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Vánoce jsou pøenádherný èas náv�tìv a kouzelných vùní
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Vánoce...

rávì konèí pøed-
vánoèní  shon a
nervozita, ji� za
týden pøijde ten

ky. Ka�dý ji v�ak pro�ívá
jinak. My, star�í, vzpomí-
náme na své dìtství, kdy
to pro nás byl ten nejkrás-P

nejkrásnìj�í èas Vánoc -
�tìdrý den - a s ním svá-
teèní dny. A právì tyto dny
vy�adují na�i pøípravu,
proto�e s okoralou du�í
nìhu jeslièek �ádný èlovìk
nepochopí. Je dùle�ité,
abychom se oprostili od
uspìchaných a neklidných
dnù. Kdy� se nám to po-
daøí, mù�eme atmosféru
Vánoc u�ívat plnými dou�-

Veselé vánoèní hody,
zpívejme, bratøi, koledy,

o tom, co se vskutku stalo,
�e se lidem narodilo

dì�átko.

��astné Vánoce. Pokoj lidem dobré vùle!

nìj�í èas. A co� teprve dìti,
ty, které radostnì oèekáva-
jí, èím je Je�í�ek obdaru-
je. Jejich radostnì rozzá-

øené oèi, to je pro nás ten
nejvìt�í dárek. V provonì-
ných domovech se rozhos-
tí pohoda a mír. Je to ten
nejkrásnìj�í èas pro vzá-
jemnou toleranci a projev
pøátelství, co� ztvrzují vzá-
jemné náv�tìvy pøátel a
rodin. Je to i èas, abychom
nezapomnìli na staré, ne-
mocné a osamìlé. Vìøím,
�e alespoò nìco z toho zù-
stane v nás, abychom mìli
co rozdávat po celý rok.
��astné a veselé...

Pavel Polok

F O T O  Z D E Ò K A  B E R N A T O V Á
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rvní ustavující zasedání
nového zastupitelstva

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

vede pìtièlenná rada v èele s
uvolnìným starostou.

Hlavním bodem programu
ustavujícího zasedání byla vol-
ba starosty, místostarosty a
dal�ích tøí èlenù rady mìst-
ského obvodu. Na funkci sta-
rosty byla Sdru�ením nezávis-
lých kandidátù (SNK) nomino-
vána Mgr. Kvìtoslava Sedláè-
ková, Obèanská demokratická
strana (ODS) nominovala na
funkci místostarosty Ing. Ru-
dolfa Da�ka. Tajnou volbou
byli oba nominovaní funkcio-
náøi nadpolovièní vìt�inou za-
stupitelstva zvoleni. Volba
dal�ích tøí èlenù rady mìst-
ského obvodu probìhla na zá-
kladì rozhodnutí zastupitel-
stva veøejným hlasováním.
V�echny volební strany za-

stoupené v zastupitelstvu na-
vrhly ze svého støedu celkem
pìt kandidátù na èleny rady
mìstského obvodu. Nadpolo-
vièní vìt�inou byli do rady zvo-
lení Jiøí Bok (ODS), Ing. Jiøí
Ka�párek (SNK) a Zdenìk �tu-
la (SNK).

Zastupitelstvo v dal�ím
prùbìhu jednání zøídilo své po-
radní orgány - finanèní a kon-
trolní výbor a zvolilo jejich
pøedsedy. Z kandidátù nomino-
vaných v�emi stranami zastu-
pitelstva byli veøejným hlaso-
váním, nadpolovièní vìt�inou,
zvoleni Ing. Jiøí Ka�párek
(SNK) pøedsedou finanèního
výboru a Ctirad Pìkník (SNK)

pøedsedou kontrolního výboru.
Ustavující zasedání zastu-

pitelstva ukonèila nová sta-
rostka mìstského obvodu Mi-
chálkovice Mgr. Kvìtoslava
Sedláèková. Ve svém závìreè-
ném vystoupení podìkovala
v�em zastupitelùm za dùvìru,
kterou vyjádøili jejím zvole-
ním. Slíbila, �e svou funkci
bude vykonávat svìdomitì k
prospìchu v�ech obèanù obce.
Vyslovila rovnì� pøesvìdèení,
�e následující ètyøleté volební
období bude za úèinné spolu-
práce v�ech novì zvolených
èlenù zastupitelstva znamenat
dal�í rozvoj a rozkvìt Michál-
kovic. /jk/

Nové zastupitelstvo: Horní øada. Ing. Rudolf Da�ek, Ctirad Pìkník, Ing. Vladimír Kozel, Martin Schmidt, Zdenìk �tula,
Du�an Janírek, Jan Døímal, MUDr. Vít Sedláèek, Ing. Martin Juro�ka. Dolní øada. Eva Ondru�ková, Anna �a�ková, Mgr. Kvìtoslava
Sedláèková, Jiøí Bok, Daniela Bártová, Ing. Jiøí Ka�párek.

P
mìstského obvodu Michálkovi-
ce, vze�lého z podzimních ko-
munálních voleb, probìhlo za
mimoøádného zájmu nìkolika
desítek obèanù v pondìlí 6.lis-
topadu 2006 v prostorách mi-
chálkovického kulturního
domu. Podle ustanovení záko-
na o obcích zasedání zahájil a
do volby nového starosty øídil
nejstar�í èlen zastupitelstva
Jan Døímal (KSÈM).

Na samotném zaèátku jed-
nání v�ichni èlenové zastupi-
telstva slo�ili zákonem pøede-
psaný slib. Po projednání a
schválení programu ustavují-
cího zasedání, jednacího a vo-
lebního øádu se zastupitelstvo
usneslo, �e mìstský obvod po-



Slovo paní starostky

INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
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Milí obèané, po podzimních volbách
jsem byla zvolena starostkou Michálko-
vic. Zaèínám novou �ivotní etapu.Na nì-
jakou dobu opou�tím své �áky, kolegy-
nì, správní zamìstnance,  krásnou �ko-
lu. Louèení po 32 letech není vùbec jed-
noduché. Na�tìstí se budeme setkávat
na rùzných �kolních akcích. Novému
vedení �koly Mgr. Barboøe Paskonkové
a Mgr. Lence Sedláèkové pøeji hodnì
úspìchù v jejich vedoucích funkcích. Vý-
borný pedagogický sbor i ostatní zamìst-
nanci jim budou urèitì pomáhat splnit
nelehké výchovné a vzdìlávací cíle.

V køesle starostky sedím jenom pár

dnù. Vím, �e význam slova starosta je
jednoznaèný.

Nese v sobì závazek a povinnost sta-
rat se o spokojenost obèanù. Pøála bych
si, aby v nìm bylo i malièko radosti
z úspìchù. Ne v�dy se dá v�echno vyøe-
�it a ne v�dy budou v�ichni spokojeni.

