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AKTUALITY
z mìstského obvodu
Slavnostní
shromádìní

Zveme vechny obèany na slavnostní shromádìní u pøíleitosti
98. výroèí vzniku samostatného
Èeskoslovenska, které se uskuteèní v pátek 28. øíjna 2016 v 9:00
u památníku obìtem I. svìtové
války pøed øímskokatolickým
kostelem.

Pøíprava nových
investièních akcí

Starosta mìstského obvodu
Michálkovice Ing. Martin Juroka,
PhD. v uplynulých dnech projednával s námìstkem pro investice
primátora mìsta Ostravy Ing.
Bøetislavem Rigrem priority
naeho mìstského obvodu pro
pøítí období a monosti jejich
financování z rozpoètu mìsta.
Jednání se týkala zejména rekonstrukce hasièské zbrojnice, rekonstrukce chodníkù na ulici Èeskoslovenské armády a dalí fáze
výstavby kanalizace.

Likvidace
suchých stromù

V nadcházejících týdnech bude na
základì schválených rozhodnutí
realizováno kácení suchých stromù
na ulici Rychvaldské a na michálkovickém høbitovì. Bude také
proveden odborný oøez suchých
vìtví starého listnáèe na ulici
Kasalického.
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Daò z nemovitostí
se zvyovat nebude
Ve druhé polovinì mìsíce srpna byl
doruèen mìstskému obvodu k pøipomínkovému øízení návrh vyhláky mìsta Ostravy o stanovení koeficientù pro výpoèet
danì z nemovitých vìcí, který by pro
vechny vlastníky nemovitostí v Michálkovicích znamenal zdvojnásobení danì, kterou kadoroènì platíte za své domky a
zahrady.
Navrená vyhláka pøitom zcela nespravedlivì a bez jakéhokoliv zdùvodnìní navrhovala odliné zdanìní vlastníkù nemovitostí v rùzných mìstských obvodech.
Napøíklad v Michálkovicích, ale tøeba také
v Porubì, Ostravì-Jihu èi Moravské Ostravì bylo navreno výraznì vyí zdanìní
obèanù, ne ve vìtinì dalích obvodù.
Vedení naeho mìstského obvodu zaujalo k tomuto návrhu absolutnì negativní stanovisko, který potvrdilo i následné
zasedání Zastupitelstva mìstského obvodu Michálkovice. Mnoha vydìeným
obèanùm jsem vysvìtloval, e jako vedení
Michálkovic jsme proti zvýení daní ve
chvíli, kdy se v médiích zaèala íøit infor-

mace o tom, e jde v podstatì o hotovou
vìc. Souèasnì jsem jim sdìlil, e na jednání ostravského mìstského zastupitelstva,
které jako jediné o tom mùe rozhodnout, udìlám proti zvýení daní maximum, øekl Michálkovickému zpravodaji
starosta Michálkovic Martin Juroka.
Starosta se skuteènì velmi aktivnì zapojil do kritiky navrené vyhláky v rámci
jednání pøedcházejících zastupitelstvu
mìsta i na zasedání zastupitelstva mìsta
samotném. Tam dolo k tomu, e byl návrh vyhláky staen z projednávání, protoe opozièní strany ÈSSD a KSÈM byly
jasnì proti, stejnì jako koalièní ODS, a
patrnì ani v øadách zastupitelù ostatních
koalièních stran ANO, OSTRAVAK, KDUÈSL nepanovala úplná jednota názorù.
Jsem rád, e nakonec zvítìzil zdravý
rozum a vyhláka pøijata nebyla. Myslím,
e není rozumné zvyovat obèanùm danì,
pokud za to nedostanou nìjakou slubu
navíc, øekl starosta Michálkovic Martin
Juroka.
Redakce

Festival outdoor ových filmù
v Michálkovicích

Jste milovníky filmù, které vás zavedou
do rùzných míst naí planety? Podíváte se
rádi na místa, na nì se bìný smrtelník
nedostane? Podíváte se rádi na výkony
horolezcù, potápìèù, èi vyznavaèù extrémních sportù? Pak máte jedineènou
pøíleitost. Mìstský obvod Michálkovice
se toti stal spolupoøadatelem Mezinárodního festivalu outdoorových filmù, co
znamená, e se na filmy s výe uvedenou
tématikou mùete podívat i v pohodlí
Kulturního domu Michálkovice, a to v
nìkolika filmových blocích od 3. do 5. lis-

topadu 2016. Dva ranní filmové bloky jsou
urèeny pro dìti kolou povinné, ale pokud bude místo, lze zavítat samozøejmì i
na nì. Zcela otevøené pro veøejnost pak
budou odpolední a veèerní bloky. Vyuijte pøíleitosti a pøijïte se podívat na jedineèné filmy, které jinde neuvidíte. Vstupné na kadý ze ètyø odpoledních blokù je
40 Kè, pøièem do zahájení festivalu je
mono poøídit v KD Michálkovice vstupenky na vechny ètyøi bloky za pouhých
99 Kè. Program festivalu je uveden na stanì 7 tohoto èísla MZ.
(mj)

Jak hospodaøíme

Zastupitelstvo mìstského obvodu Michálkovice projednalo zprávu o hospodaøení
obvodu ke konci letoního srpna. Celkové pøíjmy od poèátku roku èinily 16,17 milionù
korun. Celkové výdaje pak dosáhly èástky 14,17 milionù korun. Ve výdajích nejsou zahrnuty významné akce, které jsou realizovány na podzim, jako tøeba rekonstrukce jednoho z bytových domù na Panské èi oprava vybraných místních komunikací v naem mìstském obvodu. Celkovì lze øíci, e hospodaøení je v poøádku. Pøíjmy se podaøilo navýit a
vlastní èinností nebo prostøednictvím dotací èi darù, a tak bude mono zrealizovat více
Martin Juroka, starosta
aktivit, ne se zdálo na zaèátku roku.

