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si si øíkáte, co ten
Polok blázní,
teï v pùli jaraA

dává do zpravodaje, a
je�tì na první stranu,
zimní motiv. Nedalo mi
to, ale musel jsem. I kdy�
je za námi první jarní
den, Velikonoce, pøíroda
je v plném proudu a
v�echno kvete, musím
vzpomenout na leto�ní
podivnou zimu, která si
s námi tolik pohrála.
Byla sice mírná, ale ne-
vyzpytatelná. Proè? Co
nám chtìla naznaèit ta
bílá dáma, která necha-

la na sebe èekat a pak se
pøi�la rozlouèit v posled-
ní den zimního období,
tak trochu zlomyslnì v
dobì, kdy jsme si zamet-
li cesty, pøezuli zimní
pneumatiky na autech a
nìkteøí i nìco zasadili?
Pøi�la, aby øekla, jsem
tady stále a je tøeba se
mnou poèítat. A tak nám
nezbývá, ne� pokornì èe-
kat, jaká bude ta pøí�tí.

Pavel Polok

Jaká bude?

Zasnì�ené ráno 20. bøezna 2007

Tuhé boje svádìli nejen rybáøi na prvních rybáøských závodech
v Michálkovicích. (Str. 4)
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První roèník akce �Veselé velikonoce� poøádané Mateøskou �ko-
lou a Kulturním domem v Michálkovicích mìl veliký úspìch.
Náv�tìvníci mìli mo�nost si zakoupit dekoraèní pøedmìty za-
mìøené na oslavu svátkù jara a také se nauèit nìkteré techniky
k výzdobì kraslic a velikonoèních interiérù. (MP)
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Pozvánka do Ostravy
Statutární mìsto Ostrava se letos poprvé zúèastnilo veletrhu

C-B-R Freizeit und Reisen 2007, který se konal od 22. do 26.
února v Mnichovì. Ve vlastním stánku prezentovalo napøíklad
unikátní prùmyslové památky, jako Hornické muzeum a Dùl
Michal, Slezskoostravský hrad, Miniuni, zoo, ale i pestrou na-
bídku kulturních a sportovních akcí. Náv�tìvníci mohli získat
informace o ubytovacích zaøízeních, kongresových kapacitách
a dal�ích doplòkových slu�bách. Zájemci mohli zhlédnout nový
film o Ostravì, nebo ochutnat pivo Ostravar. Loòský 37. roèník
veletrhu nabídnul 1500 vystavovatelù ze 71 zemí svìta. Veletrh
tehdy nav�tívilo 125 000 lidí.  /s/

Tento rok pøinesl celou øadu výrazných zmìn.
Jednou z tìch ménì nápadných, ale o to význam-
nìj�ích, je zru�ení platnosti nìkterých bankovek.
Zmìna nastala ke konci ledna a vztahuje se na ban-
kovky vzoru 1993. Jde o peníze v hodnotì 50, 100,
200 a 500 korun.

Jak je poznáte? Je to sice snadné, ale pokud nevíte,
co hledat, pak se vám snadno mù�e stát, �e vám je nìkdo
podstrèí. Základním poznávacím znamením je letopoèet
1993 na lícní stranì a neexistující grafické logo na rubové
stranì. Oproti tomu bankovky vyti�tìné a� po roce 1993
mají na lícní stranì letopoèet 1995 a vy��í a na rubové
stranì vpravo dole na nich najdete rùzná loga, která se
li�í dle hodnoty: srdce u 50 Kè, písmeno K u stokoruny,
knihu u dvoustovky a rù�ièku u pìtisetkoruny. V souèasné
dobì se po na�í republice pohybuje nìkolik stovek tisíc
dnes ji� neplatných bankovek.

Proè konèí? Podle odborníkù jsou tyto bankovky �pat-
nì zabezpeèené proti pøípadnému padìlání. Øada velkých
obchodù s nimi proto mìla problémy a nìkteré je dokonce
odmítaly pøijímat.

Co s nimi? Jestli�e ve své penì�ence nìjakou tu pro-
padlou bankovku je�tì naleznete, nemusíte vùbec propa-
dat panice. Nìkteré obchodní øetìzce (napøíklad Tesco) je
budou pøijímat i dál a a� v bance se pak bude vy-
hodnocovat, co s nimi. Vìt�ina jiných obchodù sice platbu
tìmito penìzi umo�òovat nebude, ale není �ádný problém
si bankovky vymìnit za nové. Èeské banky mají ze zá-
kona povinnost propadlé bankovky vymìòovat a tuto ope-
raci nijak nezpoplatòovat. A nebojte se, na výmìnu máte
opravdu èasu dost. A� do roku 2010 ji budou zaji��ovat
v�echny banky provádìjící pokladní operace. A dokonce i
po tomto datu si budete moci neplatné bankovky vymìnit
na v�ech poboèkách Èeské národní banky. (CL)

Pozor na neplatné peníze!
Ø a d a  b a n k o v e k ,  n a  k t e r é  j s t e  b y l i  z v y k l í ,  j e  o d  ú n o r a  z r u � e n á !

l Mìsto Ostrava se fi-
nanènì podílí na dopravní
obslu�nosti svého území v
systému ODIS (Ostravský
dopravní integrovaný sys-
tém), který zaji�tuje spoleè-
nost Dopravní podnik Ostra-
va a. s. Cestující hradí 32 %
z vynalo�ených nákladù do-
pravce a mìsto zbývající èást,
co� je 68 %. Pokud by mìsto
nedotovalo veøejnou dopravu
na svém území, cestující by
platili za krátkodobé jedno-
zónové jízdné místo 10 Kè
cenu 31 Kè.

l V Ostravì �ije 318
tisíc 132 obyvatel ve 23
mìstských obvodech, z
toho je 31 942 �ákù ma-
teøských a základních
�kol. Nejlidnatìj�í je ob-
vod Ostrava-Jih se 117
tisíci 559 obyvateli, v Po-
rubì �ije 72 730 a v Mo-
ravské Ostravì a Pøívo-
ze 43 186 obyvatel. V ob-
vodu Michálkovice �ije
3017 obyvatel.

Mohlo by vás zajímat
Trolejbusové linky 101

a 104 spolu s autobusový-
mi linkami 23, 49, 97 a au-
tobusem ÈSAD jezdícím
na Orlovou, vytváøejí bo-
hatý dopravní uzel, kte-
rým se mnohé obce po-
chlubit nemohou. Spojuje
na�í obec s mìstem Ostra-
vou a jejím okolím.

Lidé trpící revmatic-
kými chorobami, jejich
rodinní pøíslu�níci a
také pøátelé mají mo�-
nost trávit èas mezi stej-
nì posti�enými. Èinnost
Revma ligy Ostrava kla-
de dùraz na rehabilitaè-
ní cvièení. Pro zájemce
jsou pøipraveny video-
kazety, které je pøi cvi-
èení vedou. Nescházejí
ani informace o rehabi-
litaèních a kompenzaè-
ních pomùckách. Ka�dý
èlen obdr�í obèasník -
informaèní bulletin s
èlánky a radami lékaøù,

Revma liga Ostrava zahájila èinnost
zdravotnického perso-
nálu i odborníkù na so-
ciální problematiku.
Bli��í informace o èlen-
ství v Revma lize ÈR -

poboèka Ostrava je mo�-
né získat na telefon:
603 276 228, e-mail:
r.hrboticka @seznam.cz

/mp/
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Slovo paní starostky

INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
J I Ø Í  K A � P Á R E K

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
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Dne 16. února 2007 se se-
�la Rada mìstského obvodu
Michálkovice na svém osmém
zasedání. V rámci jednání
mimo jiné vzala na vìdomí fi-
nanèní výsledek Tøíkrálové
sbírky 2007, v rámci které bylo
v ostravském regionu vybráno
celkem pøes 1,14 milionù ko-
run, z toho v mìstském obvo-
du Michálkovice èástka
12 063,- Kè. Schválila nákup
drtièe zahradního odpadu pro
potøeby údr�by obvodu v cenì
30 tisíc korun. Schválila také
finanèní pøíspìvek na pøípra-
vu a organizaci II. roèníku hu-
debního festivalu �Pjetkování
2007�. V závìru zasedání rada
projednala nabídku firmy
KARO s.r.o. na vymáhání po-
hledávek a povìøila starostku
jednáním o podmínkách uza-
vøení smlouvy.

