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AKTUALITY
z mìstského obvodu
Michálkovice
poøádají
Mikuláskou nadílku

I v letoním roce mìstský obvod
Michálkovice uspoøádá oblíbenou
Mikuláskou nadílku. Dnem M je
tentokrát nedìle 4. prosince.
V Kulturním domì Michálkovice
bude od 14:00 hodin dìti èekat
zajímavý program vyplnìný
soutìemi a tancem, zavrený
pøíchodem Mikuláe a jeho
doprovodu, který vechny pøítomné
dìti po zásluze odmìní. Pøíjem
pøihláek na tuto akci, spojený se
zaplacením pøíspìvku rodièù na
poøízení balíèku ve výi 40 Kè na
dítì, probíhá v Kulturním domì
Michálkovice ji od 7. listopadu do
naplnìní omezené kapacity sálu,
nejpozdìji vak do 30. listopadu
2016.

Vá n o è n í s t r o m
rozsvítíme
30. listopadu

K pomalu blíícímu se konci roku
tradiènì patøí i záøící vánoèní
stromy na mìstských a obecních
námìstích. Ten ná spoleènì
rozsvítíme ji 30. listopadu. Na
Michalském námìstí v 18:00 hodin
slavnost zahájíme krátkým
programem, na jeho konci nás
bude èekat odpoèítávání a
rozsvícení stromku. Nenechte si
tuto událost ujít!
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www.michalkovice.cz

Bezpeènostní kamery
v Michálkovicích
Ná mìstský obvod vstoupil do dalí
fáze v pøípravì projektu umístìní bezpeènostních kamer na michálkovických veøejných prostranstvích. Nejprve jsme museli peèlivì zváit lokality, kde budou kamerové systémy umístìny, pøièem kritériem byly bezpeènostní potøeby a souèasnì i reálnost financování z naeho rozpoètu, abychom souèasnì neohrozili
uspokojování jiných potøeb obèanù.
Z prvotních zhruba tøinácti umístìní
jsme ve spolupráci s naí komisí pro bezpeènost a Mìstskou policií Ostrava po-

stupnì vybrali est konkrétních míst. Pokryty by tak mìly být zejména lokality Michalského námìstí, ulice Èeskoslovenské
armády, ale rovnì i areály základní koly
èi hasièské zbrojnice.
Prvních kamer, které budou napojeny na monitorovací pracovitì mìstské
policie, bychom se mìli doèkat v pøítím
roce. Kamery nebudou umístìny najednou, ale podle technologické nároènosti
budou umísovány postupnì. O postupu
v realizaci projektu budeme obèany dále
informovat.
(mj)

Doèkáme se koneènì opravy
chodníkù na ÈSA?

Zdevastované chodníky na ulici ÈSA se snad koneènì podaøí opravit
Mìstský obvod Michálkovice obdrel
na základì své ádosti a mého osobního
jednání s námìstkem primátora mìsta
pro investice Ing. Bøetislavem Rigrem
transfer na opravu chodníkù na ulici Èeskoslovenské armády ve výi 6 milionù korun. Aèkoliv jsme o finanèní prostøedky
na tuto významnou vìc ádali opakovanì, teprve nyní se otvírá reálná monost,
e bude u hlavní michálkovické ulice opraven chodník, po nìm dennì prochází
velké mnoství obèanù a jeho stav je dlouhodobì na hranì únosnosti a bezpeènosti.
Vzhledem k celkovým nákladùm nelze oèekávat, e by onìch est milionù
postaèovalo k realizaci opravy celého
chodníku. Mìstský obvod ovem díky svému odpovìdnému hospodaøení má nashromádìny urèité úspory. Ji v leto-

F O T O J . K A  PÁ R E K

ním rozpoètu jsme tak vytvoøili rezervu
ve výi 1,5 milionu korun k pøípadnému
dofinancování opravy. Kromì toho existují také úspory z minulých let, které lze
na tento úèel rovnì pouít. A tak se otvírá ance, e by se celá oprava chodníku
zvládnout opravdu dala.
Prostøedky na tuto akci nám byly statutárním mìstem Ostrava poskytnuty a
v øíjnu a mìly by být vyèerpány jetì letos.
Zcela realisticky se celá akce nedá do
konce roku uskuteènit. Budeme tak jednat s orgány mìsta, aby nám bylo umonìno prostøedky pouít i v pøítím roce.
V pøípadì souhlasu mìsta by pak ji vùbec nic nemìlo bránit tomu, abychom se
v roce 2017 mohli projít po opraveném
chodníku. Vìøím, e se koneènì doèkáme.
Martin Juroka, starosta

Jak jsme volili

Podaøí se získat dotaci
na rekonstrukci vily Hermína?

