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AKTUALITY
z mìstského obvodu
Zasedání
zastupitelstva

Dvanácté zasedání zastupitelstva mìstského obvodu
Michálkovice se bude konat ve
støedu 21. prosince 2016 od
17:00 hodin v zasedací místnosti
michálkovické radnice. Hlavním
bodem programu bude projednání rozpoètu mìstského
obvodu na nadcházející rok
2017.

Omezení plateb
na pokladnì ÚMOb

Informujeme obèany, e z
dùvodu nutnosti odvodu
hotovosti z pokladny úøadu na
konci roku 2016, budou
omezeny hotovostní platby, a to
od 21. prosince 2016, 17:00
hodin do 2. ledna 2017, 12:30
hodin. V pøípadì potøeby úhrady
plateb v tomto období je mono
vyuít bezhotovostního platebního styku, a to na úèet è. 191649303369/0800.

Omezení pr ovozu
ÚMOb Michálkovice
o Vánocích

Upozoròujeme
obèany
Michálkovic, e ve støedu dne
28. prosince 2016 bude úøad
mìstského obvodu uzavøen od
15:30 hodin. Ve dnech 27. a 30.
prosince 2016 mohou být
nìkterá jednotlivá pracovitì
úøadu uzavøena, a to z dùvodu
èerpání øádné dovolené.
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www.michalkovice.cz

Co jsme letos udìlali
Konec roku je období, kdy se èlovìk
zamýlí nad tím, co se za uplynulý rok
podaøilo a co je tøeba jetì dohnat. Jinak
tomu není ani u organizací, které bilancují, jak své naplánované úkoly roku zvládly.
Dovolujeme si proto udìlat i pro vás
pøehled toho, co mìstský obvod Michálkovice pro své spoluobèany zaøídil, opravil, vylepil, kde byly uèinìny kroky k tomu,
aby se v následujícím roce mohlo v trendu oprav a realizaci nových vìcí pokraèovat.
Pro pøehlednost rozdìlíme práce na
oblast bytové a nebytové politiky, komunikace, oblast rozvoje mìstského obvodu
a oblast kultury.

Bytové domy

schoditìm u bytového domu na ulici
Radnièní. Na bytových domech na ulici
Èeskoslovenské armády è. 102 a 104 byl
provedeny nátìry èástí støech a nové zastøeení zadních vchodù.
V dùsledku pùsobení zubu èasu bylo
nutné vymìnit sedm plynových kotlù k
vytápìní bytù, elektrické bojlery k ohøevu vody, pøi výmìnì nájemníkù v bytech
jsme dodali také nìkolik nových kuchyòských linek. Nae technická údrba provedla v souvislosti s výmìnou nájemníkù
rekonstrukci tøí bytù. V 73 bytech byly
vymìnìny vodomìry a pravidelné kontroly komínù byly provádìny u vech bytových domù. Byly také zpracovány prùkazy energetické nároènosti vech budov
v majetku mìstského obvodu a provedeny opravy rozvodu plynu podle nových
norem.

Nebytové prostory

Zateplení domu na Panské
Do oprav a modernizace bytového
fondu jsme v roce 2016 vloili 1,1 milionù
korun. Významnou akcí, která se v souèasné dobì dokonèuje, je zateplení bytového domu na ulici Panské, a to vèetnì
výmìny oken a vstupních dveøí. Byla provedena nová hydroizolace u bytového
domu na ulici U Køíe. Komplexní opravou proel dvorek s novou opìrnou zdí a

Do oprav a modernizace nebytového
fondu jsme vloili 160 tisíc korun. Na podstatné èásti kulturního domu byla poloena nová støení krytina, dále byla provedena výmìna západní èásti støeního
bednìní a výmìna okapù, oprava omítek
v èásti sklepa a instalace výkonného odsávaèe par v kuchyni kulturního domu. V
budovì poty byla provedena výmalba
vstupního schoditì a oprava komínu.
Realizována byla také oprava hydroizolace a vnitøních omítek na veøejných záchodcích na toènì trolejbusù.