Deváté zasedání rady se
uskuteènilo 1. bøezna 2007. Na
nìm rada mimo jiné vzala na
vìdomí informaèní zprávu o
pøedbì�ném výsledku hospo-
daøení mìstského obvodu za
uplynulý rok. Schválila provoz
�kolního høi�tì u Základní �ko-
ly U Køí�e tak, aby mimo �kol-
ní mláde�e mohlo být vyu�ívá-
no i veøejností obce. Projedna-
la a schválila rámcovou náplò
èinností tøí komisí rady � ko-
mise kulturní a letopisecké,
komise výstavby, rozvoje mìst-
ského obvodu, �ivotního pro-
støedí a dopravy a komise mlá-

de�e a tìlo-
v ý c h o v y.
Projednala
r o v n ì �
r á m c o v ý
návrh èin-
ností fi-
nanèního
výboru a
kontrolní-

ho výboru zastupitelstva a po-
vìøila starostku jejich pøedlo-
�ením zastupitelstvu mìstské-
ho obvodu ke schválení.

Desáté zasedání rady se
konalo 15. bøezna 2007. Rada
na nìm mimo jiné zále�itosti
øe�ila havarijní situaci rozvo-
du vody a odpadù v bytovém
domì na ulici Ès. armády 102.
Zabývala se také kontrolou

pronajatých pozemkù v mìst-
ském obvodu a jejich nájem-
ních smluv.

V rámci dal�í estetizace

Na svém tøetím zasedá-
ní souèasného volebního
období se se�lo zastupitel-
stvo mìstského obvodu
Michálkovice v kulturním
domì dne 14. bøezna 2007.
V rámci jednání rozhodlo
o prodeji nemovitostí svì-
øených z jedné tøetiny
mìstskému obvodu, a to
obytného domu è.p. 449 a
pøilehlých pozemkù za do-
hodnutou cenu. Dalo
kladné stanovisko k zá-
mìru prodeje pozemku
p.è. 35/4 a neodsouhlasilo

zámìr odprodeje pozem-
ku è.p. 829/2. Zastupitel-
stvo se dále zabývalo ná-
plnìmi èinností finanèní-
ho výboru a kontrolního
výboru. Po projednání
byly oba dokumenty za-
stupiteli schváleny.

V dal�ím jednání byly
projednány a schváleny
odpisy dvou pohledávek
dávek sociální péèe � pøí-
spìvkù na vý�ivu nezleti-
lých dìtí. Zastupitelstvo
rovnì� vzalo na vìdomí
rozpoètové opatøení è. 1/

2007, týkající se sociál-
ních dávek pro obèany Mi-
chálkovic v celkové vý�i
7,6 milionù korun, schvá-
lených radou Statutární-
ho mìsta Ostravy.

V závìru zasedání in-
formovali zastupitele sta-
rostka Mgr. Kvìtoslava
Sedláèková a místostaros-
ta Ing. Rudolf Da�ek o vý-
sledcích svých jednání na
vedení mìsta Ostravy a ve
firmì RPG, spravující bý-
valý bytový fond OKD.

(jk)

Michálkovic projednala mo�-
nosti realizace úprav a kvì-
tinové výzdoby ulice Ès. ar-
mády.

Úøad mìstského obvodu dostává nový kabát
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Po dvou mìsících se opìt setkáváme
na stránkách na�eho Zpravodaje. Mír-
ná zima skonèila.

Nìjaké minimální problémy s údr�-
bou komunikací nám pøipravila, ale vcel-
ku mù�eme být spokojeni. Pokud ov�em
nejsme vá�niví ly�aøi a milovníci zimy.
Poslední úklid silnic a chodníkù udìlá
za leto�ní zimou  definitivní teèku. Chci
podìkovat v�em obèanùm, kteøí se sami
aktivnì zapojili do úklidu pøed svými
domy a pøispìli k tomu, aby byly Mi-
chálkovice pìkné a èisté. Urèitì víte, �e
pracovní ruch na rekonstrukci na�í rad-
nice stále pokraèuje. Hrubé stavební prá-
ce pøecházející do prací dokonèovacích.
Pokud pùjde v�echno podle plánu, po-
slední práce by mìly být dokonèeny na

pøelomu dubna a kvìtna.V pøibli�nì stej-
nou dobu by mìly být dokonèeny práce
na rekonstrukci parku. Na�i nejmen�í
obèánci a jejich maminky se doèkají ote-
vøení dìtského høi�tì. Pøeji si, aby jim
jejich radost nepokazila na�e mláde�.
Doufám, �e bude tak uvìdomìlá a svým
mlad�ím kamarádùm nebude vybavení
dìtského høi�tì nièit. I oni tu budou v
budoucnu vodit své dìti. Milovníci jaz-
zu si zpøíjemnili èekání na jaro náv�tì-
vou II. roèníku hudebního festivalu �Pjet-
kování 2007�. Byla to velmi zdaøilá akce.
Dìkuji poøadatelùm za obìtavost, spon-
zorùm za finanèní dary,  divákùm za
hojnou úèast a sousedùm �ijícím v blíz-
kosti restaurace Pjetka za pochopení a
velkorysost. Bylo by velmi pìkné, kdyby

se tento festival stal pro Michálkovice
tradicí. Novinkou pro nás bude parko-
vání pøed prodejnami �abka a Derek.
Problém s parkováním zde bude øe�en
parkovacími hodinami do auta s ome-
zením doby stání na 2 hodiny. V èervnu
bychom se mìli doèkat automatu na jíz-
denky na toènì trolejbusù a autobusù.
Dal�í novinkou bude kvìtinová výzdoba
ulice ÈSA. Proto�e je tento rok zku�eb-
ní, bude podél této ulice osázeno kvìti-
nami pouze 21 sloupù. Pokud byste chtìli
pøispìt na nákup kvìtin, zeminy, kvìti-
nových nádob, budeme velmi rádi. Jmé-
na v�ech obèanù, kteøí pøispìjí na
zkrá�lení Michálkovic, budou zveøejnì-
na v na�em Zpravodaji. Chceme pro
hosty Michálkovic i pro místní obèany
vytvoøit takové prostøedí, aby se nám
v�em v Michálkovicích líbilo.
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V jarních mìsících bychom mìli zregenerovat svou imunitní soustavu a
posílit tak na�i obranyschopnost. Nesmíme proto zapomínat na dostatek
tekutin a pøesto, �e u� obèas zasvítí sluníèko, nadále nosit teplé obleèení a
pøedev�ím mít nohy v suchu a teple. Vypadá to úsmìvnì, ale pokud máme
nohy v chladu, oslabí se imunitní systém v oblasti krku a objeví se bolesti v
dýchacích cestách.

Na�i obranyschopnost posílíme nejen dostatkem tekutin, ale také krát-
kými jednodenními pùsty, kdy pijeme jen zeleninové nebo ovocné �távy. Tím-
to zpùsobem se støevo proèistí a posílí se jeho imunitní systém. Na aktivitì
imunitních bunìk ve støevì závisí mimo jiné i stav pleti. A kdo by nechtìl
dobøe vypadat. MUDr. Miroslava Støí�ová

A kdo by nechtìl...

V minulém èísle Zpravodaje jsme vás mylnì
informovali o pracovní dobì sbìrného dvora
na Briketáøské ulici. Omlouváme se  a prosí-
me, aby jste si dobu kdy je sbìrnýdvùr otevøen
opravili.