Michálkovice mají aplikaci
pr o chytr é mobily
Aplikace s názvem Ostrava 
Michálkovice. To je dalí nástroj,
který mùe pøispìt k lepí informovanosti obèanùm Michálkovic, zejména tìm z nich, kteøí
pouívají mobilní telefon jako
svou pravou ruku.
Aplikace èásteènì kopíruje
internetové stránky obvodu. Obsahuje napøíklad komplexní informace o Michálkovicích, kontakty na jednotlivé pracovníky
ÚMOb, informace o dìní na radnici, pozvánky na akce v obci èi
jiné aktuality.
Uiteèná je ve své pøehlednosti a pøístupu k informacím. Dùleitou funkcí je také monost zasílání krátkých oznamovacích
zpráv. Ty jsou zdarma zasílány
vem uivatelùm aplikace. Uiva-

telùm tak lze pøipomenout kulturní èi jinou akci, pøeruení dodávky energií i výhled jejího obnovení nebo jinou dùleitou aktualitu.
Aplikaci si zdarma stáhnìte a
nainstalujte ze dvou nejvìtích
marketù s aplikacemi. U zaøízení
s operaèním systémem Android
je to Google Play a jablíèkáøi ji
najdou na App Store spoleènosti Apple.
Mobilní aplikace jsou v poslední dobì velkým hitem a vìøíme, e michálkovická aplikace
bude uivatelùm dobøe slouit.
Budeme rádi i za vae pøípadné
reakce, které mohou vést k jejímu vylepování.
Martin Juroka

Opravujeme,vylepujeme
Pro letoní rok jsme si vyèlenili v naem rozpoètu mìstského
obvodu finanèní prostøedky pro
dalí opravy a modernizaci bytového i nebytového fondu, který
máme ve správì.
Od zaèátku roku se uskuteènila øada oprav rùzného charakteru, napøíklad èást støechy na
kulturním domì, nová hydroizolace malé budovy s veøejnými toaletami, trafikou a kadeønictvím
na toènì trolejbusù, nová hyd-

roizolace v bytovém domì U Køíe atd.
V souèasné dobì probíhá
rekonstrukce nádvoøí v bytovém
domì na ulici Radnièní, která
zahrnuje novou opìrnou betonovou zeï, povrch ze zámkové
dlaby a nové schoditì do jednoho z bytù a také zateplení a
výmìna oken v bytovém domì na
ulici Panské.
Vladimír Kozel

Výbìrové øízení pøineslo úsporu
V minulém zpravodaji jsme
vás informovali o pøipravovaných
opravách povrchù pìti místních
komunikací, které se uskuteèní v
øíjnu letoního roku. Úspìným
výbìrovým øízením jsme dosáhli
mimoøádnou úsporu finanèních
prostøedkù, take za nì mùeme
opravit jetì dalí komunikace,
které jsou ve patném technickém stavu, u nich jsou narovná-

ny majetkoprávní vztahy. Jedná
se o místní komunikace U lékárny, èást Petøvaldské od ulice Èihalíkovy po ulici Bláhovu a èást
vozovky na Michalském námìstí.
Výkupy pozemkù pod nìkterými
dalími komunikacemi nadále
probíhají a po jejich dokonèení
budeme pokraèovat v dalích
opravách.
Vladimír Kozel

K omunikace
po nové kanalizaci
a vodovodním øadu
Jazyková uèebna byla vybavena novým nábytkem

kola vyuila prázdnin
k opravám i výmìnì nábytku

Doba prázdnin je pro koly
vdy pøíleitostí, jak provést nezbytné opravy nebo úpravy, ani
by to omezilo výuku. I v naí základní kole byly letos realizovány akce, které pøispìjí k lepímu
prostøedí. Za 80 tisíc korun tak
byla opravena rampa kolní jídelny a za zhruba 40 tisíc korun pak
byla provedena oprava podlahy
v jedné z tøíd tak, aby se odstranil
obtìující zápach, který zde z ní
vznikal.
Kromì toho byl poøízen ji
pøed prázdninami nový kolní
nábytek (lavice a idle), který od
záøí slouí naim dìtem. Náklady

na poøízení nábytku dosáhly 150
tisíc korun.
kola tak vyuila navýení finanèních prostøedkù od zøizovatele, tedy mìstského obvodu Michálkovice. Ten jí v souvislosti se
zmìnou reimu správy majetku
od letoního roku kromì bìného provozního pøíspìvku, který
byl ve srovnatelné výi jako vloni,
pøidìlil rovnì pøíspìvek na odpisy ve výi 320 tisíc korun. Jedná
se o finanèní prostøedky, které
jsou smìøovány do investièního
fondu organizace, z kterého lze
financovat opravy a poøízení
majetku.
Martin Juroka