Budu se sna�it spolu s Radou mìst-
ského obvodu Michálkovice, ostatními
zastupiteli i zamìstnanci Úøadu mìst-
ského obvodu Michálkovice vytvoøit pro
Vás obèany takové podmínky, aby se
Vám v Michálkovicích spokojenì a dob-
øe �ilo.

Kvìtoslava Sedláèková

Novì zvolená starost-
ka Mgr. Kvìtoslava Sed-
láèková se narodila v
Ostravì � Tøebovicích.
Do 25 let �ila v Ostravì �
Porubì. V roce 1974 do-
konèila studia na Peda-
gogické fakultì v Ostra-
vì. Ve stejném roce na-
stoupila jako zaèínající
uèitelka na Z� U Køí�e v
Ostravì � Michálkovi-
cích. �kolu v té dobì
vedl pan øeditel Václav
Otèená�ek. V roce 1977
se provdala za MUDr.
Víta Sedláèka a stala se
obèankou Michálkovic.
Má dvì dospìlé dìti. Od
roku 1990 do roku 2000
vykonávala funkci zá-
stupkynì øeditele �koly
a v roce 2000 byla jme-
nována do funkce øedi-
telky �koly.

Pøedstavujeme...

Novì zvolená Rada
mìstského obvodu Michál-
kovice se se�la na svém prv-
ním zasedání dne 16.listo-
padu 2006. Mimo jiné aktu-
ální zále�itosti vzala na vì-
domí dlouhodobé uvolnìní
z funkce øeditelky Základ-
ní �koly U Køí�e Mgr. Kvì-
toslavy Sedláèkové, a to z
dùvodu veøejného zájmu �
jejího zvolení do funkce
starostky mìstského obvo-

du. Souèasnì povìøila ve-
dením �koly Mgr. Barboru
Paskonkovou. Schválila fi-
nanèní pøíspìvek ve vý�i
8800,- Kè Slezské Diakonii,
která poskytuje sociální
slu�by obèanùm na�eho
mìstského obvodu. Schvá-
lila rovnì� kupní smlouvu
na nákup malotraktoru TK-
4 od místní organizace za-
hrádkáøù. Vzala na vìdomí
pøípravu zimní údr�by ko-
munikací, parkovi�� a
chodníkù v obvodu s tím, �e
prioritami v údr�bì bude
trasa autobusu MHD è. 97,
pøístup k mateøské �kole,
základní �kole a ke slu�eb-
nì mìstské policie. Vyjád-
øila podìkování za dosa-
vadní vedení kroniky mìst-

ského obvodu Mgr. Petru
Hermannovi. Na základì
výbìrového øízení povìøila
jejím dal�ím vedením èlena
rady mìstského obvodu
Ing. Jiøího Ka�párka. Na
závìr jednání rada vzala na
vìdomí organizaèní pøípra-
vu Michálkovického ad-
ventního koncertu, který se
bude konat v sobotu 23.
prosince 2006 v michálko-
vickém Husovì sboru Círk-
ve èeskoslovenské husit-
ské.

Druhé zasedání rady
mìstského obvodu se kona-
lo 30. listopadu 2006. Rada
na nìm mimo jiné schváli-
la dlouhodobý plán svých
zasedání, pokyny k prove-

dení øádné inventarizace
majetku, pohledávek a zá-
vazkù v roce 2006  a rozpoè-
tové opatøení è. 12/2006, øe-
�ící finanèní krytí daru FC
Slavia Michálkovice ve vý�i
20 tisíc korun a pøelo�ky
kabelù v rámci rekonstruk-
ce objektu Úøadu mìstské-
ho obvodu ve vý�i 50 tisíc
korun.

V dal�ím jednání rada
vzala na vìdomí zprávu
nezávislého auditora o vý-
sledku dílèího pøezkoumá-
ní hospodaøení mìstského
obvodu k 30. záøí 2006.
Vzala rovnì� na vìdomí
souèasný stav pøíprav re-
alizace okru�ní køi�ovatky
ulic Radvanická � Rych-
valdská.

Zábìry z úspì�nì pokraèující pøestavby obecního úøadu F O T O :  P A V E L  P O L O K
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Michálkovický adventní koncert

Za Mìstský obvod Michálkovice

Vstupné dobrovolné
Výtì�ek bude vìnován na opravu kostela

Mgr. KVÌTOSLAVA SEDLÁÈKOVÁ
starostka

Setkání s jubilanty
moru se se�lo �edesát
star�ích obèanù, aby se
pobavili a vzájemnì si
popovídali. Je hezké, �e
ná� obvod nezapomíná
na své seniory a kytiè-
kou, kulturním progra-
mem a malým obèerstve-
ním zpøíjemní tyto slav-
nostní chvíle.

První akcí, kterou
uvádìla  na�e nová paní
starostka bylo ji� tradiè-
ní setkání s jubilanty.
Pøi dobré zábavì a hu-

KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 23. PROSINCE 2006 V 15 HODIN
V HUSOVÌ SBORU CÍRKVE ÈESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V MICHÁLKOVICÍCH

ÚÈINKUJÍ
Pìvecké sdru�ení ostravských uèitelek

Mu�ský komorní sbor
Smyècový komorní orchestr

Roman Rucký � varhany
Dirigent � Yuri Galatenko

SÓLISTÉ
Kateøina Sluková � Chmurová

Jan Rychtáø
Ale� Burda

Roman Vlkoviè

MÌSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE A NÁBO�ENSKÁ OBEC
CÍRKVE ÈESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ MICHÁLKOVICE

VÁS ZVOU NA TRADIÈNÍ

PROGRAM
Lubo� Sluka: 4 Ave Maria, O Sanctissima

Ivan Dynev: Razbojnika Blagorazumnago
Jan Kampanus Vodòanský: Rorando coeli defluant

Gyöngyösi Levente: Venite, exultemus Domino
Michael Haydn: Laudate pueri Dominum

Johann Sebastian Bach: Kantáta Mein Gott, wie lang,
ach lange BWV 155

Wolfgang Amadeus Mozart: Missa Brevis � Sanctus
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Sdru�ení Èeská katolická charita poøádá v prvních
dnech roku celostátní akci nazvanou Tøíkrálová sbírka.
Obecným úèelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nou-
zi u nás i v zahranièí, podpora charitního díla, formování
veøejnosti k sociálnímu cítìní a k pomoci bli�nímu.