První rybáøské závody v leto�ním roce se vydaøily. Nejen
�e pøálo poèasí, ale i veliká úèast závodníkù pøispìla
k této zdárné akci. Devadesát startujících, z toho jedna �ena,
ulovili v tomto závodì 62 kaprù, nejvìt�í z nich mìøil 70 cm.
V poloèase závodu bylo pøipraveno bohaté obèerstvení. Pro
uvolnìní i rozptýlení závodníkù a pøihlí�ejících se toèilo kolo
�tìstí a tahala se tombola. Na závìr bylo deset nejúspì�nìj-
�ích závodníkù, rybáøù, odmìnìno hodnotnými cenami. Po-
øadatelé, kteøí opìt pracovali na jednièku, pozvali v�echny
úèastníky na Rybáøský veèírek, který se konal za týden a byl
rovnì� velice úspì�ný. B. Pilaø

Stát vyplatil
na dávkách 4,6 miliardy

Stát loni vyplatil
lidem v Moravskoslez-
ském kraji na dávkách
sociální podpory pøes
4,6 miliardy korun.
Celkem bylo vyplaceno
4,48 milionu  dávek.

 �Nejvìt�í suma, a to
1,6 miliardy korun, �la
na rodièovský pøíspì-
vek,� øekla mluvèí
ostravského úøadu prá-
ce Svatava Baïurová.
Nejvíce dávek, které loni
v kraji vyplatil stát, byly
pøídavky na dìti. Vy-
�ádaly si asi 1,5 mi-
liardy korun, pøièem�
lidí, kteøí je loni pobí-
rali, bylo v kraji 2,85
milionu.  (CTK)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Upozoròujeme obèany,
kteøí vlastní øidièský prù-
kaz vydaný v dobì od 1. èer-
vence 1964 do 31. prosince
1993 na povinnost zajistit si
jeho výmìnu. K výmìnì je
tøeba pøedlo�it: platný do-
klad toto�nosti, jednu foto-
grafii o rozmìrech 3,5x 4,5
cm odpovídající podobì �a-
datele v dobì podání �ádosti
a zobrazující �adatele v èel-
ném pohledu a øidièský prù-
kaz �adatele. Výmìna se
provádí na odboru doprav-

Ø I D I È I  P O Z O R !
nì správních èinností ma-
gistrátu v budovì na ulici
30. dubna 35/635   (jd)

PROSÍM, OPRAVTE SI
Duben - Øíjen Listopad - Bøezen
Po - St - Pá - 10-18 hod. Po - St - Pá - 10-16.30 hod.
sobota 8-13 hod. sobota 8-13 hod.

Vytøídìný odpad (mimo stavební su�) odevzdáváte
B E Z P L A T N Ì !

Redakce

Závodili a pak tanèili

FOTO: P. POLOK
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Pjetkování
2007

V pøíjemném prostøedí hospùdky �PJETKA� probìhl ji� druhý roèník
takzvaného �PJETKOVÁNÍ� 2007. Ètyøi koncerty potì�ily zájemce o blues,
bigbeat a jazz. Tato hospùdka funguje nìco pøes rok a za tu dobu se vytvoøil
sympatický fenomén, �iroko daleko ojedinìlý. Díky tomu, �e se tu schází
skupina lidí, která se dovede a chce slu�nì bavit, vytváøí øadu zábavných
a kulturních akcí za vydatné podpory majitele. To není obyèejná putyka,
kde by chodili alkoholici a darmo�lapové, zde se chodí lidé bavit, nebo si
proèistit hlavu po celotýdenním pracovním vypìtí. Prostøedí je tak specifické,
�e v nìm neztratí dùstojnost jakákoliv akce. Bylo by potì�itelné, kdyby
smìr kterým se pøátelé PJETKY ubírají byl trvalý. Pavel PolokF O T O  D .  I L L I C H M A N N O VÁ

eto�ní zima nedala pøíli� mo�ností vyniknout to-
muto architektonickému útvaru. Copak, v létì jsou

Schody
L
schody vìt�inou suché a èisté, ale mohou být rozbité,
vysoké, úzké a nebo je jich hodnì.
Vìt�inou vedou nìkam a k nìkomu.
Je na tom nìkom, kterému slou�í, jak
se o nì stará a co chce øíct nám pøí-
chozím, zda jsou pøívìtivé nebo niko-
li. Nejlépe je to vidìt v zimì, kdy je hodnì snìhu. Je
smutný pohled na schody pøed obchodem, které jsou
zasnì�ené a hrozí nám úraz. A tak si øíkám, chce tento

obchodník, abych u nìj nakoupila a nebo u� si vydìlal
dost a posílá mì nìkde do Kauflandu a nebo je�tì �nì-
kam�? Jsou schody, po kterých chodíme rádi, za nì-

kým milým, nebo pøáteli. To jsou scho-
dy, které vedou do nebe. Ty opaèné vìt-
�inou vedou do pekla. Mohou být i èis-
té, ale zase jsou tak chatrné, �e si øíká-
me, kdy� tuto nástrahu pøekonám, co

tajemného mnì dále èeká? Bylo by krásné, aby schody,
i kdy� jsou v�dy urèitou pøeká�kou, zvlá�� pro nás
star�í, byly jen schody do nebe.  M. Poloková

BLUES TRIO JAZZKOMBO



Na poèátku bøezna se uskuteènilo propagaèní vystoupení �Ta-
neèní skupiny RITMO� z Rychvaldu. V zaplnìném sále kultur-
ního domu v Michálkovicích se se�ly desítky �ákù místní zá-
kladní �koly. Vystøídaly se skupiny taneènic v�ech vìkových ka-
tegorií, které zaujaly mnohé diváky. Cílem tohoto prezentování
skupiny TS RITMO bylo získat mnohé mladé lidi do kurzu tan-
ce, který u� snad pracuje v na�í �kole. Pøípadní dal�í zájemci a�
se informují na Z� U Køí�e v Michálkovicích.  (pp)

Tancuj, tancuj . . .
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dopoledneDivadlo Zlatý klíè - divadelní spoleè-
nost Honzy Stuchlíka - pøipravilo pro �áky
1. tøídy na�í Z� a mateøských �kol z Mi-
chálkovic a Slezské Ostravy divadelní hru
�Jak �el Honza do pohádky�. Hra plná
písnièek a povídání strhla v�echny zúèast-
nìné k zábavné spolupráci. Plný sál na-
�eho Kulturního domu se velice dobøe
bavil, jak je vidìt na snímcích P. Poloka.

Veselé



ystém separace od-
padu v Ostravì se

OSTRAVA ZAÈÍNÁ TØÍDIT
NÁPOJOVÉ KARTONY

doby urèené pouze pro sbìr
nápojových kartonù, jed-
nak kontejnery urèené pro
sbìr plastù i nápojových
kartonù spoleènì. Odpad z
tìchto sbìrných nádob byl
svá�en na tøídicí linku spo-
leènosti OZO Ostrava, kde
byl dále dotøiïován. V pra-
videlných intervalech bylo
slo�ení odpadu z tìchto
nádob zkoumáno a vyhod-
nocovány ekonomické ná-
klady na sbìr, svoz i dotøi-
ïování tohoto odpadu.
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Ukázalo se, �e:
* obèané sbìr nápojo-

vých kartonù pøivítali a
mno�ství svezených nápo-
jových kartonù v prùbìhu
dvouletého pokusu rostlo,
zaznamenány byly i dota-
zy obèanù z jiných èástí
mìsta, zda bude tato mo�-
nost zavedena i tam;

 * spoleèný sbìr i svoz
nápojových kartonù s plas-
ty je levnìj�í � není nutno
poøizovat nové nádoby, lze
vyu�ít tìch ji� stávajících,
a spoleèný svoz znamená
úsporu pohonných hmot i
pracovníkù svozu;

* spoleèný sbìr neklade
nároky na prostor pro dal-

�í nádoby na stanovi�tích
kontejnerù na separovaný
odpad, co� je problém
zvlá�tì na velkých sídli�-
tích;

  * nápojové kartony je
nutno dále dotøiïovat na
tøídicí lince i v pøípadì sbì-
ru do samostatných nádob
(velké procento zneèi�tìní
jinými typy odpadu) � ná-
klady na dot-
øiïování odpa-
du jsou stejné
u obou zpùso-
bù sbìru.

