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Jistì, období
mnoha zá�itkù,
které nám umo�-
nilo více se roz-
hlédnout kolem
sebe a radovat se
z mnoha malých
vìcí. Rodilo se a
bylo veselo, ale k
�ivotu patøí i od-
chody, a to v�e
vám chci ukázat
na svých fotogra-
fiích. Pavel Polok

Pestré léto?
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Oèkování psù proti vzteklinì
Oèkování psù proti vzteklinì probìhne:

v pátek 31. srpna 2007 od 14.00 do 18.00 hodin
v sobotu 1. záøí 2007 od 9.00 do 12.00 hodin

MVDr. E. �imoníková
v objektu bývalé restaurace ��varná Hanka�,

na ulici ÈSA 42

Cena: 70 Kè

v sobotu 1. záøí 2007 od 9.00 do 12.00 hodin
v nedìli 2. záøí 2007 od 9.00 do 12.00 hodin

Doc. MVDr. I. �imoník, CSc.
veterinární ordinace na ulici Radvanické

Cena: 70 Kè

Vydìdit syna pro nezøízený
�ivot dnes prakticky nejde.
Zmìnit to má ale nový obèan-
ský zákoník, který chystá mi-
nisterstvo spravedlnosti. A ne-
bude to zmìna jediná. �Dìdic-
ké právo je u nás jedno z nej-
hor�ích,� øíká advokátka Klá-
ra Veselá-Samková s tím, �e
souèasný obèanský zákoník je
v této oblasti zcela zastaralý.
�Èlovìk má dosud velmi ome-
zené mo�nosti øíct, co chce, aby

Vydìdìní pro marnotratnost - v pøípadì nezøíze-
ného �ivota dìdice lze naøídit jeho vydìdìní

Dìdictví s podmínkou - dìdicùm lze ulo�it podmín-
ky pro nabytí majetku, napøíklad povinnost trvale se
starat o psa zesnulého

Dìdická smlouva - smlouva mezi èlovìkem, který
chce odkázat svùj majetek a dìdicem - mù�e napøí-
klad obsahovat podmínku, �e dìdic nechá u sebe do-
tyèného do smrti bydlet

Jmenovitý odkaz - bude mo�né odkázat èásti majet-
ku jmenovitým institucím, napøíklad vzácnou vázu
muzeu; budou vyòaty z dìdictví

NEPOSLU�NÝ DÌDIC MÙ�E PØIJÍT ZKRÁTKA

se s jeho majetkem stalo po
smrti,� dodává.

Nový obèanský zákoník ale
tuto situaci radikálnì zmìní a
zavede celou øadu nových mo�-
ností. Patøí mezi nì napøíklad
mo�nost doplnit závì� podmín-
kou, po jejím� splnìní mù�e
dìdic majetek nabýt. Vrací se
i dìdická smlouva. Roz�iøují se
skupiny dìdicù, zavádí se také
mo�nost vydìdit pro marno-
tratnost. Tu komentáø k záko-

nu definuje jako takové chová-
ní, které vyvolává obavu z po-
�kození úèelu dìdictví, �tedy
zachování hodnot do budouc-
na�, øíká doslova komentáø
nového právního pøedpisu.

Zákon se dotkne nejen ob-
èanù, ale také státních insti-
tucí. Díky instituci jme-
novitého odkazu bude mo�né
odkázat èást majetku bez kom-
plikací i jim. (J�)

Pøíruèku budoucího
dùchodce v roce 2007 vy-
dala v minulých dnech
Èeská správa sociálního
zabezpeèení (ÈSSZ). Pøí-
ruèka vy�la v nákladu 150
tisíc kusù. Je urèena �i-
roké veøejnosti, lidé si ji
mohou vyzvednout na
v�ech dvaadevadesáti

pracovi�tích ÈSSZ v celé
Èeské republice. Formou
otázek a odpovìdí mohou v
pøíruèce zjistit, kdy je mo�-
né odejít do starobního dù-
chodu, jaké doklady jsou
potøeba, co je tøeba dìlat,
kdy� nìkteré dokumenty
chybí, jak je to s dùchodo-
vým poji�tìním a dùchodo-

Co by mìl vìdìt dùchodce?
vým vìkem, se zdaòová-
ním dùchodu, zpùsobem
jeho výplaty i mnoho dal-
�ích informací. Mluvèí
ÈSSZ �tìpánka Filipová
uvedla, �e prostøednic-
tvím pøíruèky chce ÈSSZ
zajistit �iroké veøejnosti
dostatek informací o sta-
robním dùchodu. (lap)

Tady je jednoznaè-
ným kritériem vìk
úèastníka. Souèasný tøi-
cátník by mìl vùbec zva-
�ovat, zda penzijní pøi-
poji�tìní v souèasné po-
dobì vùbec zakládat, po-
kud mu zamìstnavatel
na nìj nebude pøispívat.

Pokud pøíspìvek do-
stane, mìla by jeho vlast-
ní úlo�ka èinit maximál-
nì pìtistovku, proto�e
bude dostávat od státu

Kolik si máme pøispívat na penzijní pøipoji�tìní?
150 korun pøíspìvku
mìsíènì. Vy��í vlastní
úlo�ka nemá smysl, da-
òová úleva není a� tak
výhodná. Z hlediska
dlouhodobé tvorby ú-
spor se spí�e vyplatí dal-
�í èást prostøedkù pravi-
delnì investovat do vý-
nosnìj�ích podílových
fondù.

