

Úspěšný přespolní běh
Přespolní běh pořádá každoročně 
Atletický klub Poruba pod Základní 

školou Porubská, letošní ročník pro-
bíhal na stadionu MK Seitl v Ostravě-
-Martinově. Naše základní škola se na 
něm objevila již potřetí. Starší chlap-
ci běželi 2 km, starší dívky a  mlad-
ší chlapci 1,5 km, mladší dívky běže-
ly 1 km. Soutěžilo se ve čtyřčlenných 
týmech. Z týmů se nám povedlo nej-
lepší umístění u starších chlapců, 
kteří skončili na 3. místě, z individu-
álních výkonů pak starší chlapci ob-
sadili 2. místo, starší dívky 4. místo 
a nejlepší 1. místo v kategorii mlad-
ších chlapců, a  to vše v  těžké kon-
kurenci žáků ze sportovních škol. 
Věříme, že takovéto úspěchy neby-
ly poslední. Sportu zdar.

Maraton v aerobiku
Dne 15. října 2019 se žákyně naší 
školy zúčastnily soutěže MARA-
TON V  AEROBIKU, kterou pořáda-
la ZŠ Bohumínská. Soutěžící museli 
zvládnout krokové sestavy v aerobi-
ku, step aerobiku a v zumbě. V kate-
gorii mladších žákyň reprezentova-
la skvěle naši školu Tereza Burianová 
(6. A), která se umístila na krásném 
1. místě. V kategorii starších žákyň se 
na 2. místě umístila Lucie Kantorová 
(9.  A). Všem soutěžícím patří velká 
pochvala za vytrvalost a snahu. 

Nákup nové techniky za 1,3 milionu korun
PETRA HOCHMANOVÁ

Na konci měsíce září 2019 obdržel 
městský obvod Michálkovice roz-
hodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
1 mil. Kč na vybudování školních dí-
len v  naší základní škole. Smyslem 
projektu je rozšíření a moderniza-
ce výuky, její zkvalitnění a vznik no-
vých možností pro případné zájmo-
vé a volnočasové aktivity. K hlavním 
činnostem projektu patří pořízení od-
borných pomůcek, vybavení a nářadí 
vč. audiovizuální techniky. 

„V závěru roku 2019 plánujeme při-
pravit a vyhlásit výběrové řízení na 
dodávku a vybavení pomůcek. Ve 

spolupráci se základní školou bude 
stávající učebna pracovních činnos-
tí a výtvarné výchovy vyklizena a ná-
sledně budou zrealizovány základní 
stavební úpravy, které budou fi nan-
covány z  rozpočtu městského obvo-
du Michálkovice. Plánujeme například 
vyměnit podlahy, zrenovovat elekt-
roinstalaci, vymalovat učebnu apod. 
V  první části příštího roku bychom 
chtěli započít s realizací vybavova-
cí části projektu. Sou-
částí projektu je tak-
též podmínka zajištění 
bezbariérovosti, proto 

bude do základní školy nově pořízen 
i schodolez,“ doplnil starosta informa-
ce ohledně harmonogramu projektu. 

Od září příštího roku už budou moci 
žáci usednout za ponky a seznámit 
se nejen s používáním pracovních 
nástrojů, ale například také s 3D tis-
kem nebo robotickými stavebnicemi. 
V  rámci předmětu pracovní činnosti 
tak ožijí i školní dílny a řemeslné prá-
ce.

Vybudujeme nové školní dílny
PAVLÍNA ŠPAČKOVÁ

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ • Měsíčník územního správního celku. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice, Československé armády 235/106, 
715 00 Ostrava. IČ: 00845451/16. Registrační číslo: MK ČR E 12771. Šéfredaktor: Ing. Martin Juroška, Ph.D.; koordinace a inzerce: Bc. Jakub Romba, tel. 608 108 777, 
michalkovickyzpravodaj@gmail.com; sazba/zlom: Lucie Petrová, tel.: 607 53 52 51, tisk MORAVAPRESS, s. r. o. Uzávěrka příštího čísla: 19. 11. 2019
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Michálkovická školka, která letos opět napl-
nila svou maximální kapacitu přijatých dětí 
do předškolního vzdělávání, investovala dal-
ší prostředky do úprav svého interiéru. Tento-
krát přišla řada na úpravy sociálního zázemí. 
Hygienické normy pro uspořádání těchto pro-
stor jsou stále přísnější a současná podoba již 
nevyhovovala rostoucím požadavkům.
Na základě doporučení hygieniků proto do-
šlo k pořízení nových zástěn, oddělených dr-
žáků na ručníky a dalšího souvisejícího vyba-
vení. Prostory koupelen a toalet jsou tak nyní 
nejen hygieničtější, ale také mnohem hezčí 
a příjemnější pro naše předškoláčky.
Úpravy za necelých 40 tis. Kč byly fi nancová-
ny z rozpočtu obce Michálkovice. Nutno ješ-
tě podotknout, že čas realizace celé zakázky 
byl přímo rekordní a fi rma vše stihla za velmi 
krátkou dobu. Díky tomu byl provoz v mateř-
ské školce nepřerušen a pobyt dětí zde probí-
hal takřka bez omezení.
A paní ředitelka Eva Ondrušková už opět pře-
mýšlí, co vylepší příště, aby se děti při pobytu 
ve školce cítily co nejvíce příjemně, komfort-
ně a bezpečně. 