Bìhem mì-
síce dubna
bude probíhat
p o l e p o v á n í
v�ech kontej-
nerù na plas-
ty novými
oran�ovými
nálepkami s
nápisem ná-
pojové karto-
ny. Do v�ech
kontejnerù na
plasty je v�ak
mo�no odklá-
dat nápojové

kartony spolu s PET lah-
vemi a dal�ími plastovými
odpady u� nyní, bez ohle-
du na to, zda pøelep byl ji�
proveden.

Mo�ná tento zpùsob
spoleèného sbìru vzbudí u
nìkterých obèanù nedùvì-
ru v dal�í vyu�ití separo-
vaného odpadu. Spoleènost
OZO Ostrava chce tímto
v�echny obèany ubezpeèit,
�e separované slo�ky odpa-
du svá�í na své tøídicí lin-
ky, kde se odpad dále dot-
øiïuje a pøipravuje pro dal-
�í zpracování.

Obèané se o tom mo-
hou i sami pøesvìdèit

na pøipravovaném Dnu
otevøených dveøí spo-
leènosti OZO Ostrava,
který je pøipravován na
sobotu 12. kvìtna.
Pøijïte se podívat, kde
konèí va�e tøídìné od-
pady!

Mgr. Vladimíra Karasová
OZO Ostrava s.r.o.

S
v tìchto dnech mìní. K
plastùm, sklu a papíru,
které si u� obèané Os-
travy zvykli odkládat do
speciálních kontejnerù,
pøibyla dal�í komodita �
nápojové kartony (kra-
bice od mléka, d�usù a
dal�ích nápojù). Sbìru
nápojových kartonù v
Ostravì pøedcházel pi-
lotní projekt, jeho� cí-
lem bylo urèit optimál-
ní zpùsob sbìru této ko-
modity. Øe�ení bylo na-
lezeno � v Ostravì bude-
me sbírat nápojové kar-
tony spoleènì s plastem.

Pilotní projekt probíhal
dva roky ve vybraných lo-
kalitách Ostravy-Jihu, kde
byly rozmístìny jednak ná-

stanovi�tì termín
pøistavení

1. parkovi�tì ul. ÈSA - ul. Pavelská 2. 5.
2. ul. ÈSA-�Uhrovec� (pøed obyt. domy Slámová) 3. 5.
3. ul. Zvoníèkova - spojka s ul. U Køí�e 9. 5.
4. køi�. ul. Petøvaldská - Rajská - Hukvaldská 10. 5.
5. køi�. ul. Radvanická - Slunná (u zastávky DPO) 14. 5.
6. ul. Lechova-travnatá plocha v blízkostí RD è. 211 5. 5.
7. ul. Panská - na parkovi�tì mezi obytnými domy è. 85-911 6. 5.
8. køi�. ul. Bláhova - Petøvaldská 17. 5.
9. spojka ul. Sládeèkova - Petøvaldská (u zastávky DPO) 21. 5.

10. køi�ovatka ul. Petøvaldská - Radvanická 22. 5.
11. køi�ovatka ul. Legerova - Gogolova - Skøivánèí 23. 5.
12. ul. Charvátova - záliv (na pravé stranì ve smìru k Rajské) 24. 5.

Pøistavení kontejnerù
pro sbìr velkoobjemového odpadu na vybraná místa

v obvodu Ostrava-Michálkovice
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Bojíte se, �e vám pøestane platit povole-
ní k odbìru vody z va�í studny? Není tøe-
ba, pokud vodu pou�íváte jen pro domác-

Co musíte vìdìt
Prodlou�ení povolení k pou�ívání studny
potøebují:

Podnikatelé i drobní �ivnostníci, kteøí vodu ze studny
pou�ívají pro podnikání, a jejich povolení nabylo platnosti
pøed 1. lednem 2002. Za�ádat musí do 1. èervence 2007.

Prodlou�ení nepotøebují:
� Majitelé domù, chat a chalup, kteøí vodu ze studny

vyu�ívají pouze k zásobování domácnosti (vèetnì zalévá-
ní zahrady èi napou�tìní bazénu).

� Podnikatelé a �ivnostníci, jejich� povolení nabylo plat-
nosti po 1. lednu 2002.

Povolení potøebují:
� V�ichni majitelé studní, kteøí z nich èerpají vodu.

Povinnost mít povolení je ji� od roku 1955.

Povolení nepotøebují:
� Majitelé studní, které byly vybudovány pøed rokem

1955, proto�e ty jsou povoleny automaticky.
� Majitelé studní, kteøí je vùbec nepou�ívají.

Sankce za poru�ení:
�Domácnostem, které studnu pou�ívají bez povolení,

hrozí pokuta a� 50 tisíc korun, podnikatelùm a� milion
korun.

Na vodu je tøeba povolení
nost. Pokud ji potøebujete i k podniká-
ní, musíte si do l. èervence nechat povo-
lení prodlou�it.

Kdy jsou nutná povolení
Ka�dý, kdo odebírá povrchovou vodu nebo vy-

pou�tí odpadní vody, musí mít povolení. Týká se to
tedy i domácností, ale tøeba i chalupáøù.

V�echna tato povolení pøestanou platit k 1. led-
nu 2008. Proto je tøeba do 1. èervence 2007 podat
�ádost o prodlou�ení na vodoprávní úøad.

Voda z potoka
Ka�dý, kdo odebírá povrchovou vodu napøíklad z ryb-

níka nebo potoka a pou�ívá k tomu nìjaké technické zaøí-
zení, potøebuje povolení k nakládání s vodami.

Pokud budete napøíklad chodit s konví èi s vìdrem k
potoku nebo budete k zalévání vyu�ívat de��ovou vodu
svedenou z okapù do nádr�e, povolení není tøeba. Pøi po-
u�ití èerpadla nebo trkaèe, co� je jednoduché zaøízení vy-
u�ívající k èerpání pøímo energii vodního toku, v�ak u�
povolení potøebujete.

Pokud povolení nemáte, za�ádejte si o nì na vodopráv-
ním úøadì. Jestli�e ho máte, k 1. lednu 2008 v�echna po-
volení pøestávají platit, a to i pro domácnosti. Pokud chce-
te vodu i nadále vyu�ívat, musíte si do 1. èervence 2007
za�ádat o prodlou�ení. Formuláø dostanete na povìøeném
obecním úøadì nebo si jej mù�ete stáhnout z Internetu na
stránkách www.zanikpovoleni.cz.

Odpadní voda
Jestli�e vypou�títe odpadní vodu napøíklad ze septiku

èi domácí èistírny odpadních vod do povrchové
vody nebo do pùdy, musíte mít povolení k vypou�tìní od-
padních vod. Odpadní voda musí být vypou�tìna kontro-
lovanì, proèi�tìná, aby nezatì�ovala �ivotní prostøedí.
Povolení mù�ete získat na vodoprávním úøadì. Pokud ho
máte, jeho platnost konèí 1. ledna 2008 a do 1. èervence
2007 si lze za�ádat o prodlou�ení. (Zdroj MF Dnes)

 Formuláø dostanete na Magistrátu mìsta
Ostravy, odbor ochrany vod a pùdy, Proke�o-
vo námìstí 8, 729 30 Ostrava (Nová radnice,
3. patro), nebo si jej mù�ete stáhnout z Inter-
netu na stránkách www.zanikpovoleni.cz.

Milí ètenáøi!