F O T O M . P O L O K O VÁ

Ve dnech 7. a 8. øíjna se v celé
Èeské republice konaly volby do
krajských zastupitelstev. V Michálkovicích jsme volili také nového senátora do Senátu Parlamentu ÈR. První kolo tìchto voleb probìhlo souèasnì s volbami
krajskými, druhé kolo pak o týden pozdìji.
Voleb do Zastupitelstva moravskoslezského kraje se v Michálkovicích zúèastnilo 883 obèanù
z celkového poètu 2683 volièù,
to znamená volební úèast ve výi
32,91 %. Pro kandidáty vech
volebních stran a hnutí bylo podáno celkem 849 platných hlasù.
Nejvíce hlasù, a to 220
(25,91%), získali kandidáti hnutí
ANO 2011, na druhém místì se s
178 hlasy (20,96%) v Michálkovicích umístili kandidáti Komunistické strany Èech a Moravy, tøetí
v poøadí s 77 hlasy (9,06%) byli
kandidáti Èeské strany sociálnì
demokratické. Celkem 62 hlasù
(7,30%) získali kandidáti koalice
hnutí Svoboda a pøímá demokracie  Tomio Okamura (SPD) a
Strany Práv Obèanù. Hnutí NEZÁVISLÍ v Michálkovicích volilo
56 obèanù (6,59%), Obèanská
demokratická strana získala 50
hlasù (5,88%) a Køesanská a de-

mokratická unie  Èeskoslovenská strana lidová 41 (4,82%) hlasù. Ostatní strany a hnutí získaly
ménì ne 40 hlasù.
Zastupitelstvo moravskoslezského kraje bude po tìchto volbách tvoøit 22 zastupitelù hnutí
ANO 2011, 14 zastupitelù Èeské
strany sociálnì demokratické, 9
zastupitelù Komunistické strany
Èech a Moravy, 8 zastupitelù
Køesanské a demokratické unie
 Èeskoslovenské strany lidové,
6 zastupitelù koalice Svoboda a
pøímá demokracie  Tomio Okamura (SPD) a Strany Práv Obèanù a 6 zastupitelù Obèanské demokratické strany.
Do druhého kola voleb do Senátu Parlamentu Èeské republiky ve volebním obvodu Ostrava
 mìsto postoupili kandidátka
hnutí NEZÁVISLÍ Ing. arch. Liana Janáèková a nezávislý kandidát Ing. Zdenìk Nytra. Stejní
kandidáti se umístili v prvním
kole senátních voleb na prvních
dvou místech i v Michálkovicích.
Ve druhém kole voleb byl pak
ve volebním obvodu Ostrava 
mìsto zvolen senátorem Ing.
Zdenìk Nytra, který získal 51,81%
platných hlasù.
Jiøí Kapárek

Budeme ádat o dotace
na zkvalitnìní uèeben

Integrovaný regionální operaèní program otevøel v souèasné
dobì monost pøihlásit se s poadavky o finanèní prostøedky pro
investice v oblasti základního vzdìlávání.
Po konzultaci s vedením Základní koly U Køíe jsme, jakoto
její zøizovatel, projednali co je pro nai kolu potøebné. Podle
poèáteèních kvalifikovaných odhadù by se jednalo o èástku pøes
jeden milion korun, která by byla pouita pro modernizaci a vybavení uèebny fyziky, pøírodovìdy a uèebnu poèítaèovou.
Otázky desetiprocentní spoluúèasti na celkových nákladech a
pøedfinancování projektu, s ohledem na splatnost faktur, budou
projednávány s vedením koly a s magistrátem mìsta Ostravy.
Vladimír Kozel, místostarosta

Na základì výzvy, kterou vyhlauje Ministerstvo pro místní rozvoj
Èeské republiky pro rozvoj infrastruktury komunitních center, se
bude mìstský obvod Michálkovice
ucházet o dotaci na opravu a modernizaci naeho centra pro volný
èas, vily Hermína, která slouí pro
seniory jako Klub dùchodcù a pro
mláde jako Otevøený klub.
Z tohoto dùvodu byla zpracována projektová dokumentace na plánované úpravy, které budou zahrnovat napøíklad výmìnu oken, zateplení budovy, nový otopný systém, nové odpadní potrubí na vodu,

elektropráce, úpravy pøíjezdu vèetnì bezbariérového vstupu do budovy, vybavení novým moderním
nábytkem a poèítaèi. V pøípadì, e
budeme úspìní, budeme moci navázat na ji provedené opravy, které jsme zrealizovali v minulých letech.
Bude nás èekat jetì spousta
práce, ne se celkový zámìr zrealizuje, ale jsme pøesvìdèeni, e nae
ádost bude kladnì vyøízena a pro
nae obèany tak vznikne zase nìco
nového, z èeho budeme mít vichni radost a uitek.
Vladimír Kozel

Ve  k o l c e j e  i v o

Tak jako kadé záøí, i letoní kolní rok zaèal pro nae nejmení
slzièkami, které se brzy promìnily v radostný smích. Dìti si uívají
pestrého programu. Ji tøikrát nás navtívilo divadélko, v plném proudu fungují i taneèky a hudební krouky ZU. Do budoucna je v plánu
i netradièní odpoledne s keramikou.
U slavnostní pøíleitosti Vítání obèankù, poøádané mìstským obvodem, pøipravili nai pøedkoláci krátké vystoupení a pøivítali tak
rodièe i jejich miminka.
V letoním roce oslavíme ji padesát let let fungování naí kolièky, a tímto vás srdeènì zveme na odpolední setkání, které se koná ve
ètvrtek 1. prosince 2016 v 16:00 hodin, v Kulturním domì Michálkovice. Mateøská kola poøádá také den otevøených dveøí, a to ve stejném termínu, tj. 1.prosince v 10:00 a ve 13:30 hodin.
Do dalích let pøejeme naí mateøské kole spoustu spokojených
a usmìvavých dìtí i rodièù.
Kolektiv M
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INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
Dne 26. záøí 2016 se rada mìstského obvodu sela ke svému
ètyøicátému pátému zasedání v tomto volebním období. Na nìm
projednala mimo jiné následující záleitosti:
Vzala na vìdomí ádost tøí
nájemcù bytù o prodlouení platnosti jejich nájemních smluv a
schválila pøísluné dodatky k jejich smlouvám. Dále schválila
pøedloený návrh likvidaèní komise na likvidaci a vyøazení neopravitelného a zastaralého movitého majetku mìstského obvodu.
Rada vzala na vìdomí ádosti 12
obèanù o pronájem bytu è. 4 v
bytovém domì na ulici Panské
555/87, stanovila poøadí adatelù a rozhodla o pøidìlení tohoto
bytu. Souèasnì schválila pøíslunou nájemní smlouvu s novým
nájemcem. Rada také vzala na
vìdomí ádosti 12 obèanù o pronájem bytu è. 4 v bytovém domì
na ulici Bláhovì 577/3, stanovila
jejich poøadí a rozhodla o pøidìlení tohoto bytu. Souèasnì schválila pøíslunou nájemní smlouvu
s novým nájemcem.
Na ètyøicátém estém zasedání, konaném 10. øíjna, rada mimo