Odli�ná je ov�em situ-
ace u èlovìka, který pù-
jde do dùchodu za pìt

let. Vliv státního pøí-
spìvku je v tomto pøípa-
dì velký, tady opravdu
doporuèujeme vlastní
pøíspìvek maximalizo-
vat a dávat i více ne� 500
korun mìsíènì. U èlovì-
ka star�ího padesáti let
je pøipoji�tìní dobré za-
lo�it i v pøípadì, kdy za-
mìstnavatel pøíspìvek
svým zamìstnancùm ne-
poskytuje. A malá rada
na závìr:

Pøíspìvky na penzij-
ní pøipoji�tìní nelze pla-
tit jednorázovì. Stát dá
pøíspìvek pouze tomu,
kdo má svùj díl pøedpla-
cen èi ho splácí poctivì
ka�dý mìsíc. Tak pozor,
a� nejste pøi roèním vy-
úètování pøekvapeni.

 M. Jan�ta

V ostravské zoo
odchovali

vzácného supa
Mládì supa bìlo-

hlavého se vylíhlo
zaèátkem leto�ního
kvìtna. Pokud se
v�e zdaøí, jednalo by
se o první pøirozený
odchov tohoto dru-
hu v rámci èeských
zoologických za-
hrad. (sy)



Slovo paní starostky
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Od  8. èervna 2007
do uzávìrky tohoto
èísla Michálkovic-
kého zpravodaje se
rada mìstského ob-
vodu se�la na èty-
øech zasedáních.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

l Schválila finanèní pøíspì-
vek ve vý�i 5000,- Kè pro oddíl
zrakovì posti�ených sportovcù
SK Michálkovice na pøípravu
12. roèníku turnaje Michálko-
vická ku�elka

Na nich mimo jiné projednala následují-
cí zále�itosti:

Ve støedu 13. èervna 2007
se v Kulturním domì Michál-
kovice konalo ètvrté zasedá-
ní zastupitelstva mìstského
obvodu.

Hlavním bodem progra-
mu bylo projednání a schvá-
lení závìreèného úètu hospo-
daøení mìstského obvodu Mi-
chálkovice za rok 2006. Cel-
kové pøíjmy obvodu za toto
období èinily 37,738 milionù
korun, tím byly naplnìny
pøedpoklady upraveného roz-
poètu na 97,0%. Celkové vý-
daje obvodu v roce 2006 èi-
nily 36,918 milionù korun,
co� odpovídá 94,9% uprave-
ného rozpoètu. Tradiènì nej-

vìt�í polo�kou výdajù byly so-
ciální dávky na péèi o rodinu
a dìti a péèi o staré obèany
ve vý�i 7,368 milionù a pøí-
spìvky pøi péèi o osobu blíz-
kou, pøíspìvky na zvlá�tní
pomùcky a podobnì ve vý�i
1,851 milionù korun. Na péèi
o vzhled obce, veøejnou zeleò
a údr�bu obvodu jsme vyna-
lo�ili 1,928 milionù korun.
Provozní náklady Klubu dù-
chodcù èinily 157 tisíc a pro-
vozní náklady protipo�ární
ochrany 185 tisíc korun. Vý-
daje na investièní výstavbu v
obvodu dosáhly èástky 12,693
milionù korun.

Zastupitelstvo schválilo

rovnì� mimo jiné hospodaøe-
ní mìstského obvodu za I.
ètvrtletí roku 2007 a rozpoè-
tové opatøení è. 6/2007, kte-
rým se rozdìluje èást pøebyt-
ku hospodaøení mìstského
obvodu z roku 2006 v celkové
vý�i 457.959,- korun. Schvá-
lilo také úèelovì vázat v roz-
poètu leto�ního roku èástku
86 tisíc korun na dofinanco-
vání zatravnìní fotbalového
høi�tì FC Slávia Michálkovi-
ce.

V závìru jednání zastupi-
telstvo zvolilo za èlena �kol-
ské rady na Z� Ostrava-Mi-
chálkovice U Køí�e 28 zastu-
pitele Martina Schmidta.

mìstského obvodu z roku
2006 a povìøila starostku jeho
pøedlo�ením zastupitelstvu ke
schválení

l Schválila pou�ití výtì�ku
z provozu výherních hracích
pøístrojù za rok 2006 v rámci
schváleného rozpoètu

l Souhlasila s umístìním
automatu na jízdenky na
toènì MHD s tím, �e mìst-
ský obvod zajistí provedení
elektrické pøípojky tohoto
zaøízení

l Schválila uspoøádání piet-
ního aktu u pøíle�itosti 90.

 �áky a studenty nepotì�ím kon-
statováním, �e se prázdniny chýlí
ke konci. Urèitì jsme si v�ichni
u�ili krásného, témìø støedomoø-
ského poèasí. Jen to moøe nám
chybìlo. Vìøím, �e mnozí z Vás se k
moøi vydali na svých dovolených.
Ale i ti, kteøí trávili svou dovole-
nou v na�í republice, museli být
spokojeni. Prázdninový re�im za-
sáhl i ná� úøad. Rùznì jsme se støí-
dali a je�tì støídáme na dovole-
ných. Zamìstnanci úøadu si nemo-
hou vynachválit, �e ve svých kan-
celáøích mají pøíjemný chládek. Na

nesnesitelná vedra a s tím spojené
hrozné pracovní podmínky v mi-
nulosti u� nechtìjí vzpomínat.
Myslí si, �e témìø zapomnìli na
útrapy rekonstrukce úøadu a jsou
vdìèni minulému vedení obce i
zastupitelstvu, �e s rekonstrukcí
budovy úøadu souhlasili. Spoko-
jeni mù�eme být i s automatem na
jízdenky na toènì trolejbusù. Pøi-
budou tu také nové, víceobjemové
odpadkové ko�e, jejich� nákup od-
souhlasilo na�e zastupitelstvo.
Doufáme, �e budou staèit i na ty
odpadky, které sbíráme v okolí stá-