Pøed èasem jsem informoval, e v rùzných èástech naeho mìstského obvodu je rozdílný technický stav vodovodního potrubí, a proto se také na nìkterých úsecích èasto kope a odstraòují se havárie.
Ostravské vodárny a kanalizace proto v záøí minulého roku zahájily rozsáhlou výmìnu vodovodních øadù, které mají být ukonèeny
30. záøí 2016. K opravovaným úsekùm náleí vodovodní øad na ulici
Petøvaldské od ulice Radvanické po Pikartskou, dále na ulici Sládeèkovì od ulice Radvanické po ulici Violinu, na ulici Radvanické od
Petøvaldské po Rychvaldskou a celá ulice Violina.Ukonèeny jsou
i první úseky dalí etapy nové jednotné kanalizace v oblasti ulic Sládeèkovy a milovského. V závìru této akce se øeí a dolaïují problémy s koneènou úpravou povrchù místních komunikací, které byly
stavbou dotèeny. Bohuel podle starých projektù a rozpoètù, které
má k dispozici magistrát mìsta Ostravy, se mají opravit povrchy asfaltovým kobercem tak, aby komunikace byla uvedena do pùvodního
stavu. Tenké vrstvy asfaltu by ale nevydrely souèasnou frekvenci dopravy. Neøeí také nedostatky v klopení vozovky, které by zapøíèinily
podmáèení nìkterých okolní nemovitostí a zahrad deovou vodou.
Vyvolali jsme proto nìkolikanásobné jednání zainteresovaných
stran a trvali jsme na hledání øeení tak, aby byla práce provedena
øádnì bez budoucích problémù. Provedla se místy remodelace nivelety vozovky, pøidaly se obrubníky a kanalizaèní vpustì na problematických místech vozovky. V nejbliích dnech se budou dokonèovat
také rozbité povrchy komunikací po výmìnì vodovodního øádu. Vìøím, e se nám podaøí vechny popsané problémy doøeit ke spokojenosti nás vech
Vladimír Kozel
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INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
V pondìlí dne 29. srpna 2016 se rada mìstského obvodu
sela ke svému ètyøicátému tøetímu zasedání. Na nìm mimo
jiné projednala následující záleitosti:
Vzala na vìdomí ádosti nájemcù bytu è. 4 v bytovém domì
na ulici Bláhovì 577/3 a bytu è.
4 v bytovém domì na ulici Panské 555/87 a schválila dohody o
ukonèení jejich nájmu. Souèasnì také schválila výbìrová øízení
na nový pronájem uvedených
bytù.
Na mimoøádném zasedání,
konaném dne 5. záøí rada rozhodla o pøidìlení veøejné zakázky a uzavøení smlouvy o dílo na
stavbu BD Panská 91  zateplení, výmìna oken a vstupních dveøí se spoleèností FENBAU, s.r.o.
Ostrava. Dále schválila písemnou
výzvu è. 8/2016 na podání nabídky k veøejné zakázce na stavbu
Oprava komunikací 2 v k.ú. Mi-

chálkovice 2016 a souèasnì jmenovala komisi pro vyhodnocení
nejvhodnìjí nabídky.
Na ètyøicátém ètvrtém zasedání, konaném dne 12. záøí, rada
mìstského obvodu projednala
mimo jiné tyto záleitosti:
Vzala na vìdomí informaci o
hospodaøení mìstského obvodu
Michálkovice za období od ledna do srpna 2016. Pøíjmy rozpoètu èinily 16,17 milionù korun a
byly plnìny na 59,62%, výdaje pak
èinily 14,17 milionù korun a byly
plnìny na 52,04%. Rada se dále
seznámila se závìreènou zprávou
projektu MICHALFEST. Ètvrtého roèníku multiánrového hudebního festivalu, konaného 18.
èervna 2016, se zúèastnilo 2700

návtìvníkù. Rada dále schválila
písemnou výzvu è. 7/2016 k podání nabídek k veøejné zakázce
na sluby Zimní údrba komunikací v mìstském obvodu Michálkovice v období 2016  2017.
Rada rovnì projednala pøedloený Program mìstského obvodu Michálkovice na podporu
kulturních, sportovních a volno-

èasových aktivit v roce 2017 a
doporuèila zastupitelstvu mìstského obvodu schválit jeho vyhláení. Dále se rada seznámila se
Zprávou o výsledku hodnocení
pøimìøenosti a úèinnosti systému
finanèní kontroly mìstského obvodu v roce 2016 a rozhodla o
pøijetí opatøení ke zjitìním této
zprávy.
Jiøí Kapárek

Na konci øíjna nás èeká
Michálkovické straení

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Ve støedu 21. záøí 2016 se v
zasedací místnosti ÚMOb konalo desáté zasedání zastupitelstva
mìstského obvodu Michálkovice. Po schválení programu jednání a dalích organizaèních záleitostech starosta mìstského
obvodu Martin Juroka seznámil
pøítomné se zprávou o èinnosti
orgánù mìstského obvodu v období mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva.
Dále byli zastupitelé seznámeni s investièními poadavky mìstského obvodu Michálkovice na
kapitálový rozpoèet statutárního
mìsta Ostravy pro rok 2017 a
kapitálový výhled pro léta 2018 2020. V prùbìhu dalího jednání
se zastupitelstvo zabývalo zámìry prodejù vybraných pozemkù.
Dalím velmi závaným bodem jednání byl návrh obecnì
závazné vyhláky o stanovení koeficientu pro výpoèet danì z nemovitých vìcí. Zastupitelstvo
mìstského obvodu Michálkovice
rozhodlo, e zásadnì nesouhlasí
s navrhovaným zvýením danì z
nemovitých vìcí, nesouhlasí s
návrhem OZV o stanovení koeficientu pro výpoèet této danì a
rovnì nesouhlasí s postupem orgánù mìsta Ostravy, který je v
rozporu s èl. 32, odst. 3 OZV è.
14/2013  Statutu mìsta Ostravy.
Zastupitelstvu byla dále pøed-
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loena informace o výsledku hospodaøení mìstského obvodu Michálkovice za období od ledna
do srpna 2016, kterou vzalo na
vìdomí. Seznámilo se také s obsáhlou Závìreènou zprávou z
realizovaného projektu  multiánrového hudebního festivalu
MichalFest, který se konal v èervnu letoního roku. Zastupitelstvo
rovnì projednalo a následnì
schválilo vyhláení Programu
mìstského obvodu Michálkovice
na podporu kulturních, sportovních a volnoèasových aktivit v
roce 2017. Do programu jsou
zakomponovány celkem tøi oblasti podpory: Èinnost subjektù
zajiujících volnoèasové aktivity
dìtí a mládee, významné akce v
mìstském obvodu Michálkovice
a sportovní turnaje a soutìe pro
michálkovickou veøejnost.
V závìru jednání zastupitelstvo vyjádøilo souhlas s pøípravou
a pøedloením ádosti o podporu z Integrovaného regionálního
operaèního programu  Rozvoj
infrastruktury komunitních center v sociálnì vylouèených lokalitách. Zámìrem mìstského obvodu Michálkovice je v rámci této
výzvy pøedloit a realizovat projekt na rekonstrukci stávající budovy Klubu dùchodcù a Otevøeného klubu pro dìti a mláde.
Jiøí Kapárek