jiné projednala tyto vìci:
Souhlasila s rozpoètovým
opatøením zastupitelstva, kterým
se do rozpoètu mìstského obvodu Michálkovice zapojily finanèní prostøedky poskytnuté v návaznosti na rozdìlení výnosu z hracích pøístrojù v roce 2016, a to ve
výi 283.012,10 korun. Dále rada
rozhodla o pøidìlení veøejné zakázky a uzavøení smlouvy o dílo
na sluby Zimní údrba komunikací v mìstském obvodu Michálkovice v období 2016/2017
s firmou Libor Wilczek, Záblatská 717/13, Ostrava. Rada také
rozhodla o pøidìlení veøejné zakázky a uzavøení smlouvy o dílo
na stavbu Oprava komunikací 2
v k.ú. Michálkovice 2016, a to se
spoleèností ALPINE Bau a.s., Valaské Meziøíèí. Rada dále udìlila souhlas s pouitím heraldického znaku mìstského obvodu Michálkovice na pøední obálce papírového modelu Kostela Nane-

Zaèátkem øíjna se v Ostravì
dosud neznámý pachatel vetøel
do bytu témìø devadesátileté
eny. Její dùvìru si získal tím, e
se vydával za lékaøe, který vyetøí
její zdravotní stav. V nestøeeném
okamiku jí odcizil vìci v hodnotì okolo 30 000,- Kè. Pachatel je
podezøelý ze spáchání trestných
èinù krádee a poruování domovní svobody, za co mu hrozí
trest odnìtí svobody a na dva
roky. Újma, kterou paní utrpìla,
není ovem jen finanèní, ale
také citová. Odcizené vìci pro ni
mìly nedozírnou hodnotu.
Stáøí s sebou pøináí nejen
moudrost, ale také úbytek fyzických sil, sníení pozornosti, zdravotní problémy. A také sociální
izolaci. Nemusí jít jen o osamìlé
seniory. Rychlá a hektická doba
nepøeje èastìjím kontaktùm v
rodinách. Lidé v produktivním
vìku své rodièe nebo prarodièe
nenavtìvují tak èasto, jak by sami
chtìli. Senioøi se tak mohou cítit
osamìlí a nebrání se kontaktu ani
s neznámými lidmi. A právì toho
jsou schopni vyuít a zneuít ti,
kteøí se netítí okrást nebo podvést v podstatì bezbranného èlovìka.
Pøestoe dalí legenda bývá
pro varování èasto medializována, policisté se s ní nadále setká-

vají. Zaèíná slovy: Ahoj babi,
hádej, kdo volá?. Takto obvykle
zaèíná telefonát, který mùe mít
pro dùvìøivého seniora nedozírné následky. Nic netuící babièka osloví volajícího jménem a u
se zaène roztáèet kolotoè se smy-
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bevzetí Panny Marie, který vytvoøil pan Ondøej Hejl. V závìru jednání rada rozhodla o uzavøení
smlouvy o dílo s Ing. Ivanem Ta-

Dotace podpoøí volnoèasové
aktivity v Michálkovicích

A do 19. prosince 2016 je mono podávat ádosti o poskytnutí
dotací v rámci dotaèního programu mìstského obvodu Michálkovice na podporu kulturních, sportovních a volnoèasových aktivit pro
rok 2017. Program obsahuje celkem tøi dotaèní oblasti. Potøebné
formuláøe naleznete na internetových stránkách mìstského obvodu
(www.michalkovice.cz).
O podporu mohou ádat jednak ty organizace, které zajiují
pravidelné volnoèasové aktivity pro dìti, a ji ve sportovní èi kulturní
oblasti, jednak poøadatelé dalích významných sportovních, kulturních a zábavných akcí v Michálkovicích.
Zcela novou oblastí je monost získání dotace také pro ty subjekty
èi fyzické osoby, které se rozhodnou uspoøádat sportovní turnaj nebo
soutì pro své spoluobèany, pøièem kromì poskytnuté dotace mohou vyuít i sportovní areály ve správì Michálkovic (napø. høitì
u hasièské zbrojnice).
Celkový plánovaný objem finanèních prostøedkù zùstává v obdobné výi, jako v minulých letech. Vìøím, e nae dotace opìt pomohou k uspoøádání zajímavých akcí, jako tøeba Michálkovický den
dìtí, Den dìtí na rybníce èi Ostravské buchary a celé øady dalích.
Máte-li zajímavý nápad, zkuste poádat o dotaci, která vám pomùe
s jeho realizací.
Martin Juroka

me, aby si kadý podobný telefonát okamitì ovìøili a zavolali
vnukovi nebo vnuèce, kteøí jim
mìli údajnì volat, pøípadnì kontaktovali nejblií pøíbuzné. Pokud zjistí, e nevolal nikdo z rodiny, aby neprodlenì volali Policii