V minulém èísle jsme vám
nabídli mno�ství akcí, kterých se
mù�ete vy nebo va�e dìti zúèast-
nit. Z tìch, které ji� probìhly,
bych chtìla zmínit hlavnì drát-
kování vajíèek, které bylo úspì�-
né. Svoje umìní nám pøedvedli
èlenové kmene Wabash.

Na poèátku bøezna jsme ji�
podruhé propagovali celoostrav-
skou akci Týden prvòáèkù.
Bohu�el se pøihlásilo jen 6 dìtí,
i kdy� registrace pro nì byla
zdarma. Vìøím, �e a� se dìti
nauèí lépe èíst, cestu do knihov-
ny si najdou.

26. 3. probìhl v na�í knihov-
nì Den ètenáøù. Tìm, kteøí

Bohatý program na�í knihovny

Vítìzové dvanáctého kola soutì�e Michálkovického zpravodaje
Aneta Jakusová, Nela Bulavová, Veronika Uhrová, Nikola
Hudziaková na besedì s paní starostkou pøi pøedávání cen.

FOTO J. KA�PÁREK

byli dlu�ni za upomínky, byl
poplatek odpu�tìn.

Je�tì jednou pøipomínám, �e
16. 4. v 16.30 se sejdeme na za-
jímavé besedì o alternativní me-
dicínì. Doufám, �e se pøijde pou-
èit více zájemcù ne� minule.

Do pøede�lého èísla se bohu-
�el nedostala pozvánka na be-
sedu s panem Arno�tem Va�íè-
kem. Pro ty, kteøí jej je�tì ne-
znají - je to záhadolog, cestova-
tel, spisovatel a scénárista. Na�i
knihovnu nav�tíví ji� potøetí.
Tak�e si zatrhnìte èervenì toto
datum v kalendáøi -18. 4. 2007
v 10.00 /støeda. Zváni jsou �áci
8. tøíd a také �iroká veøejnost.

(Pokraèování na str. 7)
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OTÁZKY PRO ÈTRNÁCTÉ KOLO SOUTÌ�E

Jméno a pøíjmení: .........................................................................

Adresa bydli�tì: .................................................................................

Vìk: .................. let

skupina A B
Zatrhni skupinu ve které soutì�í�

Soutì� Michálkovického zpravodaje
1. Vyhla�ovateli a organizátory soutì�e jsou Úøad mìstského obvodu

Michálkovice, redakce Michálkovického zpravodaje a místní knihov-
na. Soutì�ní otázky zamìøené na znalosti z oblasti literatury budou
vyhla�ovány v Michálkovickém zpravodaji.

2.   Soutì�e se mohou zúèastnit dìti a to ve dvou vìkových kategoriích:
A   Vìk do 12 1et             B   Vìk od 12 do 15 let

3. Soutì�ní otázky vypracovává a vyhodnocuje vedoucí místní knihovny.

4. Odpovìdi na soutì�ní otázky napsané na soutì�ním lístku, vystøi�e-
ném z Michálkovického zpravodaje, je mo�no vhodit do schránky
ve vchodu do ÚMOb Michálkovice nebo do schránky v místní
knihovnì, a to do 25. kvìtna 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 ÈTRNÁCTÉ KOLO:

Skupina A - do 12 let
Tentokrát si pøipomeneme èeského pohádkáøe Karla Jaromíra

Erbena. Urèitì znáte mnoho jeho pohádek a ani o tom nevíte.
Napsal pro vás nìkolik pohádkových knih. Najdìte nìkterou
z nich a na soutì�ní lístek napi�te pohádku, kterou máte nejradìji.
Aby jste si uvìdomili, jak jsou jeho pohádky staré, najdìte datum
narození a úmrtí K. J. Erbena.

Skupina B - od 12 do15 let
Kry�tof Harant z Pol�ic a Bezdru�ic je dal�ím èeským

cestovatelem, kterého si budeme pamatovat. V 16.století
procestoval hlavnì Palestinu, èást Evropy, Krétu, Kypr,
Egypt,...Úèastnil se také poselstva, které jelo ke �panìlskému
králi.

Va�ím úkolem je napsat data narození a úmrtí tohoto
cestovatele, který hrad mu patøil a jakou smrtí zemøel.

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 tøináctého kola soutì�e Michálkovického zpra-
vodaje jsou ve skupinì A: Veronika Hillová, Nikol Matu�ko-
vá. Ve skupinì B: Monika Biskupová, Marie Buchlová. Gra-
tulujeme. Vítìzùm dvanáctého kola budou pøedány ceny na
ÚMOb Michálkovice. (mp)

VÍTÌZOVÉ TØINÁCTÉHO KOLA

23. 4. v 15.00 zveme �áky
4. tøíd na soutì� Otevøená
kniha. Výherce dostane cenu
hned po ukonèení soutì�e.

V kvìtnu zveme dìti na akci
Moudrý strom, která probíhá
celý mìsíc v rámci projektu
V�ichni jsme tady doma. Bude-
me vyhledávat citáty a vì�et je
na Moudrý strom, umístìný pøí-
mo v knihovnì. Také nás èeká
dal�í test o národnostní men�i-
nì. Tentokrát pøijdou na øadu
Øekové.

7. 5. vyrobíme pro mamin-
ky papírové kvìtiny k svátku.

23. 5. v 10.00 jsou zváni
�áci 9. tøíd a �iroká veøejnost

soutì�e ve ètení Otevøená kni-
ha.

Hledáme obèany, kteøí by
mìli zájem se u nás prezen-
tovat, a� u� formou výstavy,
besedy nebo jiné aktivity.
Rozhodnì nemusí být ètená-
øi knihovny.

Kontaktujte nás osobnì,
telefonicky na èísle 596 231
358 nebo na e-mailové adre-
se michalkovice@kmo.cz

Je�tì informace na zá-
vìr.

Pokud máte zájem o nìkte-
rou z akcí, pøehled na celý mì-
síc najdete na stránkách obce,
kde máme vyhrazeno své mís-
to, /www.michalkovice.cz/

jako nové knihy, které jsme v
bøeznu nakoupili.

Na kvìten jsme naplánova-
li soutì� pro dìti o ZOO. 6.
6. s námi výherci pùjdou do
ZOO zdarma a dostanou se i
na místa, kam obyèejný ná-
v�tìvník nemá pøístup.

23. 5. v 16.30 zveme nejen
maminky na tradièní koncert
dìtí místní Z�. Dìti vede paní
uèitelka Ta�ána Mikulská. O
tom, jak to s dìtmi umí, svìd-
èí velký poèet zpìvaèek v jejím
sboru.

Knihy si mù�ete prodlou�it
na internetové adrese, kterou
jsme ji� uvedli.

Toté� mù�ete udìlat telefo-
nicky. Neèekejte, a� vám napí-
�eme my.

O prázdninách / èervenec-
srpen/ bude otevøeno 2 x v týd-
nu. Podrobnìj�í informace vèas
oznámíme.

Va�e knihovnice:
Ivana Kalwarová
Marie Kry�tofová

na besedu s MUDr. Karin Pav-
loskovou. Tato zajímavá mla-
dá �ena pøeplula Atlantik, na-
v�tívila Tichomoøí, Alja�ku,
Grónsko, Tibet, Èínu,... Besedu
jsme nazvali S plachetnicí
kolem svìta. Sleèna Pavlosko-
vá umí poutavì vyprávìt, své
zá�itky bude promítat, a na
konci programu bude i autogra-
miáda. Urèitì si besedu nene-
chejte ujít. Obì besedy pro vás
sponzoruje místní úøad, stejnì

28. 5. v 15.00 si ovìøí své
znalosti ve ètení �áci 3. tøíd.

V èervnu chceme s dìtmi
kreslit a modelovat antické
bohy z øeckých bájí. Urèitì se
jim mnozí z nich pletou a touhle
akcí si udìláme jasno a ve �ko-
le budou mít náskok.

7. 6. odpoledne oslavíme
Den dìtí, zahrajeme si rùzné
hry a soutì�e.