Interiérové úpravy v mateřské školce
JAKUB ROMBA

Přijďte se podívat do knihovny na práce s přírodní tema-
tikou Mojmíra Prokopa v rámci výstavy nazvané Krajina 
mýma očima. Speciálně v naší galerii Emoce.
Výstavky vánočních drobností si můžete prohlédnout až 
do konce roku. Máme pro vás připravena přáníčka z díl-
ny V. Rausové, voňavá mýdla Evy Kročkové a tradiční per-
níčky manželů Bartákových.
Se začátkem 101. sezóny půjdeme společně do divadla – 
tentokrát do zákulisí. Chcete-li vidět, co jste ještě nevidě-
li, přijďte ve středu 13. 11. v 8:00 hod. k vrátnici divadla na 
Milíčově ulici.
Již pravidelnou akcí je třináctý Turnaj v bowlingu. Při prv-
ním ročníku nás s kolegyní ani nenapadlo, že si akce mezi 
našimi čtenáři získá tak velkou oblibu. Dřevěná putovní 
kuželka již vystřídala různé majitele, ale paní Helena Fürs-
tová je jasnou favoritkou. Uvidíme, jak dopadne letošní 
ročník. Sejdeme se v restauraci Rubín na Kamenci v pá-
tek 8. 11. v 17:00 hod. Akce je jen pro čtenáře naší knihov-
ny.
Chystáme také vánoční výtvarné dílny. Nejoblíbenější 
svátky se pomalu blíží a vy si tak máte možnost s paní 
Mílou Chalupovou vyzkoušet, jak se šijí vánoční látkové 
ozdoby. Vyrobíte si svůj vlastní originál, který ozdobí váš 
vánoční stromeček. Sejdeme se ve čtvrtek 21. 11. v 15:00 
hod. Pro další zájemce, kteří rádi tvoří, si připravila paní 
Blanka Baginská výrobu vánočních zvonečků z mašliček. 
Rezervujte si čtvrtek 28. 11. od 15:00 hod.

Paní Chalupová připravuje také program na Literku, což 
je setkávání maminek, případně babiček a dětí každý dru-
hý čtvrtek v měsíci. Letos se sejdeme ještě 14. 11. a 12. 12.
Poslední cestovatelská beseda v  tomto roce nás čeká 
v pátek 22. 11. v 16:00 hod. Přednášet bude pan Robin Hill 
a akce nese název Tenerife. Nádherné fotografi e a zají-
mavé vyprávění je jako vždy zaručeno.
V pondělí 2. 12. v 16:30 hod. vás zveme na koledy v po-
dání Mgr. Silvie Hillové a Mgr. Taťány Mikulské. Obě dámy 
by rády u nás v  knihovně spolu vystupovaly několikrát 
do roka, takže se můžeme těšit na další společná zpívání.
Letošní rok uzavřeme vánočním koncertem žáků a peda-
gogů ZUŠ Edvarda Runda, kteří pro nás mají připraveno 
vystoupení jednotlivých žáků a zahrají na různé hudební 
nástroje spolu se svými pedagogy. Zveme vás ve středu 
11. 12. v 16:30 hod.

Knihovna láká na řadu podzimních akcí
IVANA TIMKOVÁ, MARIE KRYŠTOFOVÁ

Projekt 1989 BO SAMET!!!