Pozor na
podvodníky
leným srdcervoucím pøíbìhem,
ve kterém se potomek, samozøejmì ne vlastní vinnou, dostal do
finanènì svízelné situace. Nutnì
potøebuje peníze, vìtinou v desítkách tisíc korun. A protoe si
pro nì z rùzných, samozøejmì
smylených, dùvodù nemùe pøijít osobnì, posílá k babièce kamaráda nebo kamarádku.
Právì výe popsaná legenda
vyuívá hladu po kontaktu s
nejbliími. Volající podvodníci se
spoléhají na to, e oslovený senior svého potomka po hlase hùøe
rozezná a e je ochoten mu okamitì pomoci, ani by si ovìøil
okolnosti. Seniorùm proto radí-

chezym, Ostrava, na provedení
projektové dokumentace pro
realizaci nauèné stezky v k.ú. Michálkovic.
Jiøí Kapárek

ÈR na linku 158. Na policii by se
mìli obrátit také v pøípadì, kdy
se kontakt s rodinou nepodaøilo
navázat.
Podvodníci se vydávají nejen
za vnuky èi jiné pøíbuzné. Èasto
se také vydávají za plynaøe, opraváøe nebo jiné pracovníky, kteøí
provádìjí odeèty energií. Pøipomínáme, e informace o plánovaných odeètech nebo kontrolách musí být vdy vyvìeny v
domì. Na tìchto vývìskách vìtinou bývá uveden také kontakt na
pracovníka, který bude odeèet
provádìt. Doporuèujeme si toto
èíslo zaznamenat a v pøípadì pochybností, zda se skuteènì jedná

o pracovníka provádìjícího odeèet, na toto èíslo zavolat. A pokud v domì nevisí informace o
plánovaném odeètu èi kontrole,
mìli by se lidé informovat pøímo
na plynárnách, vodárnách. Urèitì nepoutìjte kontrolory, vodaøe, plynaøe do bytu, dokud si
neovìøíte, e byli opravdu zamìstnavatelem vysláni k provedení
úkonu.
Uívané legendy jsou èasto
mìnìny, nìkdy se objeví zcela
nové (napø. ji zmínìný lékaø).
Navíc podvodníci se snaí pùsobit dùvìryhodnì, hezky se oblékají a vystupují jako zdvoøilí a milí
lidé.
V ádném pøípadì nepoutìjte neznámou osobu do bytu!
Pokud u se rozhodnete otevøít,
mìli byste uít øetízku na dveøích
a rozhodnì ho nesundávat. Komunikujte pouze pøes øetízek a
ovìøte si totonost neznámé osoby. Vyhnete se tak reálnému nebezpeèí okradení, pøípadnì i fyzické újmy. A pokud u opravdu
nastane situace, kdy se vám do
bytu dostane neznámý èlovìk,
nebojte se køièet tak, aby vás slyel nìkterý ze sousedù a pøiel
vám na pomoc.
Por. Mgr. Daniela Vlèková
Krajské øeditelství
Policie Moravskoslezského kraje
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MICHÁLKOVICÍCH

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
2. 11. 10:00-15:00 Výkup zlata a støíbra
3. - 5.11.
Mezinárodní festival outdoorových filmù
5. 11. 10:00 Vítání obèánkù
11. 11. 19:00 Divoké koèky  travestishow
25. 11. 15:00 Ples seniorù mìstského obvodu Slezská Ostrava
26. 11. 19:00 Country bál s doprovodným programem
MÌSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE
www.michalkovice.cz
30. 11. 18:00  Rozsvícení vánoèního stromu na Michalském námìstí
4. 12. 14:00  Mikulá
17.12. 15:00  Adventní koncert v Husovì sboru  vystoupení pìveckého souboru Ondráek z Nového Jièína
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.

¨

KNIHOVNA MICHÁLKOVICE
www.kmo.cz

Do konce roku  Spolu  výstava obrazù Vìry Mrkosové a dalích
výtvarníkù Viridianu
Do konce roku  Kameny v kovu  výstava perkù Kamily Kotové
Do konce roku  Toulky nejen Hluèínskem  výstava ilustrací Josefa
Bartáka ke knize Jany Schlossarkové
Do konce roku  Vánoèní ozdoby  výstava výrobkù Renaty Øehákové
Do konce roku  Kdy se øekne Karel IV.  celoroèní soutì pro dìti
Do konce listopadu  Tajemství hradù a zámkù  zábavný test pro
dìti
Prosinec  Voòavé Vánoce  výstava perníèkù manelù Bartákových
3. a 10. 11. 10:00  Senioøi píí Wikipedii  pøednáí Ing. Miloslav
Rucki
11. 11. 17:00  Jubilejní 10. roèník turnaje v bowlingu  Restaurant
Slezská v Moravské Ostravì
24. 11. 15:00  Papírová pøáníèka  výtvarné odpoledne pro dìti
25. 11. 16:00  Norsko oèima Robina Hilla  cestopisná pøednáka s
projekcí
7. 12. 16:30  Hrajeme do ouka  koncert ákù a pedagogù ZU
Edvarda Runda
14. 12. 16:30  Rozzáøíme knihovnu  koncert souboru Michálek Z
U Køíe
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Blií informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech,
na www.michalkovice.cz a na webových stránkách poøadatelù