25. 6. v 15.00 pøivítáme
�áky 2. tøíd v posledním kole

Vítìzky dvanáctého kola soutì�e Michálkovického zpravodaje pøi
besedì s pøedstaviteli obce.
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Odpovìï A

Odpovìï B

Zprávy Mìstské policie Ostrava

Údaje ke stavu kriminality
v Ostravì - Michálkovicích za rok 2006

V roce 2006 bylo spácháno v obci Ostrava - Michálkovice celkem
59 trestných èinù. Z celkového poètu shora uvedených trestných
èinù bylo 26 objasnìno, co� znamená, �e bylo konkrétní osobì
sdìleno obvinìní a vìc byla pøedána s návrhem na ob�alobu
Státnímu zastupitelství v Ostravì.
Analýzou byla zji�tìna následující struktura spáchaných
trestných èinù :

1. Vloupání do bytu 2 trestné èiny
2. Vloupání do rodinných domù 5 trestných èinù
3. Kráde� motorového vozidla 3 trestné èiny
4. Vloupání do motorového vozidla 10 trestných èinù
5. Výtr�nictví 5 trestných èinù
6. Ublí�ení na zdraví 9 trestných èinù
7. Hanobení rasy 1 trestný èin
8. Kráde� na osobì 7 trestných èinù
9. Vloupání do objektù 5 trestných èinù

10. Zpronevìra, podvod 5 trestných èinù
11. Loupe� 1 trestný èin

Byl jsem pozván 29. bøezna na Magistrát na se-
tkání tiskových mluvèí a redakcí mìsta Ostravy. Se-
tkání se uskuteènilo za veliké úèasti zástupcù re-
dakcí zpravodajù obcí. Vyslechl jsem mnohé problé-

Pracovní setkání novináøù

my o komunikaci s
tiskem a obèany. Zji�-
tìní, �e nezájem obèa-
nù o kontakt s obcí ve
v�ech obvodech je
úplnì stejný, mnì
pøekvapil. Myslel
jsem, �e je to specifi-
kum jen na�í obce.
Ujistili jsme se, �e se
budeme scházet èas-
tìji a radit se, jak se
více pøiblí�it a spolu-
pracovat s vámi, ob-
èany. P. Polok

Pohled na kulatý stùl, u kterého se se�li tiskoví mluvèí a novináøi
okresu Ostrava.

Koník Klapáèek, tak byl pre-
zentován nový maskot Sta-
tutárního mìsta Ostravy,
urèený k propagaci. Zájem-
ci z øad organizací a obcí mají mo�nost si maskota zakoupit.

Øidiè pod vlivem alkoholu
Dne 21.2.2007 zasahovala hlídka MP na ul. Èihalíkovì

v Ostravì � Michálkovicích pøed restaurací na základì oznáme-
ní na tísòovou linku, �e v restauraci popíjí alkoholické nápoje
øidiè pøed restaurací stojícího motorového vozidla Suzuki. Strá�-
níci po chvíli skuteènì spatøili z restaurace vycházet mu�e
(23 let), který zamíøil pøímo k uvedenému vozidlu, odemkl jej,
nastartoval a rozjel se smìrem ke strá�níkùm. Ti jej zastavili
a následnì provedli dechovou zkou�ku. Výsledek byl pozitivní
(0,16 promile). Pøivolaní policisté si událost pøevzali k dal�ímu
�etøení.

Výtr�nost v restauraci
Dne 22. 3. 2007 byla hlídka MP pøivolána do restaura-

ce na ul. Ès. armády v Ostravì-Michálkovicích, kde do-
cházelo k výtr�nostem. Dva mladíci (22 a 28 let) notnì
posilnìni alkoholem nav�tívili restauraci a do�adovali se
nalití dal�ích �panákù�. To v�ak obsluhující personál od-
mítl. Mladíci poté zaèali obsluhu èastovat vulgárními na-
dávkami. Jednoho z nich to v�ak vysílilo natolik, �e usnul
u stolu, druhý v�ak trval na tom, aby byli obslou�eni. Tepr-
ve pøíchod strá�níkù jej donutil se uklidnit. Obìma mla-
díkùm strá�níci dùraznì domluvili a ti se poté rozhodli
odejít domù.

Okradená star�í �ena
Dne 28. 2. 2007 byla hlídka MP vyslána na ul. �tìpnièkovu

v Ostravì-Michálkovicích na základì oznámení o kráde�i penì-
�enky. Po�kozenou byla star�í �ena (72 let), která uvedla, �e do
jejího bytu vnikla bez jejího souhlasu neznámá mladá �ena, která
po�adovala vyplnìní nìjakých formuláøù a dovnitø se doslova
vnutila. Obyvatelka domu tedy �la po�ádat o pomoc sousedku.
Ne� se v�ak obì �eny vrátily zpìt, neznámá �ena ji� byt opusti-
la. Po chvíli po�kozená zjistila, �e postrádá penì�enku, v ní�
v�ak na�tìstí nemìla �ádnou finanèní hotovost. O celé události
byla informována Policie ÈR.

Dopravní nehoda
Dne 1. 4. 2007 strá�níci pøi pochùzce v Ostravì-Michál-

kovicích usly�eli ve smìru od køi�ovatky ul. Petøvaldské
a Rychvaldské skøípìní brzd a náraz. Kdy� do�li k místu,
odkud bylo hluk sly�et, spatøili osobní motorové vozidlo
Opel havarované v oplocení rodinného domu. Kolem auta
stáli tøi mu�i (20, 19 a 18 let). Kdo z nich sedìl za volan-
tem v�ak odmítli sdìlit. Nikdo neutrpìl zranìní. Událost
byla na místì pøedána pøivolané hlídce Policie ÈR.

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

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



V pondìlí 12. bøezna 2007 jsme se v obøadní
síni ostravského krematoria rozlouèili s na�ím dlou-
holetým pøítelem panem Jaroslavem Grymem, ob-
èanem, který pøevá�nou èást svého ètyøiaosmdesá-
tiletého �ivota zasvìtil práci ve prospìch na�í obce
Michálkovic.

V pováleèném období se aktivnì podílel na èin-
nosti kulturního a pìveckého spolku Slezan, sdru-
�ujícího mladé lidi michálkovické nábo�enské obce

Poslední rozlouèení

Èeskoslovenské církve
husitské. Byl du�í a or-
ganizátorem amatérské-
ho divadelního souboru
ustaveného pøi závod-
ním klubu Dolu Petr
Cingr, který ve své umì-

lecké èinnosti získal celou øadu úspìchù a ocenìní.
Michálkovický kulturní dùm panu Jaroslavu Gry-
movi pøirostl k srdci, proto se také v osmdesátých
letech minulého století aktivnì technicky podílel na
jeho obnovì a rekonstrukci. Pan Jaroslav Grym byl
obìtavý, zapálený a neúnavný organizátor. S jeho
jménem je spojena celá øada stavebních akcí, reali-
zovaných ve prospìch michálkovických obèanù.
Namátkou pøipomínáme zhotovení chodníku podél
Radvanické ulice, ve své dobì jedné z podmínek
povolení provozu mìstské hromadné dopravy po této
ulici. Betonový mùstek na køi�ovatce ulic Holand-
ské a Radvanické je rovnì� výsledkem jeho organi-
zátorské práce. Významnou mìrou se podílel na re-
alizaci vodovodní sítì v jihovýchodní èásti Michál-
kovic. Dal�ím jeho dílem, které pøispívalo ke spo-
kojenosti obèanù byla výstavba samoobsluhy Bu-
doucnost na ulici Radvanické. Po zmìnì vyu�ití
tohoto objektu, ke kterému bohu�el postupem doby
do�lo, obèané �Dìdiny� podobné nákupní centrum
postrádají.