Jednou z nejoblíbenìjích
zábavných akcí v Michálkovicích,
urèených zejména naim dìtem,
se stalo Michálkovické straení,
které se pravidelnì koná kadoroènì na pøelomu mìsíce øíjna a
listopadu.
Nejinak tomu bude i v letoním roce. V sobotu 29 øíjna od
hod budou pro nae dìti v
parku na Michalském námìstí
pøipravena stanovitì, kde budou
moci vyzkouet své dovednosti a
také svou odvahu. Ty odvánìjí

dìti se budou moci následnì vydat na oblíbenou stezku odvahy
na haldì. Startovní kartièka bude
za pouhých deset korun a dìti
na konci své pouti, po splnìní
úkolù a prokázání odvahy obdrí sladkou odmìnu.
Jako tradiènì bude také pøipravena soutì o nejhezèí svíticí
dýni, take milé dìti, zkuste se
svými rodièi vytvoøit nìco jedineèného. Tìíme se na shledanou 29. øíjna od 17.00 hodin na
Michalském námìstí.
(mj)

Zprávy Mìstské policie Ostrava
Primátor mìsta Ostravy
pøijal slib nových stráníkù

Ve ètvrtek 15. záøí 2016 pøijal primátor mìsta Ostravy Ing. Tomá
Macura, MBA slib 16 nových stráníkù Mìstské policie Ostrava. Ètyøi
eny a dvanáct muù tak mimo jiné slíbilo, e se budou øídit právními
pøedpisy Èeské republiky, chránit práva obèanù a veøejný poøádek.
Sloení slibu bylo slavnostním zavrením tøímìsíèního rekvalifikaèního kurzu, bìhem nìho si èekatelé osvojili nejen právní normy potøebné pro výkon povolání stráníka, ale proli také výcvikem v sebeobranì, støeleckou a taktickou pøípravou. Nedílnou souèástí absolvovaného kurzu bylo také získání dovedností v poskytování první pomoci nebo zvládnutí základù kriminalistiky a psychologie.
Bc. Michal Maro, Mìstská policie Ostrava
Telefonní èíslo sluebny v Michálkovicích 950 735 011
Policie ÈR - 158 l Mìstská policie Ostrava - 156
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Telefon 596 231 565

www.michalkovice.cz
Kadé pondìlí
18:30  19:30 Cvièení en s Vendulou a Mirkem
Kadou støedu
9:00  10:00 Cvièení pro seniory
18:30  19:30 Cvièení en s Vendulou a Mirkem
6.10. 18:00 ena - nejen jedna báseò aneb ivot není náhoda  pøedstavení cyklu Divadlo u stolu
7. - 8.10. Volby do zastupitelstva MSK a senátu
14. - 15.10. Volby do senátu  druhé kolo
20. 10. 15:00 Setkání s jubilanty
22. 10. 19:00 MayDay  premiéra komedie Raye Cooneyho, pøedstavení Divadla Devítka
26. 10. 9:30  16:00 Prodej drobného zboí

ena  nejen jedna báseò

Ve ètvrtek 6. øíjna od 18:00 uvedeme v rámci Divadla u stolu
v Kulturním domì Michálkovice poøad ena  nejen jedna báseò
aneb ivot není náhoda, poetické povídání o ivotì a lásce k enì
provázené písnìmi ze známých svìtových muzikálù. Autor poøadu
Oldøich Kolovrat se pokouí hloubìji nahlíet na lásku a hledat její
pravou podobu. Hlavní roli eny ztváròuje sólistka opery a operety
Slezského divadla v Opavì  Zdenka Mervová (soprán, nositelka ceny
Opavské Thálie). Roli neznámého básníka ztváròuje sám autor. Jeho
poezie provázána s obsahem muzikálových písní vytváøí milostný pøíbìh této dvojice s hlubím filozofickým obsahem. Jste srdeènì zváni,
vstupné èiní 50 Kè.
Martin Juroka

P Ø I S T AV E N Í K O N T E J N E R Ù
pro sbìr velkoobjemového odpadu
na vybraná místa v mìstském obvodu Michálkovice
v øíjnu 2016
Stanovitì
Termín pøistavení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Parkovitì ul. ÈSA - ul. Pavelská
Ul. ÈSA  Uhrovec (pøed obyt. domy Slámova)
Ul. Zvoníèkova - spojka s ul. U Køíe
Køi. ul. Petøvaldská  Rajská  Hukvaldská
Køi. ul. Radvanická  Slunná (u zastávky DPO)
Ul. Lechova  travnatá plocha v blízkosti RD è. 21
Ul. Panská - na parkoviti mezi obytnými domy è. 85-91
Køi. ul. Bláhova  Petøvaldská
Spojka ul. Sládeèkova  Petøvaldská (u zastávky DPO)
Michalské námìstí  mezi obytnými domy è. 6-8
Ul. Charvátova - záliv (na pravé stranì ve smìru k Rajské)
Køi. ulic Petøvaldská-Radvanická (u rest. Pjetka)
Køiovatka ulic tìpnièkova - Pavelská

10.10.
10.10.
10.10.
11.10.
11.10.
11.10.
12.10.
12.10.
12.10.
13.10.
13.10.
13.10.
13.10.