Prodej døíví
Úøad

mìstského

obvodu

nabízí

palivové

vem

døíví

zájemcùm

ze stromù pokácených pøi údrbì
Cena vèetnì DPH èiní 700,- Kè/m3 p.m.s.
Blií informace vám podá
místostarosta Ing. Vladimír Kozel

tel.: 599415106

e-mail: vkozel@michalkovice.ostrava.cz

- Práce v kolejiti v úseku

Nová Ves vodárna  Svinov mosty
od 12. 11. 2016 do 13. 11. 2016
 Tramvajové linky smìr Poruba / Martinov budou ukonèeny na
zastávce Hulváky.
 Náhradní doprava bude zajitìna v úsecích Hulváky  Telekom.
kola a Vøesinská  Martinov.

- Okruní jízdy historickou tramvají s èer tem
a Mikuláem
3. 12. 2016
 Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi.
 Trasa: okruh po Hrabùvce.
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CO NOVÉHO V NAÍ ZÁKLADNÍ KOLE
Jednou vìtou by se dalo øíci,
e se poøád nìco dìje. Kromì
výuky jsou to akce nejrùznìjího
zamìøení, návtìvami divadel poèínaje a plaváním 3. roèníku konèe. Za zmínku urèitì stojí dalí
roèník výuky anglického jazyka s
rodilým mluvèím, do tøíd se nám
vrátil oblíbený lektor Emmanuel
Aisu, kterého vedení koly zajistilo s finanèní podporou naeho
zøizovatele mìstského obvodu
Michálkovice. áky si svým pøíjemným chováním a kamarádským pøístupem získal u v minulém kolním roce a konverzace s
ním v hodinách anglického jazyka jsou rozhodnì významným
pøínosem pro výuku. Rozbìhl se
rovnì dalí roèník spolupráce s
organizací Renarkon a semináøe

s nejrùznìjím zamìøením, pro
deváté roèníky to bylo napøíklad
téma Poruchy pøíjmu potravy.
Tyto semináøe jsou pro áky velice zajímavé u proto, e je vedou
kvalifikovaní lektoøi jen o nìkolik let starí, ne jsou samotní áci.

eny úspìnì obhajovaly
skvìlé výsledky z pøedelých
let na mistrovství Èeské republiky v poárním sportu, kde se
opìt umístily na výborném
druhém místì. Nestaèily pouze na úøadující mistrynì republiky z Chvalenic.
Nai áci se pøedstavili v polovinì záøí na domácí soutìi
v poárním útoku, kde excelovali, jak v mladí, tak ve starí
kategorii. Poprvé v historii poøadatelství paralelních útokù
tak zùstaly oba poháry vítìzù
doma v Michálkovicích. Následnì nai starí áci vyrazili
na kvalifikaci na olympiádu do
Litomyle, kde bohuel ve velké konkurenci neuspìli, snad
za ètyøi roky.
Vicemistøi prvního ligového poháru v disciplínách
CTIF, mui z Michálkovic, zmìøili na konci záøí své síly na
mistrovství ÈR, tato soutì byla
souèasnì také kvalifikací na
olympiádu. Nai mui nedokázali navázat na své výkony v prù-
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pøíklad rybáøský krouek, take
kolní ivot michálkovických ákù
není zamìøen jen na uèení, ale
pøináí ákùm zábavu, rozptýlení a pouèení i v mimokolních
oblastech.
Taána Mikulská

Emmanuel Aisu se svými áky

Postup

Poslední týdny letoní sezóny
vyly hasièùm naeho Sboru dobrovolných hasièù opìt na výbornou. Nae kolektivy se zúèastnily
nìkolika dùleitých celorepublikových soutìí a mìly tak monost pomìøit se nejen s ostravskou konkurencí.

Zaèínají rovnì knihovnické lekce pro áky l. stupnì ve spolupráci s michálkovickou knihovnou a v programu máme také
besedy s mìstskou policií. Také
zájmové krouky u jedou naplno, novì zahájil svoji èinnost na-

na

bìhu roku, ale pøesto výsledek
nakonec staèil na postup do
rakouského Villachu, kde v
druhém èervencovém týdnu
pøítího roku probìhne Olympiáda v klasických disciplínách CTIF.
Jednotka naeho SDH byla
v záøí otestována na pøipravenost pøi taktickém cvièení se
zamìøením na pøípadné povodnì. Na zaèátku mìsíce øíj-

olympiádu
na se pak v Ostravì konala soutì dobrovolných jednotek v
pøipravenosti na øeení reálných událostí. Nae jednotka
byla nejlepí ve vech úkolech
a s pøehledem pøekonala své
konkurenty z dalích èástí Ostravy.
Nyní nae kolektivy èeká
zimní pøíprava. Ná sbor navíc
pøipravuje soutì pro áky (tzv.
edesátky) v atletickém tune-

lu ve Vítkovicích. Tato soutì
se uskuteèní koncem mìsíce
listopadu.
Vem naim drustvùm i
jednotce gratulujeme a dìkujeme za vzornou reprezentaci
jak Michálkovic, tak celé Ostravy. Více informací o nich
najdete na naich facebookových stránkách (fb.com/sdhmichalkovice).
Rostislav Holec, SDH

Vicemistøi prvního ligového poháru v disciplínách CTIF postupující na olympiádu ve Villachu

KNIHOVNA

Pùjèovní doba

INFORMUJE

pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek

Podzimní plískanice u zaèaly, práce na zahrádkách skonèily,
tudí vichni máme více èasu na
ètení, pøípadnì na setkávání na
rùzných zajímavých akcích v naí
knihovnì.