vajících ko�ù. O dobré jméno Mi-
chálkovic se zaslou�ili na�i dobro-
volní hasièi, kteøí na svých soutì-
�ích dosáhli výborných výsledkù.
Urèitì si zaslou�í na�i gratulaci.
Teèkou za prázdninami bude u�
5. roèník Michálkovického kopce.
Novinkou bude zábavný doprovod-
ný program, který bude konèit ve
veèerních hodinách. V�ichni jste
srdeènì zváni. Závìrem Vám v�em
pøeji pøíjemné dva mìsíce, pro�ité
ve zdraví a spokojenosti. V�em �á-
kùm, studentùm a jejich uèitelùm
pøeji ��astné vykroèení do �kolní-
ho roku 2007/2008.

Paní starostka
Mgr. Kvìtoslava

Sedláèková,
radní a zastupitelé
ÚMOb Michálkovice

zvou �irokou veøejnost na

Den
otevøených dveøí
 novì zrenovované radnice,

který se koná
ve ètvrtek 27. záøí 2007

od 14 do 18 hodin.

výroèí bitvy u Zborova dne 2.
èervence 2007 u památníku
obìtem I. svìtové války

l Vzala na vìdomí rozpoèto-
vé opatøení, schválené Radou
mìsta Ostravy, øe�ící èásteè-
nou úhradu nákladù souvise-
jících se zabezpeèením èinnos-
tí vykonávaných v oblasti so-
ciálnì právní ochrany dìtí

l Vzala na vìdomí rozpoèto-
vé opatøení, schválené Zastu-
pitelstvem mìsta Ostravy, kte-
rým byla poskytnuta investiè-
ní dotace na úhradu nákladù
souvisejících s opravou ulice
Slunná

l Projednala návrh na roz-
dìlení pøebytku hospodaøení
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TRADIÈNÍ PØEHLÍDKA HISTORICKÝCH VOZIDEL

eský klub historických motocyklù
Ostrava � Tøebovice v úzké spolu-
práci se Statutárním mìstem Os-È

trava - Mìstským obvodem Michálkovi-
ce poøádají v sobotu 25. srpna 2007 ji�
pátý roèník jízdy pravidelnosti historic-
kých vozidel �Michálkovický kopec�. Se
svými otázkami se ná� Michálkovický
zpravodaj obrátil, prostøednictvím èlena
redakèní rady Ing. Jiøího Ka�párka, na
øeditele této motoristické akce pana Ing.
Jana Michálka.

Loòský úspì�ný IV.
roèník Michálkovického
kopce se setkal s mimo-
øádným zájmem veøej-
nosti i úèastníkù. Dá se
øíci, �e tento motoristic-
ký podnik v ulicích Mi-
chálkovic se ji� stal tra-
dicí. Co pøedchází pøí-
pravì takovéto akce?

Uspoøádání jízdy pravi-
delnosti historických vozi-
del vy�aduje nìkolik pøed-
pokladù. Pøedev�ím je to
neobvyklá snaha a úsilí
party nad�encù z øad poøa-
datelù. Takovou partu jsme
na�li v øadách èlenù Èes-
kého klubu historických
motocyklù se sídlem v Os-
travì � Tøebovicích. Mnozí
z nich jsou obèané Michál-
kovic. Podstatnou èást or-
ganizaèních zále�itosti vzali

na svá bedra man�elé Vla-
dimír a Radomíra Gregoro-
vi. Spolupoøadatelem a vý-
znamným sponzorem celé
akce je Mìstský obvod Mi-
chálkovice, øada jeho zastu-

pitelù v èele s paní starost-
kou Mgr. Kvìtoslavou Sed-
láèkovou i mnoho dal�ích
spoluobèanù se aktivnì po-
dílí na její pøípravì i orga-
nizaci.

Pøíprava takovéto soutì-
�e vy�aduje zejména finanè-
ní zaji�tìní. Zde bych chtìl
podìkovat sponzorùm, kte-
øí významnì pøispìli k
zdárnému zabezpeèení celé
organizace. Zvlá�tì bych
chtìl podìkovat za pomoc
spoleènosti Výtahy Ostrava,
s.r.o. a jejímu øediteli Jiøí-
mu Bokovi, spoleènosti
BKB Metal, a.s. a jejímu
øediteli Ing. Miloslavu Ki-
�ovi a spoleènosti OVAKOV,
s.r.o. a jejímu jednateli Ing.
Petru Pavlasovi, ale i mno-
ha dal�ím.

Tradièní tra� i organi-
zace Michálkovického
kopce je mnoha divá-
kùm dostateènì známá
ji� z minulých roèníkù,
pøesto není na �kodu si
pøipomenout, jak bude
jízda pravidelnosti pro-
bíhat.

Pøedev�ím bych chtìl
pøipomenout, �e se nejedná
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o závod, ale jízdu pravidel-
nosti. Principem jízdy pra-
videlnosti je dosa�ení po-
kud mo�no stejného èasu ve
dvou po sobì následujících
soutì�ních jízdách. Hodno-
ceny proto budou co nej-
men�í rozdíly v obou èasech
ka�dého jezdce, pøièem�
prùmìrná rychlost nesmí
pøekroèit 50 km/hod.