Pøistavování kontejnerù bude probíhat a do 14 hodin.
Pro blií informace volejte spoleènost OZO Ostrava s.r.o.
Telefon: 596 251 111

- II. etapa rekonstrukce ul. Nádraní

II/6  Výstavba nástupi zastávky Elektra
od 28. 8. 2016 do ukonèení prací
 Cíl: Rekonstrukce ul. Nádraní a tramvajových nástupi
 Zastávka Elektra v obou smìrech pøemístìna na zastávku Karolina.

- Práce v kolejiti u zastávky Køiíkova
a pokládka ivice na ul. Nádraní
od 15. 10. 2016 do 16. 10. 2016
 Tramvajové linky odklonìny na Výstavitì.
 Náhradní doprava zajitìna.

4/

KNIHOVNA MICHÁLKOVICE
www.kmo.cz

Do konce øíjna  Dolomity - výstava fotografií Kamila Übelauera
Do konce øíjna  V jednoduchosti je krása  výstava perkù Kvìty
Krulové
Do konce øíjna  Z naich dìjin  výstava obrázkù manelù Smolíkových
Do konce øíjna  Kdy se øekne Karel IV?  celoroèní soutì pro dìti
Do konce øíjna  Straidla a pøízraky  zábavný test pro dìti
3.-7. 10. Týden knihoven  hry, soutìe, kvízy, monost vrátit knihy
bez placení sankèních poplatkù
6. 10. 10:00 Senioøi píí Wikipedii  seznamovací schùzka zájemcù 
pøednáí Ing. Miloslav Rucki
7. 10. 16:00 Vila na Sadové  beseda s ostravským spisovatelem Richardem Skláøem
12. 10. Larischovi v naem kraji  poznávací putování po Karviné 
komentovaná prohlídka karvinského námìstí, zámku, kostela a regionální knihovny
13.10. 10:00 Senioøi píí Wikipedii  dalí schùzka projektu
13.10. 15:00 Malujeme dráèka  výtvarné odpoledne pro dìti
21. 10. 17:00 Dolomity  beseda s autorem výstavy fotografií Kamilem
Übelauerem
11. 11. 17:00 Jubilejní 10. roèník turnaje v bowlingu  Restaurant
Slezská v Moravské Ostravì
MÌSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE
www.michalkovice.cz
28.10. 9:00 Slavnostní shromádìní k 98 výroèí vzniku ÈSR u památníku obìtem I. svìtové války.
29.10. 17:00 Michálkovické straení  akce pro dìti i dospìlé v parku
Michalského námìstí na haldì
DÙL MICHAL
www.dul-michal.cz

Edukaèní prohlídky pro dìti a rodiny
S helmou, lampou a naím skøítkem Michalem se vydáme po stopách havíøù do nedávné i vzdálené minulosti a dozvíme se nìco
nejen o uhlí a památkách, ale pøedevím jaké to bylo pracovat
na dole.
OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDE
www.michalkovice.cz

Provozní doba: pondìlí  pátek 15.00  18.00
Otevøený klub pro dìti a mláde realizuje své aktivity v nových
prostorách Klubu dùchodcù.
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Blií informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech,
na www.michalkovice.cz a na webových stránkách poøadatelù

Divoké koèky
opìt v Michálkovicích

11. listopadu 2016 od 19:00
v kulturním domì
Kupte si vstupenku vèas a uetøete!
Ceny vstupenek:
150 Kè do konce øíjna, 200 Kè listopad

Nový kolní rok
Ve ètvrtek 1. záøí 2016 se po
dvou mìsících letního odpoèinku otevøela kolní brána a dovnitø
zaèaly pøicházet hlouèky rozesmátých, odpoèatých dìtí. Zaèal
nový kolní rok 2016 - 2017. Ti
starí zamíøili do svých tøíd a pøímo do kolní tìlocvièny míøili nai
noví prvòáèci se svými rodièi, èasto i s dalími rodinnými pøísluníky. Tam jsme také vichni tradiènì ná nový kolní rok zahájili.
Øeditel koly Mgr. Jiøí Slepièka
vechny pøítomné srdeènì pøivítal a ákùm popøál úspìný start
do nového kolního roku. Zdárný prùbìh nového kolního roku
popøál vem také starosta Michálkovic Ing. Martin Juroka, Ph.D.
Nai nejmení obdreli na uvítanou od svých nejstarích spoluákù kytièky a potom u vichni
spìchali do tøíd, aby se podìlili
se svými tøídními uèitelkami o
záitky z prázdnin a dozvìdìli se,
co zajímavého nový kolní rok
pøinese.
Nyní u je kolní rok v plném
proudu, tak jen nìkolik èísel a
informací, jak bude probíhat:
V letoním kolním roce nai
kolu navtìvuje 345 ákù, kteøí
jsou rozdìleni do sedmnácti tøíd.
Do naí koly v letoním roce nastoupilo ètyøicet ákù prvních
tøíd. Ve kole pracují tøi oddìlení kolní druiny. O áky se stará
dvacet devìt pedagogických pracovníkù, provoz koly zajiuje