Opravy místních komunikací

Do oprav povrchu místních komunikací jsme vloili cca 1,6 milionù korun.
Opraveny byly povrchy komunikací, které mìly velmi ponièené asfaltové
Pokraèování na str. 2

Pøíjemné proití svátkù vánoèních, mnoho tìstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce 2017
vem spoluobèanùm a ètenáøùm
pøeje redakce Michálkovického zpravodaje.

Co jsme letos udìlali
Pokraèování ze str. 1

koberce a u nich byly vyøeeny
majetkoprávní vztahy. Jmenovitì
se jedná o ulici Na Vìtérce, èást
ulice Charvátovy, Mrázné, úsek
na ulici Rajské, spojnici mezi ulicí Radnièní a Èeskoslovenské armády, úsek ulice Petøvaldské mezi
ulicí Bláhovou a Èihalíkovou, U
lékárny a èást komunikace na
Michalském námìstí.

objemu cca 1,5 mil. Kè na rekonstrukci uèeben pøírodovìdy a
výpoèetní techniky vèetnì nového vybavení v Základní kole U
Køíe.
S vedením firmy RPG Byty
byly projednány podmínky pro
zakoupení dvou bytových domù
na ulici Èeskoslovenské armády,
jako rozíøeni bytového fondu
naeho mìstského obvodu pro
mladé lidi i seniory.

Oprava chodníkù

Ulice Rajská po opravì povrchu

Ostatní

Mìstský obvod zajistil nákladem 208 tisíc korun likvidaci velké betonové tìrbinové nádre
na ulici U Køíe, která v minulosti slouila jako umpa pro Základní kolu U Køíe. V hasièské zbrojnici byla nainstalována nová výjezdová vrata v garái pro nový
hasièský automobil. Na pozemcích mìstského obvodu byly likvidovány stromy napadené jmelím.

Oblast rozvoje
mìstského obvodu

Mìstský obvod zajistil zpracování projektu nauèné stezky po
zajímavých lokalitách Michálkovic v délce 4 km a úpravu parèíku na ulici Pavelské. Oba projekty by mìly být realizovány v roce
2017. Zpracován byl také projekt
na rozíøení bytu o pùdní vestavbu v domì nad potou. Také zde
realizace probìhne v pøítím
roce.
Byla podána ádost vèetnì
projektu o podporu z Integrovaného regionálního operaèního
programu s rozpoètem 7,3 mil.
Kè na modernizaci stávající budovy a nového vybavení Klubu
dùchodcù a Otevøeného klubu
pro dìti a mláde na ulici Radvanické. Pracuje se na ádosti a
projektové dokumentaci o podporu z Integrovaného regionálního operaèního programu v

lufinancování projektu je dle naich informací zaèlenìna v návrhu rozpoètu mìsta Ostravy pro
pøítí rok. V pøítím roce bychom
se tak koneènì mìli doèkat zahájení vysnìné rekonstrukce, na ni
èekáme ji mnoho let.

Oblast kultury

Kulturní ivot Michálkovic byl
v letoním roce obohacen následujícími spoleèenskými a kulturními akcemi:

pohádky Din a Toník, Michálkovický den dìtí, Pøímìstský tábor pro dìti, Michálkovické léto
pro dìti, Sportovní den, Tematický zájezd seniorù, Setkání s jubilanty, Slavnostní vítání nových
obèánkù Michálkovic, Mezinárodní festival outdoorových filmù, pøedstavení travesti show Divoké koèky, slavnostní rozsvíceni
vánoèního stromku, Mikuláská
nadílka pro dìti a na závìr roku
se pøipravuje tradièní Adventní
koncert v Husovì sboru.

Z rozpoètu statutárního mìsta Ostravy byly zajitìny finanèní
prostøedky v objemu 6 milionù
korun na opravu chodníkù kolem
ulice
Èeskoslovenské.armády, V souèasné dobì se
zpracovává výbìrové øízení na
zhotovitele této opravy. Zpracovává se také projektová dokumentace na ozelenìní této komunikace.