E-mail: michalkovice@kmo.cz

Senioøi píí Wikipedii

Zkouíme tuto celorepublikovou aktivitu pod vedením Ing.
Miloslava Ruckého, který nae
zájemce seznamuje s pravidly
Wikipedie, jak do ní pøispívat, èi
jinak ji obohatit, opravovat chyby, pøekládat èlánky Zjistili
jsme, e lidé, kteøí nepouívají
internet, neví, co vlastnì Wikipedie je. Vysvìtlení je prosté, je to v
podstatì internetová encyklopedie, kde se dá cokoliv najít, stejnì jako v knize. Pokud nìjaké
heslo chybí, pøichází chvíle pro
wikipedisty, aby je doplnili. V øíjnu jsme se seli celkem ètyøikrát
a dalí dvì schùzky budou následovat v listopadu.

Týden knihoven

Tato celorepubliková a kadoroèní aktivita zdomácnìla ji
dávno i v naí knihovnì. V tomto
týdnu mají ètenáøi monost osobnì vrátit knihy, ani by museli platit sankèní poplatky. Snaíme se
kadý rok nabídnout naim ètenáøùm setkání s nìjakým zajímavým autorem. Loni jsme v tuto
dobu køtili novou knihu paní Jany
Schlossarkové, letos jsme pozvali
ostravského spisovatele Richarda
Skláøe. Samostatný èlánek o besedì s ním uvádí na jiném místì
zpravodaje Ing. Jiøí Kapárek.

Robin Hill o Norsku

Nenechte si ujít poslední cestopisnou pøednáku v tomto roce
a pøijïte si poslechnout Robina
Hilla. V pátek 25. listopadu v 16
hodin se dozvíte, co zajímavého
na vás mùe èekat v Norsku, uvidíte nádherné fotografie a tøeba
získáte i inspiraci k pøítí dovolené.

10. roèník turnaje
v bowlingu

Ji v minulém èísle zpravodaje jsme vás zvali na kulaté výroèí
naeho spoleèného klání s kuelkami. Za tìch deset let jsme vystøídali nìkolik restaurací s bowlingem, trofejní kuelka putovala po celých Michálkovicích, ale
letos bude turnaj opravdu prestiní. Na výherce èeká zajímavá
cena a ani ostatní nepøijdou
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9-12
13-18
9-12
13-16
zavøeno
9-12
13-18
9-12
13-16

Ing. Miloslav Rucki seznamuje nae zájemce s pravidly Wikipedie
F O T O I . T I M K O VÁ

zkrátka. Nìkteøí úèastníci rádi
povzbuzují, dají si nìco dobrého
a podporují své favority. I to patøí k jedineèné atmosféøe setkání.

Larischovi v naem
kraji aneb poznáváme
Karvinou s Klubem
Generace

Ve støedu 12. øíjna jsme se vypravili s naimi ètenáøi - seniory

Po skonèení prohlídky zámku jsme opìt sedli na autobus a
pøemístili se do Karviné -Mizerova, kde nás ji oèekávali v Regionální knihovnì. Po malém obèerstvení v místní kavárnì, která je
souèástí knihovny, se nám vìnovala Mgr. Markéta Kukrechtová,
která s námi prola celou knihovnu, vechna oddìlení, i místnosti, kam se bìný ètenáø nedosta-

obrazù paní Vìry Mrkosové a
dalích kurzistù z Viridianu. Regionální spisovatelce Janì Schlossarkové vyla kníeèka básní pod
názvem Toulky nejen Hluèínskem. Ilustrátor Josef Barták
nám zapùjèil obrázky z této knihy a vy si je budete moci u nás
prohlédnout a do konce roku.
Vánoèní ozdoby patøí k Vánocùm. Paní Renata Øeháková z
Havíøova u nás poprvé vystaví své
ozdoby na stromeèek i na ozdobení bytu v tomto vánoèním èase.
Perníèky manelù Bartákových ji léta neodmyslitelnì patøí
k naí knihovnì. Pøijïte se na nì
opìt podívat a pokochat se umìním naich ètenáøù.
Paní Kamila Kotová si pro vás
pøipravila netradièní záloky do
knih a krásné perky.
Dalí výstavu pro vás pøipravil Úøad mìstského obvodu: k
prohlédnutí i pùjèení jsou zde
knihy z projektu Prevence kriminality. Nabídka obsahuje knihy s
právní, sociální, rodinnou, bezpeènostní a jinou pøíbuznou tematikou.