S

podzimem se naplno rozvinula nabídka spoleèenských,
kulturních a sportovních akcí.
Liga je v plném proudu, divadla
pro dìti i dospìlé lákají diváky a
koncertní sínì posluchaèe.
Zaèátek letoní kulturní sezony jsem si uil. Ve sluneèném sobotním odpoledni z kraje záøí
jsem na zahradì zase posekal
nezastavitelný trávník; má pravdu soused Láïa, nejlepí tráva je
beton; a s dobrým pocitem usedl
na terasu. Vidinu pøíjemného
veèera mi zruila dcera: Tati, jde
se mnou do divadla! Mám dva
lístky a Honza má zápas. O míøe
svého nadení asi nikoho pøesvìdèovat nemusím, ale kdy upøesnila pozvánku na slavný muzikál
Jesus Christ Superstar do NDMs,
s výrazem trpitelské obìti jsem
souhlasil.
Nebudu to vùbec rozvádìt,
dcera bodovala, stálo to za to,
zajdìte na to, doporuèuji.
Pro zaèátek sezony byla laka
hodnì vysoko. Jako správná hla-
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ètrnáct správních zamìstnancù
a pìt pracovnic kolní jídelny. V
letoním kolním roce v rámci
projektu statutárního mìsta Ostravy Rozvoj rovného pøístupu
ke vzdìlávání ve mìstì Ostrava
budou v naí kole pracovat tøi
nové pracovnice. Jedná se o kolní psycholoku, speciální pedagoku a sociální pedagoku. Vedení koly se tímto krokem snaí
jetì více zkvalitnit péèi o áky,
najít dalí zpùsoby, jak ákùm individuálnì pomoci a jinou formou zvýit monosti spolupráce
s rodièi. Pro áky s vadami øeèi
zajiuje kola logopedickou
péèi, vykolení pedagogové zajiují doplòující studium pro áky
se specifickými poruchami uèení, jako jsou dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie,vývojová
dysfázie a dalí. kola tradiènì
pøipravuje pro áky kromì výuky
také øadu mimokolních aktivit,
jako jsou sborový zpìv, výtvarná
výchova, konverzaèní angliètina
pro áky prvního stupnì, dramatický krouek, sportovní krouek pro áky prvního stupnì,
konverzaèní angliètina pro áky
8. roèníku. Pro zájemce z øad
ákù devátých roèníkù byly otevøeny krouky matematiky a èeského jazyka pro pøípravu na
støední koly. S finanèní podporou mìstského obvodu se podaøilo zajistit výuku anglického jazyka s rodilým mluvèím, take

áci mohou i tímto zpùsobem
zkvalitnit svoji pøípravu na ivot.
kola spolupracuje se Základní
umìleckou kolou Edvarda Runda, její uèitelé v odpoledních
hodinách nabízejí pøímo v naí
kole výuku hry na nejrùznìjí
hudební nástroje. Vichni zájemci z øad dìtí i dospìlých mohou
vyuít moderní kolní høitì.Ve
kole bude nadále pracovat ákovská samospráva, prostøednictvím které se mohou vichni áci
podílet na zlepování vztahù ve
kole. Jako kadý rok budou také
probíhat preventivní programy
ve spolupráci s Renarkonem a
mìstskou policií. Pokraèovat
bude dlouholetá výborná spolupráce s michálkovickou knihovnou a Kulturním domem Michálkovice. Nae kola se také zapojuje do akcí snaících se o zlepení ivotního prostøedí, øada akcí

zamìøených na ekologii, jako napøíklad sbìr papíru nebo sbìr
plastových víèek.
A jaké akce nás èekají?
V pøítím kalendáøním roce
to bude ètvrtý roèník úspìné
akce Edison, druhý roèník akce
Malá maturita pro áky devátých
tøíd, recitaèní soutì, kolní kolo
pìvecké soutìe Michálkovický
skøivan, májový koncert pìveckého sboru a øada sportovních soutìí. V rámci zvyování poèítaèové gramotnosti ákù budou vichni áci i uèitelé prùbìnì vyuívat prostory nové multifunkèní
uèebny N s interaktivní tabulí a
moderní multimediální uèebny
vybudované z fondù Evropské
unie.
Informace, nové poznatky,
hodnì práce ale i zábava, takový
je nový kolní rok 2016/2017.
Taána Mikulská

va rodiny, rozmýlel jsem, jak bych
zabodoval tentokrát já. Plakát na
zastávce mì inspiroval, obstaral
jsem pro rodinu lístky na dalí
kulturu tentokrát k nám, do Michálkovic.
Díky finanèní podpoøe mìst-

mi pùsobivou událostí pro posluchaèe, interpreti takøka na dosah ruky, k tomu atmosféra svatostánku, hudba tak rozechvívá
nejen dychtivé ucho, ale celou
bytost. Avak to, co se onoho veèera událo v naem chrámu hu-

chestrù, znám i jednu pohlednou
mladou harfistku z Ostravy, ale
koncert Jany Boukové nejen
pøedèil oèekávání, ale stal se nádherným záitkem na celý ivot.
Drnkalo, brnkalo, cinkalo, rezonovalo a rozechvívalo se to ve ve
mì i vude kolem mì, a z tváøí
kolem jsem tuil, e nejsem sám,
kdo má pocit, e mu drnkají i tkanièky slavnostních polobotek.
Cestou domù jsem byl doprovodem ocenìn za pøíkladný poèin pro rodinu. To bylo úasné,
ty jsi skvìlý, povzdechla manelka. S pocitem skvìlého manela
a otce kráèel jsem hrdì k domovu, zavìen s manelkou, je se
proitkem témìø vznáela, a provázen dcerami, sdìlujícími si dojmy. No, co by taky jeden pro své
neudìlal.
Vynikající veèeøe následujícího veèera byla milým manelèiným vyznamenáním a dovìtkem.
Hm. Zase budu muset nìco vymyslet.
Zdenìk Pavlíèek

áky, uèitele i hosty na zahájení kolního roku pøivítali starosta Martin
Juroka a øeditel Z Jiøí Slepièka.