Kanalizace

Nìkolikanásobným jednáním s magistrátem mìsta Ostravy
a firmou OVAK Ostrava se podaøilo vyèlenit z Ploné kanalizace
Michálkovic odkanalizování ulic
milovského, Petøvaldské, Sládeèkovy vèetnì stavby hlavního kanalizaèního sbìraèe u hasièské
zbrojnice v hodnotì cca 30 milionù korun. Stavba je ukonèována v tomto roce. Dále bylo vyjednáno vyèlenìní dalích stok v
oblasti ulic Sládeèkovy, Petøvaldské, Bláhovy, Panské, Èihalíkovy,
Holandské a Bolkovy z Ploné
kanalizace Michálkovic s pøedpokládaným termínem realizace
v roce 2017. Jednání o aktualizaci pùvodních plánù Ploné kanalizace Michálkovic a doprojektování oblasti ulic Rajské a
Lechovy nadále probíhají.

Rekonstrukce
hasièské zbrojnice

V rámci dotaèního øízení v
programu Dotace pro jednotky
SDH obcí, vyhláeného generálním øeditelstvím Hasièského záchranného sboru ÈR, byla získána dotace na rekonstrukci michálkovické hasièské zbrojnice ve výi
4,4 milionù korun. Èástka na spo-

Skupina No Name na MichalFestu
Multiánrový hudební festival
MichalFest, Ples mìstské obvodu
Michálkovice, Erotický ples, krajské kolo soutìí Brána a Folkový
kvítek, divadelní festival Ostravské Buchary, Svatováclavský hudební festival, divadelní pøedstavení Èíe plná operety, Michálkovické pálení èarodìjnic, divadelní pøedstavení souboru Michal

Na závìr této bilance pøejeme
do nadcházejícího nového roku
2017 vem spoluobèanùm mìstského obvodu hodnì zdraví, tìstí a
pohody v pøíjemném prostøedí naich Michálkovic.
Vladimír Kozel
místostarosta
Martin Juroka
starosta

MÌSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE
vás zve na tradièní

Adventní koncert
který se bude konat

v sobotu 17. prosince 2016 od 15:00 hodin
v Husovì sboru Církve èeskoslovenské husitské
v Michálkovicích.

Svým koncertním vystoupením se vám pøedstaví
pìvecký sbor ONDRÁEK ZU z Nového Jièína
pod vedením sbormistra Josefa Zajíèka.
Vstupné dobrovolné
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INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU

Rada mìstského obvodu se sela 24. øíjna 2016 na svém ètyøicátém sedmém zasedání. Na nìm mimo jiné projednala následující záleitosti:
Souhlasila s podáním ádosti
o povolení kácení tøí kusù jírovce maïal nacházejících se v zahradì Klubu dùchodcù. Na základì ádostí obèanù prodlouila platnosti tøí nájemních smluv

na byty v bytových domech mìstského obvodu. Rada dále rozhodla o uzavøení smlouvy o dodávce prací v oblasti bezpeènosti práce a na úseku poární

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Ve støedu 2. listopadu 2016
se v zasedací místnosti michálkovické radnice selo zastupitelstvo
mìstského obvodu ke svému jedenáctému zasedání.
Jednání zahájil a øídil starosta mìstského obvodu Martin Juroka. Po nezbytných organizaèních záleitostech pøítomné zastupitele seznámil se zprávou o
èinnosti orgánù mìstského obvodu za dobu od minulého zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo následnì rozhodlo o dvou majetkoprávních
záleitostech (nevyuití pøedkupního práva ke stavbì garáe a vydání kladného stanoviska k zámìru navrácení vyvlastnìného pozemku). Vyjádøilo také souhlas s
pøípravou a pøedloením ádos-

ti o podporu z Integrovaného
regionálního programu  Infrastruktura základních kol v sociálnì vylouèených lokalitách. Zámìrem mìstského obvodu je zapojit se do vyhláené kolové výzvy a pøedloit projekt na modernizaci odborných uèeben v Základní kole, U Køíe 28. V závìru jednání zastupitelstvo odsouhlasilo zapojení mìstského obvodu Michálkovice do Programu
podpory aktivit v oblasti kultury
na rok 2017, který vyhlásil Moravskoslezský kraj. Stejnì jako v
pøedchozích letech se bude mìstský obvod ucházet o dotaci na
multiánrový hudební festival
MichalFest 2017.
Jiøí Kapárek