Soutì� je vypsána pro
nìkolik kategorií historic-
kých vozidel, a to motove-
terány do roku výroby 1945
a od roku 1946 do roku
1982, autoveterány do roku
1945 a od roku 1946 do roku
1982. Zvlá�tní kategorie
budou vypsány pro závod-
ní motocykly do roku výro-
by 1982 a tøíkolky Velorex.

Depo závodních strojù
bude v areálu hasièské

zbrojnice. Startovat se bude
na ulici Radvanické u kvì-
tináøství Havlina. Trasa
závodu povede smìrem na
Radvanice s odboèením na
ulici Petøvaldskou smìrem
k Brazilii, s cílem pøed uli-
cí Na Vìtérce.

Akce zapoène v 8.30 ho-
din hodinovou prezentací
úèastníkù, technickou pøe-

jímkou a rozpravou s jezdci.
Mezi 10.00 a 12.00 hodinou
jsou na poøadu tréninkové
jízdy. Ve 13.00 hodin budou
zahájeny mìøené jízdy a v
16.30 hodin oèekáváme slav-
nostní vyhlá�ení výsledkù a
pøedání cen vítìzùm.

Michálkovický kopec
není jen sportovní, ale i
spoleèenskou zále�itos-
tí. Jak bude postaráno o
náv�tìvníky a diváky.

Náv�tìvníci Michálko-
vického kopce a jeho diváci
na trati mají vstup zcela
zdarma. V areálu hasièské
zbrojnice jim bude umo�nì-
na prohlídka v�ech soutì�-
ních strojù. Sbor dobrovol-

ných hasièù Michálkovice
zde bude zaji��ovat obèerst-
vení vèetnì nealkoholického
piva. V rámci doprovodné-
ho programu zde bude ná-
v�tìvníkùm hrát swingová
hudební skupina TEP. Zdra-
votní slu�bu na trati i
v areálu depa zajistí Mìst-
ská záchranná slu�ba Os-
trava. Ozvuèení trati budou
zaji��ovat poøadatelé pod
vedením Zdeòka �tuly a
moderátorem celé akce bude
stejnì jako vloni Zdenìk
Zrubek. Pro zdárný prùbìh
soutì�e a operativní vyhlá-
�ení výsledkù je velmi dùle-
�itá èasomíra. Ta bude za-
ji��ována bratry Èí�ovými.

Po dobu uzavøení trati
soutì�e, to je od 8,00 do
16,30 hodin, budou pro ve�-
kerou dopravu zaji�tìny a
øádnì vyznaèeny  objí�ïky.
Autobusy mìstské hromad-
né dopravy, sanitní vozidla

a vozidla Hasièského zá-
chranného sboru budou mít
zaji�tìn mimoøádný prùjezd
i v dobì uzavøení trati.

Pøedcházející roèní-
ky Michálkovického
kopce potvrdily,  �e ten-
to motoristický podnik
se stal ka�doroèní vý-
znamnou sportovní i
spoleèenskou akcí, která
pøispívá nejen zábavì,
ale i k propagaci na�í
obce u �iroké veøejnos-
ti. Dìkuji vám za rozho-
vor a pøeji vám, a� vám
letos pøeje poèasí a a� se
vám leto�ní roèník vyda-
øí alespoò stejnì jako
vloni.
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Uctili jsme devadesáté výroèí bitvy u Zborova?
Devadesáté výroèí bitvy

u Zborova bylo vzpomenu-
to v den, kdy do�lo k této
slavné bitvì, 2. èervence v
10 hodin, u památníku obì-
tem 1. svìtové války. Hrst-
ka zástupcù politických

Pro srovnání, jakou úèast mìla vlastenecká setkání
kdysi, otiskujeme foto ze sázení Lípy svobody u památníku
1. svìtové války v roce 1922.

stran, �koly, �kolky a obce
polo�ila kytice, a v krátkém
projevu pan Ka�párek, za-
stupitel a radní, vzpomenul
na tuto významnou událost.

Je smutné, �e tohoto
aktu, jako i v jiných pøípa-

dech, se zúèastòuje tak
málo lidí. Mo�ná je to dané
spìchem doby, která u� ne-
zná ani hrdiny druhé svì-
tové války, nato� té první.
Z plnokrevných postav zù-

stávají jen obrysy vystupu-
jící z �era dávných vìkù. A
tak zùstávají otázky, co
bude s na�ím historickým
vìdomím v budoucnosti?

Pavel Polok
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Setkání s jubilanty
Je hezké, �e ná�

obvod nezapomíná
na své seniory a ji�
tradiènì je zve na se-
tkání, kde je pøivítá
kytièkou. Tuto slav-
nostní chvíli zpøí-
jemní kulturní pro-
gram a malé obèer-
stvení. Tak tomu
bylo i letos, kdy se v
kulturním domì se-
�lo bezmála �edesát
seniorù se svými do-

provody. O kulturní zá�itek
se postarali �áci na�í �koly,
kteøí se svou paní uèitelkou
Mikulskou pøedvedli své
umìní. Odpoledne probìh-
lo v klidné a radostné at-
mosféøe, kdy senioøi mohli
na chvíli zapomenout na
své starosti a potí�e a spo-
leènì se pobavit. Dìkujeme
dìtem i paní uèitelce za hez-
ký program. 

P. Polok
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Zprávy Mìstské policie Ostrava

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

Vzpomínáme

Vzpomínka je trvalej�í,
ne�li kvìty nejkrásnìj�í.
Kvìty uschnou, uvadnou,
vzpomínky na tebe
nám nav�dy zùstanou.