V ostravském regionu v Hrabyni a v okolí se této akce
zúèastní také Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou
sv. Alexandra a novì vzniklou Charitou Hrabynì za pod-
pory koledníkù dobrovolnické Charity Bru�perk. Tøíkrá-
lová sbírka 2007 bude probíhat v èase od 2. do 15. ledna
2007 formou koledování. Na�i koledníci vyjdou
do ulic, aby pøinesli lidem radost a koledovali pro ty, kteøí
to nejvíce potøebují. V ulicích Ostravy a pøímìstských èástí
v èase Tøíkrálové sbírky budeme potkávat skupinky ko-
ledníkù v obleèení Tøí králù - Ka�para, Melichara a Bal-
tazara s pokladnièkami v rukou. A kdy� k tomu na�i �krá-

T Ø Í K R Á L O VÁ  S B Í R K A  2 0 0 7
lové� zazpívají pìknou koledu èi zarecitují novoroèní ver-
�ík, vìøíme, �e kasièky se naplní pøíspìvky od na�ich dár-
cù.

Obracíme se na v�echny obèany s laskavou �ádostí
o pomoc pøi Tøíkrálové sbírce 2007. Bez podpory lidí, kteøí
vnímají potøeby osob trpících jakýmkoli handicapem se
neobejdeme, a proto vìøíme, �e se zapojíte Vy i Va�e dìti
do této krásné akce s úmyslem pomoci potøebným.

Za va�i úèast Vám pøedem dìkujeme a vypro�ujeme
po�ehnání Vám i Va�im blízkým.

Martin Pra�ák
øeditel Charity Ostrava

Franti�ek Horsák
øeditel Charity Hrabynì

Ing. Pavel Folta
øeditel Charity sv. Alexandra

Èeská spoøitelna, a.s.
prodlu�uje otevírací dobu svých poboèek

V zájmu zkvalitnìní slu�eb a ve snaze vyjít vstøíc potøebám na�ich klientù,
prodlu�ujeme s platností od 2. ledna 2007, otevírací dobu poboèek na území
statutárního mìsta Ostravy - ka�dé pondìlí do 18.00 hod.

Vyjma poboèek Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Kunèice, kde prodlu�ujeme otevírací
dobu v pondìlí do 17.00 hod.

Poboèka Shopping Park Ostrava je otevøena standardnì ka�dý den od 10.00
do 20.00 hodin.

Dal�í informace Vám rádi poskytneme na poboèkách Èeské spoøitelny,
a. s. v Ostravì.

D ì k u j i
obèanùm Michálkovic,

kteøí jsou tak ohleduplní
ke svému okolí a nepálí

spadané listí
na otevøených ohni�tích.

Dìkuji také tìm, kteøí
nespalují ekologicky

�kodlivé odpady.

PAVLA RYGELOVÁ
Bláhova 3

Ostrava-Michálkovice

Ve�keré poruchy, po�kození, havárie na zaøízení VO je
mo�no hlásit na dispeèink Ostravských komunikací, a.s.
(nepøetr�itý provoz)

595 621 255, 595 621 111
Poruchová slu�ba reaguje v pøípadì celoplo�ných vý-

padkù VO, pøi souvislém výpadku VO v rozsahu více ne� 5
svìtlených míst, pøi odkrytí �ivých èástí el. instalace
vandalismem nebo dopravní nehodou a haváriích zaøízení
VO, které svým mechanickým stavem ohro�uje �ivot
a zdraví obèanù nebo okolního majetku. V noèních hodinách
neøe�í ojedinìlé výpadky svìtelných míst.

Poruchy veøejného osvìtlení

V souvislosti se zavádì-
ním Informaèního systému
pro komunikaci s úøadem
eSMO bylo pøi Magistrátu
mìsta Ostravy zøízeno te-
lefonické Kontaktní cent-
rum. Na èísle 844 12 13 14
mohou v�ichni obèané v
souèasné dobì získat infor-
mace z agend obèanských

PODROBNÉ INFORMACE:

KONTAKTNÍ CENTRUM PØI MAGISTRÁTU MÌSTA OSTRAVY
prùkazù, cestovních dokla-
dù, státního obèanství, ovì-
øování podpisù a listin, ko-
munálního odpadu, øidiè-
ských prùkazù, evidence
silnièních vozidel. A to za
vyu�ití cenovì zvýhodnì-
ného volání partnerské lin-
ky Bluetone. Na tomto èís-
le je také mo�no objednat

se k náv�tìvì úøadu na
konkrétní den a hodinu, v
souèasné dobì funguje v
rámci mìsta Ostravy ob-
jednávkový systém v agen-
dách obèanských prùkazù
a komunálního odpadu, ob-
jednat se lze také k náv�tì-
vì za úèelem sepsání doho-
dy o vyu�ívání Informaèní-
ho systému pro komunika-
ci s úøadem. Obèané, kteøí
ji� uzavøeli se statutárním
mìstem Ostravou tuto do-
hodu, mohou prostøednic-
tvím Kontaktního centra

zadávat své po�adavky
nebo sledovat prùbìh vyøí-
zení svých úøedních zále�i-
tostí.

Kontaktní centrum po-
skytuje také informace
o nabídce bezdrátového vy-
sokorychlostního pøipojení
k Internetu prostøednic-
tvím technologie WiFi. Pøí-
stupové body jsou na úze-
mí mìsta Ostravy budová-
ny postupnì v rámci pro-
jektu eSMO. Více informa-
cí najdete rovnì� na
www.esmo.cz

Bc. Helena Tichavská
Odbor mìstského informaèního systému

Magistrát mìsta Ostravy
tel: 599 442 036

mobil: 739 680 919
e-mail:htichavska@ostrava.cz
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Mìstský obvod Michálkovi-
ce udr�uje místní komunikace
III. a IV. tøídy (chodníky). Ne-
udr�uje vozovky, na nich� je
provozována mìstská hromad-
ná doprava (ul. Ès. armády,
Briketáøská, Radvanická,
Rychvaldská a èást ulici Pet-
øvaldské). Tyto vozovky udr�u-
je spoleènost Ostravské komu-
nikace, a. s. Pro údr�bu ostat-
ních místních komunikací ob-
vod zajistil firmu Franti�ek
Haut z Ostravy-Radvanic.

Prùchodnost chodníkù a
údr�bu parkovi�� bude prová-
dìt støedisko údr�by obvodu.
V této souvislosti upozoròuje-
me na zákon è. 13/1997 o po-
zemních komunikacích, kdy
vlastník nemovitosti, která v
zastavìném území hranièí se
silnicí nebo s místní komuni-
kací, odpovídá za �kody, jejich�
pøíèinou byla závada ve schùd-
nosti na pøilehlém chodníku,

Dne 18. prosince se do�ívá 96 let paní

ALO IS IE  GAL IÈÁKOVÁ

Hodnì zdraví a spokojenosti
do dal�ích let pøejí

dcera Ludmila
a syn Vladimír

Zimní údr�ba komunikací
v roce 2006-2007

která vznikla zneèi�tìním,
náledím nebo snìhem. V na-
�em obvodu je nejvíce takových
chodníkù na ulici Ès. armády.