Vzpomeòme proto s úctou a vdìkem na osobnost
pana Jaroslava Gryma, na jeho dlouholetou práci
ve prospìch na�ich Michálkovic. Nám nezbývá, ne�
se s ním za v�echny kamarády, pøátele a známé
rozlouèit slovy � Jardo dìkujeme!

Ing. Jiøí Ka�párek a Pavel Polok

KULTURNÍ DÙM l Telefon 596 231 565
DUBEN

18. 4. PRODEJ
21. 4. 9.30 VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
25. 4. PRODEJ
26. 4. PØEDVÁDÌCÍ AKCE FIRMY ARKAMED

KVÌTEN
9. 5. 15.00 VYSTOUPENÍ DÌTÍ M� SLÁDEÈKOVA

V KLUBU DÙCHODCÙ
11. 5. 16.00 CIVILIZAÈNÍ A KLASICKÉ NEMOCI DÌTÍ,

JEJICH PREVENCE, PØÍRODNÍ LÉÈBA
A NASTAVENÍ IMUNITY S MO�NOSTÍ
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE.
PØEDNÁ�Í Bc RADEK ROVENSKÝ

16. 5. KONCERT ZU�
17. 5. �KOLNÍ AKADEMIE Z� CHRUSTOVA
18. 5. 19.30 LADIES PARTY - PROFESIONAL STRIP

SHOW FOR WOMEN
21. 5. PRODEJ
25. 5. 18.00 KÁCENÍ MÁJE - spol. zábava

ÈERVEN
8. 6. PØEDÁVÁNÍ MATUR. VYSVÌDÈENÍ S�OOM

13. 6. ZASEDÁNÍ ZAST. MÌST. OBVODU
18. 6. SETKÁNÍ S JUBILANTY
20. 6. ABSOLVENT. PØEDST. Z� WALDORFSKÁ
26. 6. VEÈÍREK VYCHÁZ. �ÁKÙ 9. TØÍD
28. 6. ROZLOUÈENÍ SE �KOLKOU - záb. program

Z� - DÌTI DÌTEM - k ukonèení �kolního roku

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.
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Mateøská �kola zajistila pro své dìti nìkolik ná-
v�tìv solné jeskynì na Fifejdách. Pobyt v solném pro-
støedí má preventivní, léèebné, regeneraèní i relaxaèní
úèinky. Na pøání rodièù jsme tyto náv�tìvy nìkolikrát
zopakovali. (R. Mozdøeòová)

s

V po�ehnaném vìku 96 let
nás 18. února 2007 opustila

paní ARNO�TA VÁCLAVÍKOVÁ,

která patøila mezi na�e nejstar�í obèany Michálkovic.
Byla z tìch, na které se nezapomíná.

Vladislav Maceèek

POPLATKOVÁ POVINNOST
31. 3. 2007 vypr�ela lhùta k zaplacení poplatkù ze psù.
Jako ka�doroènì ne v�ichni zaplatili v urèeném
termínu.
Vèas nezaplacený poplatek, nebo jeho nezaplacení ve
správné vý�i, mù�e správce poplatku, poplatek nebo jeho
nezaplacenou èást, zvý�it a� na trojnásobek.
Vymìøit nebo domìøit poplatek lze nejpozdìji do 10 let
od konce kalend. roku, ve kterém poplatková povinost
vznikla.

Bli��í informace a  dotazy zodpoví p. Martinù,
 tel.  596 231 565 /kulturní dùm/



25Kapitoly z historie Michálkovic
ejstar�í církevní
stavbou na území
Michálkovic je Ma-

Michálkovické církevní stavby

N
riánská kaple na køi�ovatce
ulic Sládeèkovy a Obecní.
Byla postavena v roce 1866
michálkovickými obèany za
vydatné pomoci tehdej�ího
závodního Dolu Michal Voj-
tìcha Schmalze. Zasvìcena
byla sv. Annì, její zvon za-
koupený místními horníky
byl zasvìcen jejich patronu
sv. Prokopu. Vnitøní vybave-
ní kaple poskytli ze svých
darù michálkoviètí obèané. V
souèasné dobì kaple slou�í
jako modlitebna Církve pra-
voslavné.

Jednu z hlavních domi-
nant Michálkovic tvoøí øím-
skokatolický kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie. Je posta-
ven v novorománském stylu
do pùdorysného tvaru køí�e
podle projektu tì�ínského
stavitele Bedøicha Fuldy.
Jeho hlavní vì� se vypíná do
vý�ky více jak ètyøicet dva
metry. Se stavbou kostela
bylo zapoèato 24. kvìtna
1901 výkopem základù. O ne-
celý mìsíc pozdìji, 16. èerv-
na 1901, se konalo slavnost-
ní posvìcení základního ka-
mene. Tento základní kámen

je umístìn za hlavním oltá-
øem. Kolaudace kostela i pøi-
lehlé fary se konala 24. listo-
padu 1902. K vysvìcení kos-
tela �enovským faráøem Ja-
nem Kapinusem do�lo 7. led-
na 1903. O tøi roky pozdìji
dne 13. èervna 1907 se kos-
telu dostalo je�tì vy��ího

biskupského svìcení provede-
ného kardinálem Jiøím Kop-

pem. Tehdy
byly do hlav-
ního oltáøe,
který byl pøi
této pøíle�i-
tosti zasvìcen
rovnì� Nane-
bevzetí Panny
Marie, umís-
tìny ostatky
svatých.

D r u h o u
významnou
c í r k e v n í
stavbou na-
cházející se
na Michal-
ském námìs-
tí je Husùv
sbor, kostel
Èeskosloven-
ské církve
husitské. Au-
torem jeho
projektu byl
stavitel Ot-
mar Pazou-

rek z Moravské Ostravy. Vý-
stavba Husova sboru a farní
budovy zapoèala 10. listopa-
du 1924. Po vystavìní pode-
zdívky byl 17. kvìtna 1925
slavnostnì polo�en základní
kámen s pamìtní listinou ob-
sahující nejdùle�itìj�í infor-
mace o �ivotì nábo�enské
obce. Samotná realizace stav-
by kostela se potýkala se
znaènými finanèními problé-
my, které se nepøíznivì pro-
jevily na délce výstavby. Bo-
hoslu�by vánoèních svátkù v
roce 1926 se konaly v nedo-
stavìné, narychlo upravené

budovì. V polovinì roku 1927
se podaøilo pùjèkou zajistit fi-
nancování dokonèení stavby,
tak�e 11. záøí tohoto roku
mohlo dojít ke slavnostnímu
otevøení Husova sboru.

V prùbìhu Druhé svìto-
vé války, pøi bombardování
Michálkovic dne 16. bøezna
1945, dopadly do blízkosti
uvedených církevních objek-
tù ètyøi letecké pumy. Na plo-
�e dne�ního Michalského ná-
mìstí zùstaly po nich veliké

krátery. Øímskokatolický
kostel i jeho fara tento útok
odnesly vytluèenými okny a
poboøenými komíny. Velmi
vá�nì v�ak byla po�kozena
budova Husova sboru. Pobo-
øenou východní èást stavby
spolu se vstupním schodi�-
tìm bylo nutno strhnout. Do
dne�ní podoby, ponìkud od-
li�né od pùvodní stavby, byl
kostel opraven a� v prùbìhu
roku 1946.

Ing. J. Ka�párek

Husùv sbor, kostel Èeskoslo-
venské církve husitské.

Modlitebna Církve pravoslavné

Øímskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie
F O T O  P A V E L  P O L O K

12 /
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PIETNÍ AKT
U pøíle�itosti 62. výroèí osvobození ÈR zveme

v�echny obèany na pietní akt, který se uskuteèní
v pátek 27. dubna 2007 v 10 hodin u památníku
2. svìtové války pøed Dolem Michal.

V michálkovické knihovnì pro-
bíhá výstava fotografií Bøeti-
slava Ol�era, novináøe a spi-
sovatele, který procestoval pìt-
a�edesát zemí svìta. Tøikrát
získal jednu z presti�ních èes-
ko-slovenských cen E. E. Kische
za výjimeèná díla literatury
faktu. Výstavka ukazuje obráz-
ky z cest po Vietnamu.