Dne 16. øíjna 2007 vzpomeneme
nedo�itých 75 let
a 10. 3. 2008 druhé výroèí úmrtí

na�í milované maminky

N e o p r á v n ì n á  j í z d a  n a  m o p e d u
Dne 2. 7. 2007 spatøili strá�níci MP v Ostravì-Michál-

kovicích mladíka (16 let), jedoucího na malém motocyklu,
který se s nastartovaným motorem pohyboval v prostoru
stezky pro chodce a cyklisty. Pøi následné kontrole vy�lo
najevo, �e mladík není dr�itelem øidièského oprávnìní
a rovnì� motocykl není registrován pro provoz na pozem-
ních komunikacích (není v registru motorových vozidel).
Na místo byla pøivolána hlídka Policie ÈR, mladíkovi hrozí
obvinìní z trestného èinu øízení motorového vozidla bez
øidièského oprávnìní.

paní

B R O N I S L AV Y  M U � K VA N O V É

Stále vzpomíná
dcera Jana s rodinou

Vèera... a dnes...

Dne�ní ulice Ès. armády kolem roku 1915

Koneènì automat na koneèné Jeden z nejvìt�ích
dopravních uzlù v na�í obci se doèkal automatu na jízdenky
mìstské hromadné dopravy. Dostupnost jízdenek snad sní�í
poèet èerných pasa�érù. (MP)

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

Ulice Ès. armády v roce 2007

Mají se èím pochlubit
Sbor dobrovolných hasièù Ostrava-Michálkovice slavil

v minulých dnech velké úspìchy. V mìsíci kvìtnu se na�e soutì�ní
dru�stva zúèastnila okresních a následnì krajských soutì�í
v po�árním sportu a musíme vám s hrdostí oznámit, �e
michálkoviètí hasièi porazili celou Ostravu a ve v�ech kategoriích
- mláde� i dospìlí -  postoupili do krajských kol. Dorostencùm se
následnì podaøilo postoupit do kola celorepublikového, kde
reprezentovali ná� kraj. Zde se umístili na krásném 3. místì
a byli dokonce v celorepublikové televizi.

Dorostenecká dru�stva, doplnìná o dospìlé èleny sboru
vyhrála takté� okresní kolo dospìlých a postoupila do krajské
soutì�e v Novém Jièínì. Ing. Jan Peterek

Tým SDH Michálkovice pro rok 2006/2007
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Víte,  �e. . .
...Ostrava má nejvy�-

�í radnièní vyhlídkovou
vì� v Èeské republice? Z
vý�ky 85,6 metru je mìs-
to jako na dlani.

...Slezskoostravský hrad
je svìtovým unikátem? Vli-
vem poddolování klesl o 17
metrù, a pøitom se nezøítil.

...v Ostravì je místo,
kde jsou ve vý�ce 315
metrù nad moøem dolo-
�eny stepní druhy fauny
a flóry? Halda Ema s
vnitøní teplotou l 500
stupòù Celsia je svìto-
vou raritou.

...Ostravské muzeum má
ve svých sbírkách nejorigi-
nálnìj�í pokojový orloj?
Jeho autor Jan Ma�ek jej
vyrobil Ostravì pøímo na
míru. Zobrazuje pøesný
místní èas, v�echna kalen-
dáøní data, pohyb hvìzdné
oblohy, roèní dobu i zname-
ní zvìrokruhu.

...soutok øek Odry a
Ostravice je jediným
místem na svìtì, kde lze
spatøit pøíèné sloje uhlí
a� na zemském povrchu?

...a� 80 klubù, restaura-
cí a kaváren mù�ete nav�tí-
vit na Stodolní ulici?

...Hornické muzeum
na Landeku je nejvìt�í v
republice? Kromì tra-
dièních výstav poskytu-
je jedineènou pøíle�itost
sfárat tì�ní klecí do pod-
zemí.

V øetízkových �at-
nách Dolu Michal se
uskuteènila 17. èervence
2007 vernisá� výstavy
�umná a bezbranná, kte-
rou poøádá Národní pa-

Za kulturou na �achtu

Na snímcích Pavla Poloka
zahájení výstavy re�isérem
Radovanem Lipusem.

mátkový ústav v Ostra-
vì. Výstavu zahájil re�i-
sér Radovan Lipus, spo-
luautor a re�isér televiz-
ního seriálu �umná mìs-
ta. �umná a bezbranná
je název pro ohro�ené
architektonické památ-
ky z Èech, Moravy a
Slezska, které jsou pre-
zentovány na velkofor-
mátových panoramatic-
kých fotografiích. Tato
unikátní výstava potrvá
do 9. záøí 2007. Je a� s po-
divem, jak málo obèanù
vnímá objekt Dolu Mi-
chal. Máme tady nìco, co

nám závidí Evropa, a my
si mnohdy stì�ujeme na
nedostatek kultury. Nì-
kdy je tøeba se rozhléd-
nout a vidìt, co máme
doma. Pavel Polok

V sobotu 25. 8. 2007 se od 12.30 hodin
v areálu Jezdeckého klubu Baník Ostrava
na ul. K prùplavu v Ostravì-Staré Bìlé usku-
teèní Mezinárodní setkání jízdních policií.

X. roèník Mezinárodního setkání jízdních policií

Ji� po desáté se zástup-
ci jízdních policií z Èeské re-
publiky i ze zahranièí setka-
jí v Ostravì, aby zmìøili své
síly, pøedvedli spolu se svý-
mi ètyønohými svìøenci do-
vednosti a umìní obstát
ve v�ech nároèných situa-
cích, kterým èelí pøi výko-
nu slu�by, vymìnili si na-
vzájem cenné zku�enosti.
Pro �irokou veøejnost je
tato akce jedineènou pøíle-
�itostí seznámit se blí�e

s prací strá�níkù a policis-
tù na koních. Leto�ní jubi-
lejní roèník se koná pod zá-
�titou primátora statutární-
ho mìsta Ostravy Ing. Pet-
ra Kajnara.