Vyzýváme obèany, aby ne-
odstavovali vozidla podél míst-
ních komunikací a ani jinými
pøeká�kami (stavební materi-
ál atd.) nebránili prùjezdu vo-
zidel zimní údr�by.

�ádáme na�e obèany o sho-
vívavost a trpìlivost, nebo� zim-
ní údr�bou se závady ve sjízd-
nosti a schùdnosti komunikací,
vznikající povìtrnostními vlivy
a podmínkami za zimních situ-
ací, pouze zmíròují. Výkon zim-
ní údr�by je dán reálnými ka-
pacitními a finanèními mo�nost-
mi obvodu. /jd/

Zprávy Mìstské policie Ostrava

Kurt Lanzer, michálkovický obèan, pøíslu�ník èeskosloven-
ské jednotky v SSSR, hrdina 2.svìtové války, nositel èetných
vyznamenání ÈSR a Izraele, oslavil letos 78 let, k èemu� mu co
nejsrdeènìji blahopøeji, a narození pátého vnuka jménem �Ron�
/��Radost�/, syna Jorana a Galit.

Kurt Lanzer �ije a pracuje od roku 1948 v Izraeli. Úèastnil
se jako para�utista v�ech válek s Araby. V roce 2005 nav�tívil
v Sokolovì v Rusku hroby svých star�ích bratøí Valtra a Norber-
ta, kteøí tam padli jako ès. vojáci 8. 3. 1943. Letos nav�tívil hrob
svého otce Ev�ena v Buzuluku, rovnì� ès. vojáka, který zemøel
po strastiplné cestì z gulagu 8. 3. 1942.

Kurt jako ètrnáctiletý vstoupil do ès. jednotky spolu s mat-
kou a ��astnì do�li a� do Prahy. Nav�tìvuje ka�doroènì Ostra-
vu a Michálkovice, peèuje o hroby svých blízkých, nav�tìvuje
své pøíbuzné, spolubojovníky a pøátele. Na michálkovickém �i-
dovském høbitovì instaloval pamìtní desku èlenùm rodin Lan-
zerù a Pollakù, kteøí byli zavra�dìni nìmeckými nacisty v akci�
nazvané pozdìji shoah-holokaust.

V Ostravì, Praze a na Dukle se setkává s dosud �ijícími
spolubojovníky, aby vzpomnìli tìch, kdo padli za obnovu ÈSR.

Jména hrdinù na Památnících obou svìtových válek nám
pøipomínají ty, kdo zemøeli, abychom my mohli �ít v obnovené
svobodì.

Èest jejich památce
Vladislav Maceèek, listopad 2006

Napadení v bytì
Dne 29. 10. 2006 pøijal operátor tísòové linky oznámení

o rvaèce mezi nìkolika obèany v bytì v Ostravì � Michálkovicích.
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, kdy strá�níci spatøili
v inkriminovaném bytì otevøené vstupní dveøe a zevnitø bytu bylo
sly�et volání o pomoc. Pøi vstupu do bytu si strá�níci pov�imli krve
na zemi v pøedsíni. U stolu v kuchyni sedìl mu� (38 let) � majitel
bytu, na zemi sedìl druhý mu� (42 let) s poranìnou krvácející hla-
vou a odìvem celým od krve. Na zemi le�elo zakrvácené kladivo.
V bytì byla rovnì� pøítomna �ena (48 let), která uvedla, �e majitel
bytu napadl kladivem zranìného mu�e a tøikrát jej udeøil do hlavy.
V�ichni pøítomní byli pod vlivem alkoholu. Strá�níci ihned pøivolali
na místo sanitu, která zranìného mu�e odvezla do nemocnice a hlíd-
ku Policie ÈR, která si celou událost pøevzala. Pachateli útoku hro-
zí obvinìní z trestného èinu pokusu tì�kého ublí�ení na zdraví.

Pokus o násilné vniknutí do bytu
Dne 30. 10. 2006 zasahovala hlídka MP v Ostravì � Michálko-

vicích u události, kdy do�lo k pokusu o násilné vniknutí do bytu.
Strá�níci na místì zjistili po�kození vstupních dveøí do bytu (po�ko-
zený zámek, rám dveøí i samotné dveøe). Pachatel se na místì nena-
cházel, nicménì strá�níci provedli kontrolu spoleèných prostor domu.
Na pùdì pøi tom zjistili po�kození petlice na dveøích. Za nimi se
schovával mu� (50 let). Na dotaz, co zde pohledává, uvedl, �e se zde
schovává, proto�e sly�el na chodbì domu podezøelé zvuky a �e je na
náv�tìvì u známé, kterou je majitelka inkriminovaného bytu (65
let). Ta skuteènì potvrdila, �e mu�e zná, nebo� u ní pøed èasem
bydlel, av�ak ji� nìjakou dobu se u ní nezdr�uje poté, co mu sdìlila,
�e si ji� nepøeje spoleèné sou�ití. Od té doby ji mu� dle jejích slov
neustále obtì�oval. Na místo byla pøivolána hlídka Policie ÈR, kte-
rá událost �etøí jako trestný èin po�kozování cizí vìci.

PØEDVÁNOÈNÍ OPATØENÍ
Blí�í se vánoce, snad nejhezèí svátky roku. Lidé berou útokem ob-

chody a nastalé situace vyu�ívají zejména kapsáøi, kteøí  mívají
v tomto období roku �nì. Lidé u sebe mívají vìt�í finanèní hotovost ne�
obvykle, jsou ménì obezøetní a zlodìjùm nahrávají také tlaèenice
v obchodech, na po�tách, v dopravních prostøedcích. Mìstská policie
Ostrava bude v tomto období zamìøovat pozornost pøi výkonu slu�by
zejména na místa s vìt�í koncentrací obyvatel, strá�níci budou prová-
dìt pochùzkovou èinnost zejména v okolí poboèek Èeské po�ty, bankov-
ních ústavù, obchodù a nákupních støedisek, místech konání vánoè-
ních trhù, v okolí zastávek MHD a v neposlední øadì v okolí parkovi��.
Poèet hlídek bude ve vytipovaných lokalitách navý�en v maximální
mo�né míøe. V leto�ním roce bude toto preventivní opatøení zahájeno
9. prosince 2006 a potrvá a� do 24. 12. 2006.