Výtvarná dílna
pro dìti

Poznávací zájezd s Klubem Generace do Karviné se i pøes nepøízeò poèasí
F O T O I . T I M K O VÁ
velice vydaøil.
na dlouho plánovaný poznávací
zájezd do Karviné. Poèasí nám
sice moc nepøálo, ale i tak si vech
dvacet výletníkù program uilo.
Zaèali jsme na Masarykovì námìstí v Karviné, kde se nám po
meních peripetiích vìnoval pracovník Informaèního centra a
provedl nás dvìma kostely, námìstím a pøilehlými ulièkami a
povyprávìl o bohaté historii mìsta.
Následovala prohlídka zámku, který zdobí Masarykovo námìstí. Vìtina z nás ani nevìdìla,
jak bohatou historii zámek má a
jaké ukrývá poklady. A to jsme
vidìli jen jeden prohlídkový
okruh a zámek má celkem okruhy ètyøi. Take snad pøítì

ne. Zhlédli jsme také film o pøestavbì knihovny pøed pìti lety a
velmi ocenili, v jak krátké dobì
byla stavba pøedána do uívání
knihovníkùm a veøejnosti.
Pokud nìkdy budete mít do
Karviné cestu, rozhodnì ji jako
mìsto nepodceòujte, je zde mnoho vìcí k vidìní a stojí za to se
zde zastavit. Dìkujeme vem, kteøí s námi cestovali i v nevlídném
poèasí a doufáme, e pøítí rok
se opìt setkáme na podobné
akci.

Pozvánka na výstavy

Pro milovníky výstav máme
na poslední èást roku pøipravenu bohatou nabídku. V Galerii
Emoce vám nabízíme výstavu

Paní Lenka Damakovièová u
nás plánuje výtvarnou dílnu pro
dìti ve ètvrtek 24. listopadu od
15 do 17 hodin. Dìti si mohou
vyrobit krásná vánoèní pøáníèka
pro své blízké.

Vánoèní koncer ty

Bez vánoèních koncertù si u
prosinec ani neumíme pøedstavit. Na støedu 7. 12. v 16:30 vás
zveme na koncert ZU Edvarda
Runda a doufáme, e stejnì jako
my se tìíte na áèky i jejich pedagogy.
Soubor Michálek pod vedením Mgr. Taány Mikulské u nás
vystoupí o týden pozdìji, ve
støedu 14. 12. v 16:30. Jejich koncert bude poslední akcí knihovny v tomto roce, take si jej pøed
vánocemi opravdu vichni vychutnáme.
Hezké podzimní dny vám
pøejí vae knihovnice
Ivana Timková
a Marie Krytofová

Spoleèenská rubrika

Spisovatel Richard Skláø
v Michálkovicích

B L A H O P Ø E J E M E
Dne 20. listopadu 2016 oslaví své 85. narozeniny
ná milovaný tatínek, dìdeèek, pradìdeèek, bratr,
vagr a strýc pan

JIØÍ

K O PÁÈ E K

z Michálkovic.
Vechno nejlepí, hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti
do dalích let mu pøeje za celou rodinu dcera Dáa.

ROZLOUÈILI JSME SE
Oznamujeme vem pøátelùm a známým,
e nás dne 11. øíjna 2016
ve vìku 89 let navdy opustil pan
ZDENÌK

GREGOR.

Dne 18. øíjna 2016 tie a navdy
nás ve vìku 90 let
opustila také jeho manelka
V L A S TA

G R E G O R O VÁ .

Vìnujte obìma, spolu s námi, tichou vzpomínku.
Syn Vladimír s rodinou

Dne 30. záøí 2016 nás ve vìku 92 let
navdy opustila paní

ANEKA

N O V Á K O VÁ

rozená Musiálková, rodaèka z Michálkovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
Za celou rodinu dcera Alena
s dcerou a synem a jejich rodinami

V Z P O M Í N Á M E
Jen kytièku kvìtù na hrob Ti mùeme dát,
chvilièku postát a tie vzpomínat
Dne 11. listopadu 2016 uplyne 13 let,
kdy jsme se navdy rozlouèili s naí
milovanou maminkou, babièkou a prababièkou paní

Tìíme se, e køest dalí knihy Richarda Skláøe bude v michálkovické
knihovnì, a pøi tak hojné úèasti, jako byla tato minulá.
F O T O I . T I M K O VÁ

V pátek 7. øíjna se v michálkovické knihovnì konala beseda
s ostravským spisovatelem Richardem Skláøem. V poslední dobì
ètenáøe zaujaly jeho dva románové thrillery Vila na Sadové a
Andìl smrti. Oba se odehrávají v
autentickém ostravském prostøedí.
Ve Vile na Sadové sledujeme
poutavý dìj ve dvou èasových
osách, a to v dobì nacistické okupace a v dobì souèasné. Významnou roli v románu sehrává zcela
konkrétní vila, která stojí na ulici
poblí Komenského sadù. Hlavní hrdinové proívají svá dobrodruství a své osudy v slezskoostravské lokalitì Frantikov, Na
Bunèáku a v Keltièkovì ulici.
Napínavý dìj románu se odehrává v samotném centru Ostravy,
ve Vítkovicích, Porubì, Heømanicích i Radvanicích.
Román Andìl smrti sleduje
dalí osudy stejných hrdinù a pøímo navazuje na román první.