Úèast dosud potvrdili
zástupci jízdních oddí-
lù Mìstské policie Pardu-
bice, Policie ÈR z Prahy,
Brna a Zlína, mezinárodní
úèastníci budou zastoupeni
jízdními policisty z Itálie,
Polska a Nìmecka. Chybìt

nebudou samozøejmì strá�-
níci jízdního oddílu Mìstské
policie Ostrava. Strá�níci a
policisté na koních se utka-
jí ve tøech disciplínách �
parkurovém skákání, zrca-
dlovém skákání a speciální
disciplinì, tzv. policejním
parkuru. Náv�tìvníci se
mohou tì�it také na bohatý
doprovodný program, pøi-
praven je rovnì� program
pro dìti.

V rámci této akce budou
slavnostnì vyhlá�eni vítì-
zové výtvarné soutì�e s
názvem �Ostravský kùò
oèima dìtí�, vyhlá�ené Ma-
gistrátem mìsta Ostravy.
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OTÁZKY PRO �ESTNÁCTÉ KOLO SOUTÌ�E

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

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

Vìk: .................. let

skupina A B
Zatrhni skupinu ve které soutì�í�

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

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

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

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

4. Odpovìdi na soutì�ní otázky napsané na soutì�ním lístku, vystøi�e-
ném z Michálkovického zpravodaje, je mo�no vhodit do schránky
ve vchodu do ÚMOb Michálkovice nebo do schránky v místní
knihovnì, a to do 27. záøí 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 �ESTNÁCTÉ KOLO:

Skupina A - do 12 let

Jistì v�ichni znáte èasopis Ètyølístek. Napi�te, jak se jmenu-
je jeho ilustrátor a jména v�ech hlavních postav.

Skupina B - od 12 do15 let

Dal�ím významným èeským cestovatelem je Franti�ek Bìhou-
nek. V roce 1928 se zúèastnil letu vzducholodí k severnímu pólu.
Èlenem výpravy byl také Umberto Nobile, známý italský vzdu-
choplavec. Výprava ztroskotala na ledové køe a byla zachránìna
díky ruskému radioamatérovi. O této události pozdìji napsal
Franti�ek Bìhounek knihu Troseèníci polárního moøe.

Va�ím úkolem je napsat, ve kterých letech Fr. Bìhounek �il,
jak se jmenovala vzducholoï se kterou ztroskotal, ve kterém oce-
ánu k události do�lo a pøesné datum jejich záchrany.

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

Vítìzové patnáctého kola soutì�e Michálkovického
zpravodaje jsou ve skupinì A: Ondøej Zunt, Alena Fenclo-
vá. Ve skupinì B: Ta�ána Fenclová, Michaela Papalová.
Gratulujeme. Vítìzùm patnáctého kola budou pøedány
ceny na ÚMOb Michálkovice. (mp)

VÍTÌZOVÉ PATNÁCTÉHO KOLA

P ù j è o v n í  d o b a :

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

E-mail:
michalkovice@kmo.cz

Milí ètenáøi!

Jistì si u�íváte prázdnin
a dovolených, my jsme si u�
ale pro Vás pøipravili pro-
gram. Mo�ná uvítáte nabíd-
ku akcí, které budete moci po
prázdninách nav�tívit. V èer-
venci a srpnu se mohly dìti
zúèastnit soutì�e Pozná�
mì? Úkolem bylo poznat ka-
rikatury známých osobností.
Vyhodnocení bude a� v záøí,
vítìze se dozvíte pozdìji.

Od 17. 9. - 21. 9. probí-
há Týden mobility. V tom-
to týdnu se konají rùzné
akce. U nás v knihovnì se se-
tkáme s policisty, kteøí pøi-
jdou udìlat besedu pro �áky
místní základní �koly. Pro vý-
herce soutì�e o mobilitì
máme pøipraven zajímavý
výlet do Staré Bìlé. Dìti si
mohou prohlédnout konì vy-
cvièené speciálnì pro policis-
ty a také se na nich svézt. 1.
10. - 5. 10. jako ka�doroènì

probìhne Týden knihoven.
Pro dìti jsou pøipraveny sou-
tì�e a hry.

V rámci celoroèní soutì-
�e V�ichni jsme tady doma
se v záøí a øíjnu soustøedíme
na polskou národnost. Dìti
se mohou dozvìdìt nìco no-
vého o na�ich severních sou-
sedech.

Cestovatelka Ivona Kne-
blová nám slíbila povídání
o Africe. Pøesné datum je�tì
nevíme, ale beseda bude ur-
èena v�em, kdo mají èas a
zájem poslouchat.

7. 11. u nás ji� potøetí pøi-
vítáme ilustrátora pro dìti,
pana Adolfa Dudka. Jeho
beseda je v�dy velké show a
dìtem se moc líbí.

Do konce roku je�tì na-
koupíme dal�í nové knihy z
penìz, které nám vìnoval
úøad.

ný i obèanùm, kteøí nejsou
na�imi ètenáøi. Pøi ka�dé
náv�tìvì ale zaplatí 10 Kè,
tak�e se vyplatí pøihlásit se.
Mù�ete se objednat i nìko-
lik dní dopøedu na urèitou
hodinu.

Pøeji Vám hezký zbytek
prázdnin a dovolené. Vìøte,
�e i záøí je hezký mìsíc, pøes-
to�e pro mnoho z nás zase
zaèínají povinnosti.