M. Poloková

Kmen Wabasch, který má pravidelné
schùzky v Michálkovicích a jeho� èinnost se
zamìøuje na mláde�, kterou uèí poznávat
pøírodu a osvojovat si rùzné tábornické do-
vednosti, se pøedstavil v knihovnì pøi pøí-
pravì velikonoèních dekorací. Za velkého
zájmu dìtí a dospìlých pøedvedl drátková-
ní a jiné druhy zdobení kraslic. M. Poloková

FOTO:  M .  POLOKOVÁ

Vá�ení rodièe,
pøesto, �e u� není zaèátek roku, kdy se bilancuje, chtìli

bychom podìkovat za podporu obce, které se nám dostá-
vá pøi na�í èinnosti. V loòském roce jsme poskytnutou
dotaci vyu�ili èásteènì pøi poøádání akcí a z vìt�í èásti
k nákupu táborového materiálu. Stì�ejní náplní èinnosti
zùstává celoroèní oddílová práce s dìtmi a ka�doroènì
poøádaný tábor je tou �tøe�nièkou na dortu�.

V loòském roce se ho zúèastnilo 37 dìtí, a to jak èlenù obou
oddílù, tak i �cizích�, mnozí s námi jezdí u� i nìkolik let. Jsou to
dìti z Michálkovic, ale tøeba i z Poruby, Lhotky, Rychvaldu, Vý�-
kovic apod. Ten leto�ní probìhne v termínu 4. 8. - 18. 8.
2007 na základnì v Liptále, okres Vsetín. Hlavním vedoucím
tábora je Jaromír Zelina, dlouholetý vedoucí oddílu TPO �31�
a PS SOKOL. Dìti jsou ubytovány po dvou ve stanech s podsa-
dou, k dispozici mají spacák, molitanovou (nebo mirelonovou)
podlo�ku a deku. Strava je zaji�tìna 5x dennì, ka�dý den dosta-
nou dìti ovoce a mléèný výrobek,  zpravidla i veèeøe bývají tep-
lé. Program tábora je pøevá�nì sportovní, plný soutì�í, her
a turnajù, doplnìný o výlety s koupáním. Dìti se myjí studenou
vodou, ka�dý den mají rozcvièku, støídají se ve slu�bì v kuchyni
a noèní hlídce.

Dodr�ování táborového øádu je samozøejmostí!
Po odevzdání pøihlá�ek na ní�e uvedených adresách

CENA POUKAZU JE 2 500,- Kè
Termín zaplacení je 31. 5. 2007 � po domluvì lze zaplatit
pozdìji, event. na splátky.
Platit mù�ete slo�enkou, pøevodem z úètu, hotovì na
pøepá�ce spoøitelny nebo hotovì na pøedtáborové schùzce
s rodièi, která tentokrát probìhne ve ètvrtek 14.6.2007 v
18 hodin v klubovnì PS SOKOL v O. � Michálkovicích na
Sládeèkovì ul. 90 (budova bývalé mì��anky, dnes �SS�
ochrany osob a majetku�). Vchod do klubovny je z ulice
Bláhovy - dozadu za knihovnu, pøes dvùr.
Dotazy zodpovíme na adrese z.irma@seznam.cz nebo veèer po
20. hodinì na tel. 596 231 879, event. osobnì ka�dý ètvrtek 18 -
18.30 v klubovnì PS SOKOL.
Pøihlá�ky mo�no zaslat po�tou na adresu hlavního
vedoucího:
Jaromír Zelina, Brigádnická 26, 713 00 Ostrava �
Heømanice

RODIÈE, TENTO LIST JE URÈEN VÁM, PROTO SI JEJ
PROSÍM USCHOVEJTE!!! Jsou zde kontakty a termín
pøedtáborové schùzky � tento ji� nebudeme znovu rozesílat �
pouze v pøípadì, �e by do�lo k jejímu pøesunu z vá�ných
dùvodù.

NASHLEDANOU S VÁMI A  S VA�IMI DÌTMI SE ZA CELÝ
KOLEKTIV VEDENÍ TÁBORA TÌ�Í JAROMÍR ZELINA.

TÁBOR PRO DÌTI

obdr�íte dal�í materiály:

- seznam vìcí,  list úèastníka, �ádost o pøíspìvek z FKSP,
slo�enku, event. na va�i �ádost vystavíme fakturu.



V padesátých letech
mìla vysokou úroveò èeská
(národní) házená v tehdej-
�ím TJ Baník Michálkovi-
ce. Mu�ùm i �enám se po-
daøilo probojovat do 1. ligy.
�eny v ní setrvaly dlouhých
10 let, ale v roce 1960 se
dru�stvo rozpadlo. Mu�i
pak stabilnì hráli v 2. lize.
V 70. letech hráèi ode�li do
Baníku Muglinov a tím
skonèila úspì�ná èinnost

Navá�eme na minulé úspìchy?

Bývalé házenkáøské høi�tì za hostincem �Varáèek�.
F O T O  P.  P O L O K  A A R C H I V

STAVEBNÍ PROJEKTY
TECHNICKÁ ÈINNOST

JIØÍ KOVÁØ
Petøvaldská 96, Ostrava-Michálkovice

720 333 865  (596 231 184
l NOVOSTAVBY

l STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMÌNY STAVEB
l PORADENSTVÍ

autorizovaný technik ÈKAIT

Témìø �edesát agre-
sivních mu�ù ji� vykáza-
li na deset dní z domova
policisté v Moravsko-
slezském kraji.Podle po-
licie je to tøicet procent
v�ech násilníkù, kteøí v
Èesku bìhem ledna a
února museli odejít od Na základì po�adavku Ministerstva spravedlnosti

informujeme, �e dne 20. února 2007 byla v prosto-
rách Krajského soudu v Ostravì, Sokolská 935/16,
Ostrava, otevøena poboèka Rejstøíku trestù. Výpis
z rejstøíku trestù mohou obèané na poboèce vyøídit
na poèkání v ní�e uvedených úøedních hodinách:
Pondìlí a� pátek 8 -12 hodin a 12.30 - 15.30 hodin.

/pp/
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V kraji je nejvíce domácího násilí
týraných man�elek a
dru�ek. �V Moravsko-
slezském kraji je podle
statistik nejvíce pøípadù
domácího násilí,� øekl
vedoucí intervenèního
DONA Centra Drahomír
�evèík. V 90 procentech
podle nìj jde o kom-

binaci psychického týrá-
ní s fyzickými útoky. Do-
mácí násilí ve vìt�inì
pøípadù ohlásily telefo-
nem samy obìti. (ÈTK)

Smutný pohled na kdysi významné sportovní a kulturní
støedisko, kde  fungovala nejen dobrá hospoda, ale i kino.

házené v Michálkovicích.
�koda! O za�lé slávì mluví
pouze neudr�ované høi�tì za
bývalým kinem �Slezan�,
kde se místo sportu schází
skupina lidí, kteøí moc ne-
pøispívají ke slávì obce.
Jsou v�ak mezi námi pa-
mìtníci lep�ích èasù tohoto
høi�tì. Vím, �e obnova za-
�lé slávy ji� není prakticky
mo�ná, ale høi�tì a prosto-
ry kolem mohou slou�it i

dnes. Co tøeba malá kopa-
ná, nohejbal atd. Najdou se
zájemci? V�echny pamìtní-
ky a ty, kteøí nejsou lhostej-
ní k minulosti a budoucnos-
ti této lokality, zveme na
schùzku ve ètvrtek 26. dub-
na 2007 do restaurace �Va-
ráèek�. Tì�íme se na vá� zá-
jem a hojnou úèast.

J. Døímal

Pohled do historie, kdy So-
kolský dùm a pøilehlé høi�tì
slou�ily �iroké veøejnosti.