Silnièní provoz v tomto období houstne, parkovi�tì bývají pøepl-
nìná, øidièi mnohdy zaparkují na místech, kde je to zakázáno. Jistì
není pøíjemným zá�itkem platit posléze pøípadnou pokutu za �pat-
né parkování, také zji�tìní, �e na �patnì parkující vozidlo byla umís-
tìna �botièka� nebo bylo dokonce odta�eno, není tou nejlep�í pøed-
vánoèní zku�eností. Pøi prùjezdu mìstem a pøi parkování je proto
nutno vìnovat maximální pozornost dopravnímu znaèení. Rovnì�
je tøeba mít na zøeteli, �e �patnì zaparkované vozidlo mù�e zne-
mo�nit prùjezd vozidlùm integrovaného záchranného systému
èi vozidlùm provádìjícím údr�bu silnic. Pokud je to mo�né, doporu-
èujeme parkovat na placených hlídaných parkovi�tích, také v okolí
nákupních støedisek bývají dostateènì velké parkovací plochy. Øidi-
èi v Ostravì mají také mo�nost parkování v nìkolika podzemních èi
nadzemních parkovi�tích.

Nìkolik rad, které z na�eho pohledu mohou pøispìt ke
klidnému pro�ití vánoèních svátkù i pøedvánoèního období:

Máte-li u sebe vìt�í finanèní hotovost, rozdìlte si ji na nìkolik
èástí a ty uschovejte pøi sobì na nìkolika rùzných místech a pokud
mo�no mimo penì�enku èi jiné místo, kde se dá z pohledu zlodìje
pøedpokládat, �e peníze uschováte.

Neponechávejte v zaparkovaném vozidle �ádné vìci. By� se
z va�eho pohledu mù�e jednat o nìco nehodnotného, �koda vzniklá
na vozidle jeho po�kozením pøi vloupání èasto pøevy�uje hodnotu
odcizené vìci. Nakoupené dárky, odlo�ené ve vozidle, zcela jistì po-
zornost nenechavcù pøitáhnou.

Je-li to mo�né, vyhýbejte se místùm, kde dochází k tìsným kon-
taktùm s okolostojícími, jako napø. ve frontách, v dopravních pro-
støedcích, na schodi�tích apod. Pokud se na Vás bude nìkdo tlaèit,
v�dy se ihned pøesvìdète, zda Vám nìco nechybí.

Blahopøání do Izraele
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OTÁZKY PRO DVANÁCTÉ 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. ledna 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 DVANÁCTÉ KOLO:

Skupina A - do 12 let
Napi�te, kdo má svátek poslední den v roce a jaký význam má toto
jméno.

Skupina B - od 12 do15 let
21. 12. mohli lidé poprvé sly�et píseò, která se pozdìji stala státní
hymnou. My se ptáme, ve kterém roce poprvé zaznìla, které divadlo
ji uvedlo a jak se hra jmenuje.

K N I H O V N A  M I C H Á L K O V I C E¨ P ù j è o v n í  d o b a :

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

E-mail:
michalkovice@kmo.cz

Vítìzové jedenáctého kola  soutì�e Michálkovického
zpravodaje jsou ve skupinì A: �kultétyová Diana, Filip Slí-
va. Ve skupinì B: Ondøej Hadraba, Tomá� Jirsa. Gratuluje-
me. Vítìzùm jedenáctého kola budou pøedány ceny na ÚMOb
Michálkovice. (mp)

VÍTÌZOVÉ JEDENÁCTÉHO KOLA

Milí ètenáøi!
Vánoce se blí�í a jistì máte

v�ichni hodnì práce. Pøesto
doufám, �e si najdete èas a sta-
víte se v na�í knihovnì. Tele-
vizní program nabízí jako ka�-
doroènì stále to samé. Jistì by
jste stejnou knihu neèetli po-
øád dokola. Na�tìstí to ani
nemusíte zkou�et, proto�e u
nás jich najdete nepøeberné
mno�ství. V listopadu jsme
nakoupili dal�í knihy navíc z
penìz místního úøadu. Do obì-
hu se dostanou po novém roce.

V�ichni víte, �e kromì pùj-
èování knih dìláme pro �iro-
kou veøejnost rùzné akce. 1.11.
jsme se dozvìdìli hodnì zají-
mavého o Novém Zélandu.
Pøedná�el pan Petr Vrchov-
ský. V�ichni �áci ode�li vyba-
veni vìdomostmi tak, �e by
cestu po tìchto ostrovech jistì
zvládli.

V listopadu jsme si také
zopakovali své znalosti lidské-
ho tìla v kvizové soutì�i. 6.11.
dìti malovaly na sklíèka, kte-
rá mohly pou�ít jako pøívìsky.

20. 11. se vyrábìla vánoèní
pøáníèka, která se dají pøiba-
lit k dárkùm. 24.11. jsme si
pøizvali odbornici Kristýnu
Vèelnou a pod jejím vedením
vyrábìli adventní vìneèky.

27. 11. se mohli zájemci ji�
podruhé sejít na besedì o al-
ternativní medicínì. Bohu�el
posluchaèù se se�lo málo. Je
to �koda, proto�e jistì ka�dý z
Vás má nìjaký zdravotní pro-
blém a mohli jste se poradit s
odbornicemi.

4.12. jsme pøivítali Miku-
lá�e, a proto�e v Michálkovi-
cích jsou jen hodné dìti, èert

se nedostavil. V�ichni, kteøí si
pøipravili básnièku, písnièku
nebo vtip, dostali men�í balí-
èek.

6.12. jsme uspoøádali tra-
dièní vánoèní koncert nazvaný
Vánoèní souznìní. Jako v�dy
vystoupili �áci místní základ-
ní �koly pod vedením paní uèi-
telky Ta�ány Mikulské.

11.12. probìhla akce Vá-
noèní zvoneèky ozdobí
stromeèky. Z kelímkù od jo-
gurtu jsme si vyrobili ozdoby
na stromeèek.

15.12. jsme zakonèili rok
2006 akcí nazvanou Pøáníè-
ka na poslední chvíli. Po
novém roce Vám nabídneme
celkové zhodnocení uplynulé-
ho roku.

Od ledna 2007 nás èeká
celoroèní soutì�, která se jme-
nuje V�ichni jsme tady
doma. Soutì� bude probíhat
ve v�ech ostravských knihov-
nách. Je rozdìlena do pìti èás-
tí. Ka�dá z nich je vìnována
jedné z men�in, které u nás

�ijí. V ledenu a únoru se doz-
víme nìco bli��ího o Vietnam-
cích. Podrobnì Vás budeme in-
formovat bìhem celého roku
2007.

Stejnì jako letos i na pøí�tí
rok plánujeme mno�ství besed,
výtvarných akcí soutì�í a vý-
stav. Vítáme Va�e nápady a
nabídky a budeme rádi, pokud
se u nás stavíte a nìco nám
navrhnete. Tímto bych chtìla
oslovit i rùzné organizace a
�koly, které v Michálkovicích
pùsobí.

Hezké vánoce a nezapo-
meòte, �e dobrá kniha pod
stromeèkem v�dy potì�í.