Va�e knihovnice
Ivana Kalwarová
Marie Kry�tofová
Bronislava Vaculová

Výtvarné akce pro dìti
teprve plánujeme, tak�e
pøesná data se vèas dozvíte
z plakátù rozmístìných ne-
jen v knihovnì. Podívat se
mù�ete také na internetové
stránky obce.

Mo�ná si nìkteøí z vás
v�imli, �e jsme dostali dva
nové poèítaèe. Jeden je urèen
ètenáøùm a druhý je pro kni-
hovníky. Ji� nìkolik dní kó-
dujeme a naèítáme do poèí-
taèe v�echny knihy v na�í
knihovnì. Bìhem nìkolika
mìsícù tedy pøejdeme na
pùjèování knih pomocí poèí-
taèe. Pro ètenáøe to bude zna-
menat urèité zmìny. O v�ech
tìchto zmìnách budete vèas
informováni.

Opìt pøipomínám, �e in-
ternet je v knihovnì pøístup-

V souèasné dobì probíhá v prostorách michálkovické knihovny vý-
stava èeského fotografa Oldøicha Karáska, který byl nositelem øady
svìtových ocenìní a patøil k významným postavám èeské reportá�ní
a dokumentární fotografie. Oldøich Karásek zahynul 2. øíjna 2006
pøi dopravní nehodì v horské oblasti v Ugandì. (MP)

F O T O  PAV E L  P O L O K
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Odpovìï A

Odpovìï B

Vá�ení obèané, øidièi, zákonem è. 361/
2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, je sta-
novena povinnost výmìny øidièských prù-
kazù vydaných od 1. èervence 1964 do 31.
prosince 1993. Výmìna musí být provede-
na do 31. 12. 2007.

VÝMÌNA ØIDIÈSKÝCH PRÙKAZÙ
musí být provedena do 31. 12. 2007

Lhota, Horní Lhota, Klim-
kovice, Olbramice, Stará
Ves nad Ondøejnicí, �enov,
Václavovice, Velká Polom,
Vøesina a Zbyslavice výmì-
nu zajistí pracovníci odbo-
ru dopravnì správních èin-
ností magistrátu.

Kam se mám
dostavit?
Odbor dopravnì správních
èinností sídlí na ulici 30.
dubna 635/35 v Moravské
Ostravì (bývalá UNION
BANKA)

Co k tomu
potøebuji?
�  Doklad toto�nosti

Které øidièské
prùkazy podléhají
výmìnì?
Øidièské prùkazy vydané od
1. 7. 1964 do 31. 12. 1993

Proè je vhodné
vymìnit si ØP
u� dnes?
1. Øidièský prùkaz mi bude
vystaven v zákonem stano-
vené lhùtì do 20 dnù
2. Øízením vozidla bez plat-
ného øidièského prùkazu se
øidiè dopou�tí pøestupku
podle § 22 odst. 1 písm. I)
zákona è. 200/1990 Sb., o

pøestupcích, ve znìní poz-
dìj�ích pøedpisù, za který
lze ulo�it pokutu do 2.500
Kè

Kolik za výmìnu ØP
zaplatím?
Nic, výmìna ØP je osvobo-
zena od správního poplat-
ku.

Kde se výmìna ØP
provádí?
Na pøíslu�ném pracovi�ti
obce s roz�íøenou pùsobnos-
tí, v pøípadì Ostravy a obcí
Vratimov, Èavisov, Dolní

� Øidièský prùkaz
� 1 fotografii o rozmìrech
3,5x 4,5 cm

Kdy mohu pøijít,
jaké jsou úøední
hodiny?

Pondìlí, støeda
8.00- 11.30, 12.30-17.00

Úterý, ètvrtek
7.30- 11.30, 12.30-15.30

Pátek 7.30- 11.00

Tuto èinnost si mù�ete
rovnì� objednat na kon-
krétní datum a hodinu
(více informací na
www.esmo.cz nebo na
tel. èísle 844 12 13 14)

Zoo Ostrava otevøela 29. èervna nový bota-
nický park. Cílem projektu bylo pomocí tøí
nauèných stezek propojit zoologické expozi-
ce s okolní krajinou. Zoologickou zahradu
nav�tíví roènì lidé nejen z Ostravy a Mo-
ravskoslezského kraje, ale i dal�ích koutù
republiky. Dobrou povìst má u nejbli��ích
sousedù v Polsku a na Slovensku. Proto je
v zájmu mìsta ji podporovat a dále rozvíjet.
Do vybudování botanických stezek statutár-
ní mìsto Ostrava investovalo 37 milionù ko-
run. (os)

NAUÈNÉ STEZKY

Platnost obèanských prùkazù
Pøipomínáme platnost naøízení vlády è. 612/

2004 Sb., kterým se stanoví lhùty pro výmìnu
obèanských prùkazù bez strojovì èitelných
údajù:

OP vydané do konce r. 1994 mìly být vymì-
nìny nejpozdìji do 31. 12. 2005

OP vydané do konce r. 1996 mìly být vymì-
nìny nejpozdìji do 31. 12. 2006

OP vydané do konce r. 1998 se musí vymì-
nit nejpozdìji do 31. 12. 2007 (�ádost o vydání
OP obèan pøedlo�í nejpozdìji do 30. 11. 2007)

OP vydané do konce r. 2003 se musí vymì-
nit nejpozdìji do 31. 12. 2008 (�ádost o vydání
OP obèan pøelo�í nejpozdìji do 30. 11. 2008)

Podle zákona è. 395/2005 Sb. se tato povin-
nost netýká obèanù narozených pøed
1. 1. 1936, pokud není v tìchto OP doba ukon-
èení platnosti vyznaèena konkrétním datem.