Letos si připomínáme již 30. výročí sametové revoluce. 
V  rámci tohoto projektu jsme uspořádali zajímavou vy-
cházku s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou po stopách same-
tové revoluce v Ostravě. Pro studenty Bezpečnostně práv-
ní akademie jsme pozvali písničkáře a divadelníka Milana 
Šťastného, který přednesl své pásmo zakázaných autorů 
a zahrál na kytaru. V rámci projektu jsou pro děti připra-
veny testy, díky kterým si mohou zkontrolovat své znalosti.
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IZOLACE
Provádíme izolace plochých 

střech, teras, balkónů, atd… 

vč. klempířských prvků

David Graf

Tel.: 774 545 544

davidgraf1@seznam.cz

Rozloučení s Miroslavem Šmídem

V pondělí 14. října 2019 se rozvětvená rodina a veřejnost 
rozloučila s Miroslavem Šmídem v obřadní síni kremato-
ria ve Slezské Ostravě. Z významných osobností byli pří-
tomni Ing. Petr Rojíček za Klub přátel hornického muzea, 
jehož někteří členové postavili čestnou stráž v hornických 
uniformách. Dále to byl Ing. Martin Juroška, Ph.D., staros-
ta městského obvodu Ostrava-Michálkovice, zástupce farní-
ho úřadu a správy katedrály Božského Spasitele v Moravské 
Ostravě Zdeněk Poruba s kolegyní a Antonín Bárta za VVUÚ 
Ostrava-Radvanice.
Soukromou, ale také významnou osobností byl Daniel 
 Kulhánek, vnuk spoluzakladatele souboru Slezskoostravské 
Sedmičky. Vzpomínal na svého dědečka Františka Kulhán-
ka, po kterém v důsledku jeho nástupu na zákl. vojenskou 
službu převzal organizaci činnosti Sedmičky právě Miroslav 
Šmíd, spolu s Láďou Dragonem, Jiřím Masným, Ludvíkem 
Kuskou a za pomoci dalších kamarádů a členů.
Členové „Sedmičky", kteří ještě udržují její tradici pravidel-
nými schůzkami a vzpomínkami, se rozloučili s panem Mir-
kem věncem, smutečním proslovem a hornickým pozdra-
vem Zdař Bůh.
Pan Miroslav Šmíd odešel s čistým svědomím, ale i přes po-
kročilý věk trochu předčasně, protože se nedožil 75. výročí 
založení milované Sedmičky. Členové Slezskoostravské Sedmičky

Den otevřených dveří 

v Charitě sv. Alexandra

Přijďte se seznámit se službami Poradna sv. Alexandra 
a Target – podporované zaměstnávání. V Charitě na ul. 
Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina se na vás budou těšit 
dne 20. listopadu 2019 od 9 do 16 hod. Více na www.
charita-sv-alexandra.cz nebo na tel. čísle 731 534 049.

Oslavte SametOVOU 

Retro krasojízdou

Do Retro krasojízdy se v neděli 17. listopadu mohou za-
pojit všichni nadšení cyklisté nejen na skládačkách, ukra-
jinách, favoritkách... Sraz bude na Masarykově náměs-
tí v 15 hodin a skupina projede centrem Ostravy. Retro 
krasojízda s tématem „osmdesátky po 30 letech“ je vý-
zvou pro všechny, kteří milují Ostravu, svobodu, zábavu 
a městská kola. Retro krasojízdu pořádá Kulturně spor-
tovní spolek Elegant Ostrava ve spolupráci s nextbike 
Czech Republic, Klubem českých velocipedistů Mora-
van Ostrava-Hrabůvka a Klubem českých velocipedistů 
v Hrabové. Více informací na www.elegantspolek.cz.

Žádost o fi nanční podporu 

z Nadace Landek Ostrava

Městský obvod Michálkovice podal přihlášku do výběro-
vého řízení na poskytnutí nadačního příspěvku Nadace 
Landek Ostrava. Nadace patří mezi pravidelné podpo-
rovatele michálkovického hudebního festivalu Michal-
Fest. I pro příští rok bychom rádi získali její podporu na 
tuto akci. Nadace Landek Ostrava podporuje celou řadu 
akcí a aktivit zaměřených na zachování kulturních pamá-
tek s hornickou minulostí, na udržení povědomí obyvatel 
o minulosti našeho regionu, ale také na podporu vzdělá-
vání, kultury a sportu.

Uzávěrka inzerce je 19. listopadu 2019

ROZLOUČILI JSME SE

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás 
dne 8. října 2019 navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, 
prapradědeček, švagr a strýc, pan
Ing. Miroslav Šmíd

Zarmoucená rodina

VZPOMÍNÁME

8. listopadu vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana Milana Rovňaka a zároveň 
uctíme památku jeho vnuka 
Zdeňka Horvátha.

Vzpomínají manželka, babička, dcera, 
matka, vnuk, vnučka, bratr, sestra, neteř a pravnučka.