Va�e knihovnice
Ivana Kalwarová
Marie Kry�tofová
Andrea Lisová

Výroba adventních vìncù v na�í knihovnì.
FOTO IVANA KALWAROVÁ
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Odpovìï A

Odpovìï B
MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - dvoumìsíèník l Vydavatel:
Úøad mìstského obvodu Michálkovice, Ès. armády 106, telefon
596 231 193, http://www.michalkovice.cz, e-mail: info@michalkovice.cz
l IÈO: 00845451/16 l Odpovìdný redaktor: Pavel Polok, tel.: in-
zerce 596 231 412 l Redakèní rada: Ing. J. Ka�párek,
P. Martinù, J. Døímal, M. Poloková l Technická redakce a zlom:
firma GRASA, Violina 4, tel.: 596 231 412, e-mail: miluse2@quick.cz
l Tisk: Jupos, Ès. armády 101, telefon: 596 231 144 l Redakèní rada si
vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevy�ádané rukopisy se nevra-
cejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavate-
le. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E 12771. l  Toto èíslo bylo vydáno
dne 18. prosince 2006. Uzávìrka èísla 1/2007 je 2. února 2007.

Vá�ená redakce, 1. listopadu jsem se zúèastnila besedy
o Novém Zélandu, kterou pro nás pøipravila paní knihovnice
v Michálkovické knihovnì. Ráda poznávám cizí zemì, proto se
pøiznávám, �e u� dlouho dopøedu jsem se na tuto besedu tì�ila.
Pan Petr Vichovský mìl pøipravený film, který cestou po Novém
Zélandu  natoèil, sám ho komentoval, u zajímavých míst se
pozastavil a podrobnìji vysvìtlil. Po zhlédnuti filmu odpovìdìl i
na otázky, které mu byly kladeny. Celá tato akce byla velmi
zajímavá, zábavná i pouèná. Cením si práce na�í paní knihovnice
Ivany Kalwarové, �e takové programy pro nás ètenáøe pøipravuje.
Právem ji patøí chvála i podìkování. Proto jí pøeji je�tì hodnì
dobrých nápadù, pevné zdraví a dost elánu do dal�í práce
v na�í knihovnì. S pozdravem ètenáøka Míla Jeøábková.

Pøi�lo do redakce *

Mìstský obvod Michálkovice
prodá 12 kusù pou�itých støe�ních oken

z demolice podkrovních místností
Úøadu mìstského obvodu.

Cena 1000,- Kè/ks

Bli��í informace na odboru výstavby ÚMOb Michálkovice
u pana Petra Gilga, tel.: 599 415 114

E-mail: pgilg@michalkovice.cz

Upozornìní
I kdy� se nám v zimì dýchá podstatnì lépe ne� pøed
dvaceti lety, v posledních zimách se stav ovzdu�í opìt
z h o r � u j e .
Je to dáno tím, �e se zvy�uje poèet domácností, které
pøecházejí z ekologického topení na lokální topeni�-
tì na tuhá paliva, spalují nekvalitní materiály a za-
moøují ovzdu�í sobì
i svému okolí. Z toho dùvodu vydalo Statutární mìs-
to Ostrava obecnì závaznou vyhlá�ku è. 2/2006, kte-
rou zakazuje pou�ívání nìkterých druhù paliv pro
malé spalovací zdroje. Konkrétnì jde o uhelné kaly,
hnìdé uhlí energetické, lignit a proplástky. Vyhlá�ka
platí na celém území mìsta Ostravy a její poru�ení je
posti�itelné finanèními pokutami. /jd/

KULTURNÍ DÙM l Telefon 596 231 565
PROSINEC

12. 12. PØEDVÁDÌCÍ AKCE ORIN BOHEMIA
13. 12. 17.00 VÁNOÈNÍ KONCERT ZU�

            15.00 VYSTOUPENÍ DÌTÍ M� V KLUBU
DÙCHODCÙ

19. 12.   8.00 VÁNOÈNÍ KONCERT Z�

20. 12. PRODEJ TEXTILU A OBUVI

PØIPRAVUJEME NA LEDEN 2007

12. 1. SPOLEÈENSKÝ PLES AGENTURY FREYA
13. 1. VÝROÈNÍ PLES TJ HEØMANICE
20. 1. MICHÁLKOVICKÝ PLES - SKUPINA FAMILY

S PAVLEM NOVÁKEM
26. 1. SPOLEÈENSKÝ PLES S�OOM
27. 1. SOUKROMÁ AKCE

ÚNOR

2. 2. DISCO PLES
3. 2. PLES - HASIÈI MICHÁLKOVICE
9. 2. MYSLIVECKÝ PLES

10. 2. TOM - SYLVATIC - SPOLEÈENSKÝ PLES
14. 2. VALENTÝN - Z�
16. 2. SPOLEÈENSKÝ PLES Z� CHRUSTOVA
17. 2. EROTICKÝ PLES
23. 2. PLES - HASIÈI HEØMANICE
24. 2. SPOLEÈENSKÝ PLES - AG. P. GENDY

BØEZEN

2. 3. SPOLEÈENSKÝ PLES - Z� U KØÍ�E
3. 3. PLES SPORTOVCI - TJ HEØMANICE
9. 3. SPOLEÈENSKÝ PLES ÚMOb SL. OSTRAVA

10. 3. SPOLEÈENSKÝ VEÈÍREK ÈÈK
16. 3. RYBÁØSKÝ VEÈÍREK

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.

Michálkovický park dostává novou tváø FOTO PAVEL POLOK



23Kapitoly z historie Michálkovic
Politické události druhé

poloviny roku 1938 a poèát-
ku roku 1939 zasáhly mi-
moøádným zpùsobem do �i-
vota mìsta Ostravy i pøileh-
lých obcí. Mnichovská do-
hoda a na ni navazující ul-
timatum polské vlády zna-
menaly ve svých dùsledcích
obsazení èeskoslovenského
území a� po hranice samot-
né Ostravy sousedními stá-
ty - Nìmeckem a Polskem.
Východní hranice èesko �
polská probíhala od Hru�o-
va pøes Heømanice, Michál-
kovice k Radvanicím a �e-
novu. Michálkovice se tak
staly pohranièní obcí. Hra-
nièní èára probíhala zhru-
ba po linii souèasných hra-
nic s mìsty Rychvaldem a
Petøvaldem. Na silnièních
komunikacích procházejí-
cích hranicí byly vybudová-
ny celnice - na dne�ní ulici
Ès. armády poblí� souèas-
né restaurace U Hada a na
ulici Petøvaldské v lese za
bývalou restaurací Brazilie.
Ve veèerních hodinách 14.
bøezna 1939 bylo nacistic-
kými vojsky obsazeno cent-
rum Ostravy, Michálkovice
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ILEGÁLNÍ HRANIÈNÍ PØECHOD
V MICHÁLKOVICÍCH

byly okupovány o den poz-
dìji. Na území okle�tìné
Èeskoslovenské republiky
byl zøízen tak zvaný Protek-
torát Èecha a Morava.