O výmìnu OP mù�e obèan po�ádat na Ma-
gistrátu mìsta Ostrava - odbor vnitøních vìcí,
Gorkého 2, l. patro (naproti hotelovému domu
Jindøich) nebo na kterémkoli Úøadu mìstské-
ho obvodu v Ostravì, který vede matriku.(DL)
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Dne 18. èervna 2007 uplynulo padesát let
od úmrtí významné èeské spisovatelky Anny
Marie Tilschové (1873-1957). Její literární
orientace byla ovlivnìna realistickým hnu-
tím a námìty ke své tvorbì èerpala zejména
z osobních zku�eností. Od roku 1933 vyko-
návala po Karlu Èapkovi funkci pøedsedky-
nì èeskoslovenského PEN-klubu. V jejích
devatenácti literárních dílech zaujímá vý-
znamné místo sociální kronika z Ostravska,
vydaná v roce 1927, román Haldy.

Spisovatelka A. M. Tilschová
v Michálkovicích

Je zajímavé, �e s pro-
støedím prùmyslového Os-
travska se seznamovala a
podklady pro tento román
èerpala za svého dvouleté-
ho pobytu (1923-1924) v
na�í obci, v Michálkovicích.
V té dobì bydlela v rodin-
ném domku è.p. 368 na Pe-
tøvaldské ulici u paní Aloi-
sie Bárteèkové.

Sama na to vzpomíná ve
své stati �Na okraj Hald�:

�Neznala jsem Ostravu,
a kdy� jsem se tam ponej-
prv octla, tu jsem se vrace-
la z Beskyd, okouzlena krá-
sou horských luk. Ta obrov-
ská promìna: najednou ze
v�í vùnì jehliènatých lesù
jsem se propadala do èerné
jámy v otevøené kleci, kde
mì napomínali: Pozor na
hlavu! Pozor na ruku! Do-
slova mnou otøásl ten pobyt
nìkolik hodin v �achtì pod
zemí, ji� jsem smìla nav�tí-
vit jen na revers, �e se tam

vydávám na vlastní nebez-
peèí...�

Místo svého doèasného
pobytu v na�í obci charak-
terizuje slovy:

�V samé Ostravì je lid
dobrý, upøímný, dobrosr-
deèný, s jistým pøídechem
a� do hrdinnosti, jak jsem
mìla kolikrát pøíle�itost

pozorovat zrovna v Michál-
kovicích, kdy� jsem tam
dlouhý èas �ila v domku tet-
ky Bárteèkové, kterou jsem
si upøímnì zamilovala. Ta
mìla dva syny, oba havíøe
a ��lepry�, a v podkroví u
ní je�tì �ila jiná hornická
rodina o ètyøech èlenech.
Tam právì v tetce Bárteè-
kové, která vaøívala na
svatbách a kurýrovala ne-
mocná zvíøata, jsem pozna-
la moudrou �enu dobrého
srdce a zdravého rozumu. S

ní jsem ka�dý den chodíva-
la po chalupách a do hospo-
dy Brasilie, ta mì uèila
�lon�tinì a smávala se mé
tvrdé pra�ské výslovnosti.
Tam jsem poznala, kolik
tajných hrdinù se skrývá
pod pracovními bundami a
o�oupanými kabáty, tam
jsem pøi�la k poznání, �e

�ádné pohodlí, ale nebezpe-
èí a rvaní se se �ivotem o
chleba, �e to tøíbí charak-
ter a dodává èlovìku odol-
nost, pravou sílu a odvahu.
Ale tu mou drahou tetku u�
kryje dnes zemì a já jí ne-
mohu povìdìt, kolik mi da-
rovala poznatkù o lidech a
pomìrech na Ostravsku,
kolik tím pøispìla ke zdaru
a prohloubení mé práce,
èemu v�emu mì nauèila
kromì �lonských výrazù,
popìvkù, písnièek, ani to ne

Portrét A. M. Tilschové

Pohled na dùm è.p. 368

u�, jak upøímnì jsem ji
mìla ráda.�

Michálkovice a jejich
obèané se tak stali spisova-
telce A. M. Tilschové pod-
nìtem a inspirací pro vytvo-
øení románu Haldy, vý-
znamného díla èeské litera-
tury dvacátého století.

Ing. Jiøí Ka�párek
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Telefonní èísla
ÚMOb Michálkovice

Starosta 599 415 115
místostarosta 599 415 106
Tajemnice 599 415 104
fax tajemnice 599 415 105
Odbor financí 599 415 107
Pokladna 599 415 108
Odbor bytový,
ohla�ovna 599 415 109
Høbitovní správa 599 415 110
Odbor sociální 599 415 111

599 415 112
Odbor stavební 599 415 113

599 415 114
Kulturní dùm 596 231 565

Magistrát mìsta Ostravy
(spojuje v�echny úøady mìstských obvodù)

599 444 444

Cen y  i n z e r c e
M i c h á l k o v i c k é h o  z p r a v o d a j e

Zájemci
O RODINNOU

INZERCI,
jako jsou

blahopøání
k výroèí,

vzpomínky, úmrtní
oznámení

a podobnì,
mají tuto slu�bu

v Michálkovickém
zpravodaji

Z D A R M A ! !
TEXTY, PØÍPADNÌ FOTO
JE MO�NO PONECHAT
V OBÁLCE NA ÚMOb.

Placená inzerce - kontakt:
mobil: 737 665 075
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