Har fa
ského obvodu v rámci Svatováclavského hudebního festivalu se
v Husovì sboru Církve èeskoslovenské husitské konala výjimeèná hudební událost, jakých bývá
vskutku nemnoho. Za doprovodu Bennewitzova kvarteta, flétnisty Jana Ostrého a klarinetisty
Igora Frantiáka vystoupila v Michálkovicích profesorka Královské hudební akademie v Bruselu
Jana Bouková, svìtovì proslulá
sólistka na harfu.
Komorní koncerty bývají vel-

sitském, bylo jedineèné a famózní. pièkoví hudebníci v komorním doprovodu, impozantní nástroj, vskutku královský, sedmaètyøicet strun, sedm pedálù, dvì
ruce s deseti mistrovskými prsty a
nìco tìko definovatelného se tu
potkalo s námi posluchaèi. Nemám pocit, e bych byl kulturní
barbar, obèas se enou za kulturou vyrazíme, ale netuil jsem,
kolik pestré hudby bylo pro harfu zkomponováno. Klenutý a
pùvabný nástroj znám z øady or-

KNIHOVNA
Rozlouèení
s prázdninami

Prázdniny jsou za námi, a my
doufáme, e jste si je vichni dostateènì a podle svých pøedstav
uili. Podzimní plískanice pøináejí více èasu na ètení i na zajímavé pøednáky, take se budeme
tìit na spoleèné záitky.

Týden knihoven

U v minulém èísle jsme vás
informovali, e v Týdnu knihoven od 3. do 7. øíjna mùete vrátit knihy, ani byste platili sankèní poplatky.
V rámci tohoto týdne jsme
pro vás pozvali zajímavého ostravského autora Richarda Skláøe. V málokteré knize se mùete
vít do dìje s dùvìrnou znalostí
místa, o kterých autor píe  u
Richarda Skláøe to zaijete hned
dvakrát! Oba jeho romány (Vila
na Sadové i Andìl smrti) se odehrávají v Ostravì a okolí. Na besedu si udìlejte èas v pátek 7. øíjna v 16:00.

INFORMUJE

Cestopisné pøednáky

Nai návtìvníci velmi rádi
cestují, a to i prostøednictvím jiných, kteøí jim zprostøedkovávají
své fotografie a záitky ze zemí
dalekých i blízkých. Na nejblií
pøednáku se mùete tìit v pátek 21. øíjna, tentokrát a v 17:00
hodin, s autorem fotografií z
Dolomit, panem Kamilem Übelauerem. Jeho fotografie z cest si
v naí galerii Emoce mùete prohlédnout ji nyní.
Naeho starého známého
Robina Hilla jste mohli u nás zaít nìkolikrát, s jeho pøednáka-

mi máme více ne dobré zkuenosti. Tentokrát nás pozve do
Norska. Pøestoe je to evropská
zemì, moc o ní nevíme. Na putování po Norsku se s Robinem Hillem vypravíme v pátek 25. listopadu v 16:00.

10. roèník turnaje
v bowlingu

Pro své ètenáøe ji léta poøádáme turnaj v bowlingu. Vítìz je
pokadé odmìnìn putovní kuelkou, ve které se skrývá malá
odmìna. Døevìná kuelka ji
obela 9 majitelù a nyní èeká na
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9-12
13-18
9-12
13-16
zavøeno
9-12
13-18
9-12
13-16

E-mail: michalkovice@kmo.cz

dalího výherce, tentokrát jubilejního 10. roèníku. Jsme rády, e
se tato akce stala tradicí a doufáme, e ani tento roèník není poslední a vstoupíme do dalí dekády. Zájemci z øad ètenáøù se k
nám mohou pøidat v pátek 11.
listopadu v 17:00. Letoní roèník
odehrajeme v Restaurantu Slezská na Kolejní ulici. Podrobné
informace vám poskytneme v
knihovnì.
Dìtem nabízíme zajímavou
výstavu manelù Smolíkových,
kteøí se vìnují naim dìjinám a
formou komiksù dìtem pøibliují slavné okamiky naich dìjin,
které by mìl kadý znát. Mùete
se zábavnou formou seznámit
také se zajímavými, mnohdy ji
zaniklými øemesly. Výstava potrvá do konce øíjna.

Larischovi
v naem kraji

Manelé
Jan a Olívie
Larischovi

Vydaøený výlet seniorù
Krásný zaèátek záøí pøispìl k
výborné náladì na zájezdu, který pro nae seniory ji tradiènì
poøádá mìstský obvod Michálkovice.
V letoním roce byla trasa
zvolena tak, aby byla nejen odpoèinková, ale i trochu obohatila poznání, tentokrát o výrobì
rùzných druhù pálenek a likérù.
Autobusem, který jsme vyjednali
zdarma od firmy Arcerol Mittal
Ostrava, jsme se vydali do likérky
Rudolf Jelínek Vizovice a pak na
obìd a krátkou procházku do
lázní Luhaèovice.
Výletu se v letoním roce zúèastnili také starosta s místostarostou a sociální pracovnice Pavlína paèková. Zúèastnìní seni-

pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek

Pro dìtské ètenáøe

Senioøi píí Wikipedii

Zveme vás na první seznamovací schùzku s tímto celostátním
projektem. Ve ètvrtek 6. øíjna v
10:00 se sejdeme v knihovnì a
lektor Ing. Miloslav Rucki nás seznámí se základními pravidly vkládání èlánkù do této encyklopedie. Koho projekt zaujme a bude
v nìm chtít pokraèovat, mùe se
zúèastnit dalí plánované schùzky ve ètvrtek 13. øíjna opìt v 10:00.