Pro vlastence, kteøí chtì-
li nebo museli po okupaci
opustit svoji vlast, se hra-
nice s Polskem, probíhající

odeslán do Ostravy. Po se-
tkání s pøevadìèem byl pøe-
místìn do Michálkovic.
Vlastní pøechod se uskuteè-
nil prostøednictvím  báòské
dráhy, spojující Michálko-
vice a Petøvald. Uprchlík
spolu s prùvodcem nastou-
pil do zpomaleného uhelné-

ho vlaku za nádra�ím Dolu
Michal, a to ji� po prohlíd-
ce vagonù nìmeckou strá�í.
Po zrychlení vlaku projeli
kolem pohranièní ostrahy
na vlastní hranici. Násle-
dovalo vystoupení uprchlí-
ka na polském území v Pe-
tøvaldu. Popis ilegálního
pøechodu vypadá jednodu-
�e, za ním se v�ak skrývalo
veliké nebezpeèí pro v�ech-
ny zúèastnìné. Touto mi-
chálkovickou cestou pro�lo
za hranice protektorátu nì-
kolik desítek emigrantù,
mezi nimi napøíklad poz-
dìj�í ministerský pøedseda
Londýnské vlády msgr. �rá-

mek, msgr. Hála, letec �kpt.
Novák nebo �kpt. Va�átko,
pozdìj�í hrdina letecké vál-
ky o Velkou Británii. Zra-
dou byl vedoucí ilegální
pøevádìcí skupiny Franti-
�ek Sedláèek v roce 1939 za-
tèen gestapem a celá skupi-
na byla rozprá�ena.

Popsané skuteènosti
svìdèí o vlastenectví a
hrdinství prostých mi-
chálkovických obèanù,
kteøí v tragickém obdo-
bí nacistické okupace
neváhali riskovat své �i-
voty pøi ilegální èinnos-
ti. Tato vzpomínka je jen
malým vyjádøením díkù
a uznání jejich stateè-
nosti.

(V èlánku bylo pou�ito
podkladù z publikace Dìji-
ny Ostravy, 1993 a informa-
cí MUDr. Víta Sedláèka)

Zpracoval:
Ing. Jiøí Ka�párek

na pomezí Michálkovic, sta-
la dùle�itým místem ilegál-
ního pøechodu. Pøevádìní
uprchlíkù do Polska prová-
dìly skupiny èeských vlas-
tencù. Ilegální skupinu pod
názvem �Franta�, jejich�
slu�eb vyu�il i pozdìj�í pi-
lot RAF Miroslav Sedláèek,
o kterém jsme psali v mi-
nulém èísle Michálkovické-
ho zpravodaje, vedl jeho
otec Franti�ek Sedláèek
(*1896, =1975). Pøechod
pøes hranici mìl následují-
cí scénáø: Vedoucí skupiny
byl kontaktován ilegální
èeskoslovenskou zpravodaj-
skou slu�bou a uprchlík byl
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Novoroèní probuzení

Hodnì zdraví a humoru v roce 2007

P R O  Ú S M Ì V N Ý  S I LV E S T R O V S K Ý  D E N

To si myslí�...!!!

- Ji� øadu dní jsem nic
poøádného nejedl.

-To jste té� �enat, ubohý
èlovìèe?

- Pepo, moc chlastá� a má�
z toho èervený rypák. Za kalí-
�ek ti poradím, jak se toho zba-
ví�.

- Dám i dva.
- Tak poslouchej: Pij èastì-

ji a víc, a on ti zmodrá.

O Ane�ce a Tonkovi v�ichni øíkali, �e se mají velice rádi
a �e by jeden druhému nemohl být nevìrný. Ale co se nesta-
lo. Jeli spolu na nové motorce, dostali smyk, vletìli do stro-
mu a oba se zabili. Pøi�li pøed soudnou stolici, kde je postavi-
li ka�dého do jiného kouta. Tu k Tonkovi pøistoupil vrchní
andìl s velikou jehlou a bodl ho tøikrát do zadku. Co mi to
dìlá�, rychle se zeptá Tonek. To za nevìru, odpoví andìl.
A prosím tì, kde je Ane�ka? Ta je právì pod �icím strojem.

Jak se trestá nevìra

Silvestrovské bodláèí...
�Snad nepije� to pivo na

laèno, dìsí se man�elka.�
�Neboj se, napøed jsem si

dal rum.�
l

Víno, to je nápoj, který
na Silvestra velebíme a na
Nový rok proklínáme.

l

K ránu na Nový rok man�el
pøichází nejistým krokem domù.
Man�elka si ho kriticky prohlí-
�í a ironicky se tá�e: �Tak co,
pøi�el jsi na to, �e èlovìk se pøe-
ce jen nejlépe cítí doma?�

�To tedy ne, drahá! Jen�e v
tuto hodinu je to jediné místo,
kde je je�tì otevøeno!�

l

Alkoholik je èlovìk, kte-
rý pije víc ne� jeho doktor.

l

�Gratuluji, ten tvùj pøíspì-
vek proti úplatkáøství byl na-
psán znamenitì. Jak to, �e ti
ho zveøejnili?�

�No uveøejnili, ale musel
jsem donést fla�ku!�

Nedospìlá
Dvì dívky stojí pøed kinem.

Jedna øíká: �Nepustí nás tam,
film není do osmnácti let pøí-
stupný.� Druhá na to: �Stejnì
bych nemohla jít, proto�e ne-
mám nikoho, kdo by mi pohlí-
dal dítì!�

s
Rozdíl mezi dvanáctile-

tou pannou a mamutem ne-
existuje. Oba u� vymøeli.

Nechcete si sednout
dìdeèku? - Ale kdepak,
chlapèe, já jedu jen jed-
nu stanici. - Jen si sednì-
te, dìdeèku, nejste v
tramvaji, jste v parku.

D O K T O R S K É
Jeden ostravský gynekolog má dospívající dceru. Potká se

s kamarádem ortopédem v nemocnièním bufetu na kávì a øíká.
�Na�e Hanka bude mít ètrnáct, myslím, �e bych si s ní mìl pro-
mluvit o sexuálních problémech.� Kamarád ortopéd ho od tako-
vého úmyslu odrazuje. �Má to smysl? Jsi pøece od fochu, co by
ses mohl je�tì dozvìdìt?�

n

Teta Døímalová za�la do støediska za lékaøem: �Pro-
sím vás, poraïte mi, mùj starý nemù�e chodit, ani le�et,
co mám s ním dìlat?� �Tetino,� praví lékaø, �zkuste ho
povìsit!�

n

Èí�ník le�í na operaèním stole. �Pane doktore, pomozte mi
rychle, prosím!�

�Pardon, to není mùj stùl, kolega pøijde za chvíli.�

Sexykameòáky
- Co je to erotika? ptá se

pán faráø ve spoleènosti.
- To je, pane faráø, to, co

se vás netýká!
l

- Platonická láska je tako-
vá, kdy� �ena má ráda staré-
ho kvùli platu.

l

�ena, ke které je èáp skou-
pý, by to mìla zkusit s jiným
ptákem.

l

Maminko, v�dy jsi mi tvr-
dila, �e láska prochází �alud-
kem. Dneska v noci jsem na-
�la jinou cestu, a myslím, �e
lep�í...