Spolu s nimi proívá ètenáø dobrodruství opìt v ulicích Ostravy,
jejích tajemných zákoutích a
pøedmìstích. Pro michálkovické
je zajímavé proívat takøka hororové pøíbìhy na dùvìrnì známých ulicích Pikartské, Bláhovì
nebo Rajské. Svoji významnou
roli v románu sehrává i historicky cenná ruina ostravských jatek.
Je zøejmé, e romány Richarda Skláøe zaujaly ètenáøe svým
strhujícím dìjem, který si nezadá
s bondovkami I.L. Fleminga, i
prostøedím, nám Ostravákùm tak
blízkým. Úèastníci besedy se seznámili se stylem práce autora i s
jeho dalími tvùrèími plány. Skvìlou atmosféru besedy Richard
Skláø v závìru podtrhl slovy: V
souèasné dobì pracuji na dalím
pokraèování osudù hlavních hrdinù obou knih. Byl bych rád,
kdyby se slavnostní køest tohoto
nového románu mohl konat ve
vaí michálkovické knihovnì.
Jiøí Kapárek

A L  B Ì TO U S P I S A R OVO U .
S láskou a úctou vzpomínaji dcera
a synové s rodinami.
11. listopadu 2016 tichou vzpomínkou uctíme
4. výroèí úmrtí naeho drahého tatínka,
dìdeèka a pradìdeèka, pana

J A R O S L AVA

BOGDY

S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou
27. øíjna 2016 uplynulo ji 38 let ode dne,
kdy nás navdy opustil
ná milovaný tatínek, dìdeèek a pradìdeèek pan
V L A D I S L AV

N AVA L A N Ý .

S láskou a s neskonalou úctou na nìj vzpomínají
dcery Milue a Marie s rodinami.
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Spisovatel Richard Skláø na besedì v michálkovické knihovnì

Koupím pole,
ornou pùdu, les a pod.
Malý samostatný pozemek
i vìtí plochu v této lokalitì
èi blízkém okolí.
Nejsem realitní kanceláø!

Zprávy Mìstské policie Ostrava
Ostravtí stráníci se zapojili
do celorepublikové akce zamìøené
na sbìr injekèních støíkaèek

Prosím nabídnìte,
zaruèuji sluné jednání, dìkuji.

T : 775 565 459

GARÁOVÁ

VRATA

w w w. v r a t a - o s t r a v a . c z
dvoukøídlá, výklopná, sekèní

Stavíme ploty na klíè
 Pletivové ploty,
svaøované sítì
 Svaøované panely 3D,
brány a branky
 Pìstujeme thuje na ivé ploty

w w w . P L O T Y- O S T R AVA . C Z

Te l . : 7 2 2 5 5 0 0 0 0

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

Podobnì rozsáhlou akci zamìøenou na sbírání nebezpeèných
pouitých jehel Èeská republika dosud nepamatovala. Stráníci v osmi
mìstech se rozhodli spojit síly, sníit tak riziko íøení nakalivých onemocnìní a pomoci k hlubímu povìdomí o správném chování pøi
nálezu injekèní støíkaèky.
První soubìnou akci Jehla uspoøádaly vloni v listopadu mìstské policie v Praze a v Brnì. Letos, ve ètvrtek 6. øíjna, svá mìsta intenzivnì prohledávali i stráníci z Ostravy, Plznì, Èeských Budìjovic,
Pardubic, Trutnova a Dobruky.
Trendy v jednotlivých mìstech se lií
Pøestoe je v této oblasti hlavní mìsto Praha s ohledem na velkou
koncentraci lidí stále velmi specifické, v posledních letech se situace
mírnì zlepuje.
Pozitivní trend bohuel nepozorují stráníci v Brnì, kde hlídky
mìstské policie odstranily v roce 2013 dohromady 585 aplikaèních
pomùcek, o rok pozdìji 1259, vloni 2190 a letos za prvních devìt
mìsícù ji 1741.
V Ostravì se èísla kadoroènì pohybují okolo tøí tisíc. V roce
2015 sesbírali ostravtí stráníci 3491 kusù injekèních støíkaèek a jehel, od zaèátku letoního roku je to 2135 kusù.
Spoluprací s obecnì prospìnou spoleèností Renarkon se nám
v Ostravì daøí poèty odhozených injekèních støíkaèek a jehel sniovat. Pøesto se snaíme vyuít vech moností jak riziko dopadající na
spoleènost dále eliminovat.
Sbìrem jehel se vechny zapojené mìstské policie zabývají celoroènì pøi bìné hlídkové èinnosti, ale èasto také pøi cílených opatøeních, kdy je sbìr injekèních støíkaèek jejich hlavním úkolem. Pøedcházejí tak nebezpeèí, jemu jsou vystaveny hlavnì dìti, ale bezpochyby také domácí zvíøata jako psi a koèky. Stráníci aktivnì spolupracují se státními policisty a pøedávají jim informace o výskytu narkomanù. Tato zjitìní jsou jedním z uiteèných vodítek pøi potírání
drogové kriminality.
A jak to s nálezy v jednotlivých mìstech dopadlo?
V Praze stráníci nalezli 247 ks injekèních støíkaèek a jehel, v Brnì
168 ks, Ostravì 52 ks, Plzni 50 ks, Pardubicích 12 ks, Èeských Budìjovicích 8 ks, Trutnovì 24 ks a Dobruce 1 ks.
V Ostravì-Michálkovicích nebyla v prùbìhu akce nalezena ádná
injekèní støíkaèka. Od ledna do záøí 2016 to bylo celkem 6 ks injekèních støíkaèek a jehel.
Stráníci znovu apelují na veøejnost:
V pøípadì, e obèané naleznou odhozenou injekèní støíkaèku
èi jehlu, ádáme je, aby ji sami z dùvodu vlastní bezpeènosti nesbírali,
ale neprodlenì zavolali na linku 156. Stráníci mìstské policie zajistí odborný sbìr i následnou likvidaci.
Bc. Michal Maro, Mìstská policie Ostrava
Telefonní èíslo sluebny v Michálkovicích 950 735 011
Policie ÈR - 158 l Mìstská policie Ostrava - 156