Pùjèovní doba

oøi byli spokojeni a u se tìí na
pøítí zájezd v roce 2017.
Na památku byly ze zájezdu
poøízeny fotografie, které pøí-

padným zájemcùm odeleme
elektronickou potou na jejich
emailové adresy.
Vladimír Kozel

Jistì jste se nìkdy setkali s tímto pøíjmením a tøeba víte, e tomuto rodu patøil mimo jiné i zámek v Karviné. Toto mìsto nabízí mnoho zajímavého, a proto
nae kroky budou ve støedu 12.
øíjna smìøovat právì tam. Pro ty,
kteøí chtìjí jet s námi, nabízíme
komentovanou prohlídku námìstí s pracovníkem Informaèního centra, základní zámecký
okruh s prùvodcem, prohlídku
kostela a spojovací chodby se
zámkem, která se otvírá jen výjimeènì.
V naem programu nebude
chybìt ani prohlídka regionální
knihovny, která byla nedávno
otevøena a nabízí opravdu nevední záitek pro kadého knihomila. Pøedstava, e si mùete
èíst v kavárnì a pøitom popíjet
kávu a zapomenout na ve okolo, jen se ponoøit do knihy, je
opravdu lákavá.
Pokud se k nám chcete pøidat, vyzvednìte si v knihovnì pokyny co nejdøíve.
Pozvánkou do Karviné se
louèíme a doufáme, e si z naí
bohaté nabídky vyberete.
Vae knihovnice
Ivana Timková
a Marie Krytofová

Spoleèenská rubrika
B L A H O P Ø E J E M E

PROGRAM FESTIVALU
OUTDOROVÝCH FILMÙ
3. 11. 2016 9.00

Dne 9. záøí 2016 oslavila své 95. narozeniny paní

Z D E Ò K A F E L E R O VÁ .
Vechno nejlepí, hodnì zdraví,
tìstí a spokojenosti do dalích let
jí z celého srdce pøejí
snacha Milada a syn Zdenìk s rodinami.

3. 11. 2016 18.00

V Z P O M Í N Á M E
Dne 25. záøí 2016 by oslavila
své osmdesáté narozeniny paní
M A R I E P AV L A S OVÁ ro z . F RY D RY  KOVÁ .
Kdo jste ji znali, vìnujte jí spolu s námi
tichou vzpomínku.
Synové Jirka a Petr s rodinou
a sestry Vìra a Anna.

4. 11. 2016 9.00

2. øíjna 2016 tichou vzpomínkou uctíme
11. výroèí úmrtí naeho drahého tatínka,
tchána, dìdeèka a pradìdeèka, pana

V Í T Ì Z S L AVA

KO L E B AÈ E

S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn
s rodinami
Kadý musí sám. Kam? Tam.
K vìèným lampám. Anebo tmám.
9. øíjna 2016 uctíme nedoité 52. narozeniny
naeho syna, tatínka a bratra, pana

4. 11. 2016 16.00

P AV L A P O L O K A
S láskou vzpomíná maminka,
bratr, dcery a syn s rodinami.
21. øíjna 2016 tichou vzpomínkou uctíme
11. výroèí úmrtí naí drahé maminky, paní

KARIN

S K A L KOV É

Vzpomíná a nikdy nezapomene syn

4. 11. 2016 18.30

Dne 20. øíjna 2016 si pøipomeneme
nedoité sedmdesáté druhé narozeniny
bývalého starosty Michálkovic pana

I N G . L A D I S L AVA K E C L Í K A , C S c .
S láskou a úctou na nìho vzpomínají
manelka Karla, matka Vítìzslava,
dcera Pavla a syn Libor s rodinami.
Dne 23. øíjna 2016 uplynou tøi roky,
kdy nás navdy opustil pan
JAN

FILIPÈÍK.

Nikdy na nìj nezapomene
manelka, syn a celá rodina.
Dne 31. øíjna 2016 vzpomeneme druhé výroèí úmrtí
naí milované maminky, druky, babièky, tety,
vagrové, tchynì a sestøenice paní

L I B U  E S O M E R L Í KO V É,
ro z . S u d r ové
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
Druh Rudolf, syn Radim, dcera Eva s rodinou.

7/

5. 11. 2016 17.00

Sebeobrana
pro eny a dívky
starí 15 let

Mìstská policie pod zátitou projektu Bezpeènìjí Ostrava zve na: Kurz sebeobrany
pro eny a dívky starí 15 let.
Kurz povedou zkuení instruktoøi Mìstské policie Ostrava v objektu bývalého øeditelství MPO na ulici Hlubinská 6 v Ostravì-Moravské Ostravì. První lekce probìhne
11. øíjna 2016, poslední bude
slavnostnì zakonèena 13. prosince 2016. Podmínkou úèasti v kurzu je vyplnìní a podepsání závazné pøihláky. Kapacita kurzu je omezena na tøicet osob. Pro blií informace
nás mùete kontaktovat na telefonním èísle 720 735 125.
Tìíme se na Vai úèast.
Mìstská policie Ostrava

PRODEJ
PALIVOVÉHO
DØEVA
Smrk:

palky 30 cm A K C E
650,- Kè/1prm/s
típaný
740,- Kè/1prm/s

Buk:

típaný 33 cm
1.100,- Kè 1prm/s

Odkory 2mb
400,- Kè/1prm/r

Prodej cca 8kg pytlík tøísek
za 39,- Kè/ks

Tel.: 725 987 422

KOMINICTVÍ
R A D O VA N
POLAKOVIÈ
Pravidelná kontrola
spalinových cest
330,-Kè

Vlokování, frézování,
èistìní komínù
a kouøovodù,
vekeré dalí
kominické práce
za nízké ceny!

Te l e f o n :
605 379 799

Email:
kominictvi1@seznam.cz

ANGLIÈTINA


výuka dospìlých

v dopoledních hodinách
ve skupinkách
èi individuálnì


firemní angliètina
Mgr. Petra Koøená,
Panská 240/33, O.
Michálkovice
korena@multilingua.cz
tel.: 737 770 669

Profil
lektorky:

www.multilingua.cz

ANTÉNNÍ
SERVIS
montáe a opravy
televizních antén,
satelitních
kompletù

Marek astný
Lumírova 549/82
Ostrava Výkovice
Tel.: 604 784 471
www.montaz-satelitu.eu