�No, jaké to bylo na ve-
èírku?� ��patné, bylo nás u
stolu tøináct.� �Snad nejste
povìrèivý?� �To ne, ale jíd-
la a pití bylo jen pro devìt.�

FOTO J. VEÈEREK



N A  VA � I  N Á V � T Ì V U  S E  T Ì � Í

Po-Èt 10-22
Pá 10-23
So 12-23
Ne 12-21

l I TA L S K É  S P E C I A L I T Y
l M E Z I N Á R O D N Í  K U C H Y N Ì
l P I Z Z Y  l  B O H AT Ý  V Ý B Ì R  V Í N
l M O U È N Í K Y

! !  A K C E  3 + 1  ! !
1 .  A �  2 8 .  Ú N O R A

PØI ZAKOUPENÍ TØÍ 350 G PIZZ
OBDR�ÍTE ÈTVRTOU PIZZU DLE VLASTNÍHO VÝBÌRU ZDARMA

PROVOZNÍ DOBA:

DVA DRUHY
DENNÍHO MENU

l Menu karty  l

POZOR!! ZMÌNA TELEFONNÍHO ÈÍSLA 604 739 933

l N o v ý  j í d e l n í  l í s t e k  l

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

Parlament Èeské republiky  schválil v bøeznu  2006
zákon  è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který
bude platit od 1. ledna 2007.
Tento zákon novì stanovuje podmínky pro pomoc
osobám v hmotné nouzi a zároveò ru�í zákon è. 482/
1991 Sb., o sociální potøebnosti, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù.

CO JE NOVÉHO?
� Systém pomoci v hmotné nouzi je moderním systémem pomoci

osobám s nedostateènými pøíjmy, motivující tyto osoby
k aktivní snaze zajistit si prostøedky k uspokojení �ivotních
potøeb.

� Zabraòuje jejich sociálnímu vylouèení.
� Je jednotný na celém území Èeské republiky.
� Vychází z principu, �e ka�dá osoba, která pracuje, se musí

mít lépe ne� ta, která nepracuje, popøípadì se práci vyhýbá.
� Nedílnou souèástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce

s klienty.

KDO JE V HMOTNÉ NOUZI?
� Zákon stanovuje sedm situací spojených s nedostateèným

zabezpeèením základní ob�ivy, bydlení a mimoøádnými
událostmi. Nastanou-li, je osoba èi rodina v hmotné nouzi
a má nárok na pomoc.

� Jde v zásadì o situace, kdy osoba èi rodina nemá dostateèné
pøíjmy a její celkové sociální a majetkové pomìry neumo�òují
uspokojení základních �ivotních potøeb.

� Zákon zároveò napomáhá øe�ení nìkterých nárazových
�ivotních situací, které nelze vyøe�it jinak ne� okam�itou
penì�ní pomocí.

� Dùle�ité je, �e ka�dá osoba má nárok na poskytnutí základních
informací, které vedou nejenom k øe�ení její situace hmotné
nouze, ale i k pøedcházení jejího vzniku.

Od ledna se RU�Í ZVÝ�ENÍ DÙCHODU PRO BEZ-
MOCNOST A PØÍSPÌVEK PØI PÉÈI O BLÍZKOU A
JINOU OSOBU. Nahradí je PØÍSPÌVEK NA PÉÈI.
Ten zdravotnì posti�enému dopøeje nejenom více
penì�, ale bude poskytován pøímo jemu. On sám si
pak rozhodne, k nákupu jaké sociální slu�by jej
pou�ije, zda jej dá svému pøíbuznému, který o nìj
peèuje, nebo nìkterému ze sociálních zaøízení. Zmì-
ny se týkají i poskytovatelù slu�eb.

Pomoc v hmotné nouzi
I N F O R M A C E  K  Z Á K O N U  O  P O M O C I  V  H M O T N É  N O U Z I

Dal�ím zákonem, kterým se budeme zabývat, je zákon
o zmìnách v sociálních dávkách platných od ledna pøí�tí-
ho roku, viz sloupek ní�e.Je to ZÁKON O SOCIÁLNÍCH
SLU�BÁCH.

Zaèneme novou sociální dávkou, kterou je

PØÍSPÌVEK NA PÉÈI

PØÍSPÌVEK NA PÉÈI je urèen tìm, kteøí z dùvodu dlouhodo-
bì nepøíznivého zdravotního stavu potøebují pomoc jiné osoby.
Bude poskytován pøímo zdravotnì handicapovanému, kte-
rý si pak sám rozhodne, k nákupu jaké sociální slu�by jej
pou�ije. V pøípadì posti�ených dìtí bude pøíspìvek pobírat je-
jich zákonný zástupce, v drtivé vìt�inì pøípadù tedy jeden z jeho
rodièù. Cílem zákona je také zajistit dostupnost takových slu-
�eb, které mu umo�ní �ít dál ve svém pøirozeném prostøedí.

Pøíspìvek nahradí zvý�ení dùchodu pro bezmocnost, a také
pøíspìvek pøi péèi o blízkou a jinou osobu, èím� dojde ke
zjednodu�ení i sjednocení systému.

Dávku budou poskytovat obecní úøady s roz�íøenou pùsob-
ností (tj. ty obce, které pøevzaly pùsobnosti bývalých okresních
úøadù). Situaci u zdravotnì posti�eného budou nejprve sociální
pracovníci provìøovat pøímo v jeho domácnosti, a poté ji
posoudí posudkový lékaø úøadu práce. Hodnotit se bude i poèet
úkonù, které zdravotnì posti�ený ji� nemù�e vykonávat sám
(napø. pøíprava jídla, podávání jídla, oblékání atd.). Podle toho-
to posouzení bude stanoven tzv. stupeò závislosti a podle nìj
pak úøad z roz�íøenou pùsobností pøizná pøímo pøíspìvek na
péèi.

Mo�né vý�e pøíspìvku:

dítì obèan
do 8 let  nad 18 let

I. st. - lehká závislost 3 000 Kè 2 000 Kè

II. st. - støednì tì�ká závislost 5 000 Kè 4 000 Kè

III. st. - tì�ká závislost 9 000 Kè 8 000 Kè

IV. st. - úplná závislost 11 000 Kè 11 000 Kè