Slavnostní setkání jubilantù probìhlo
letos v duchu cimbálových písní
Ve ètvrtek 20. øíjna 2016 se
jako kadoroènì otevøel kulturní dùm vem michálkovickým
obèanùm, kteøí oslavili významné ivotní jubileum. Této tradice
se letos zúèastnily na ètyøi desítky
jubilantù se svým doprovodem.
Úvodní pozdrav a blahopøání
oslavencùm pronesli starosta
Martin Juroka spoleènì s místostarostou Vladimírem Kozlem.
Od estnácté hodiny pak patøil
program Cimbálové muzice Lip-
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ka, která svými písnìmi rozveselila celý sál. Velmi si váím, e
mùeme tímto spoleèným setkáním vyjádøit úctu naim spoluobèanùm a dopøát jim okamiky,
které je zahøejí u srdce, dodal
starosta mìstského obvodu. V
upomínku na toto setkání byl
proveden slavnostní zápis s podpisy pøítomných jubilantù do
pamìtní knihy mìstského obvodu Michálkovice.
Pavlína paèková

ochrany s Ing. Petrem Bednarzem, Ostrava (IÈ 05250404). Dále
schválila výbìrové øízení na pronájem bytu è. 1 v bytovém domì
na ulici Panské è.575/89 a povìøila referenta ohlaovny a správy
nemovitostí jeho vyhláením na
úøední desce ÚMOb Michálkovice. Rozhodla také o uzavøení
dodatku è. 1 k pojistné smlouvì
o pojitìní majetku a odpovìdnosti podnikatelù, kterým jsou
pojitìni vichni èlenové zastupitelstva mìstského obvodu a o uzavøení smlouvy o kolektivním pojitìní odpovìdnosti zamìstnancù za kodu zpùsobenou zamìstnavateli pøi výkonu povolání, kterou je pojitìn kadý jednotlivý
zamìstnanec Statutárního mìsta Ostrava, Úøadu mìstského
obvodu Michálkovice. V závìru
zasedání rada souhlasila s pøípravou a pøedloením ádosti o podporu z Integrovaného regionálního operaèního programu 
Infrastruktura základních kol v
sociálnì vylouèených lokalitách.
Pøedmìtem ádosti bude rekonstrukce odborné uèebny pøírodních vìd a vybavení poèítaèové
uèebny v Základní kole U Køíe.
Ètyøicáté osmé zasedání rady
mìstského obvodu se konalo 7.
listopadu 2016. Rada na nìm

projednala mimo jiné tyto záleitosti:
Schválila poskytnutí slevy z
nájmu Kulturního domu Michálkovice pro akci Samostatného
kmenového a klubového svazu
Dakota, z.s., Ostrava a pro organizátora tradièního Country
bálu. Rada dále souhlasila s rozpoètovým opatøením rady Statutárního mìsta Ostravy, kterým
byly mìstskému obvodu Michálkovice poskytnuty finanèní prostøedky ve výi 6 milionù korun
na opravu chodníku ulice Èeskoslovenské armády. Souhlasila
rovnì s pøijetím vìcných darù
(uèebnic a radiomagnetofonu),
poskytnutých Základní kole U
Køíe 28 dárci na základì pøísluných darovacích smluv. Dále se
rada seznámila se ádostí Slezského eleznièního spolku o finanèní dar a rozhodla o jeho neposkytnutí, souèasnì schválila text
pøísluné písemné odpovìdi.
Rada také rozhodla o uzavøení
dvou dodatkù è. 1 ke smlouvám
o dílo se spoleèností ALPINE Bau
CZ a.s. a se spoleèností SWIETELSKY stavební s.r.o., kterými se
prodluují termíny dokonèení
jejich díla.
Jiøí Kapárek

Rozlouèili jsme se s Mirkou

Dne 10. listopadu 2016 nás navdy opustila významná michálkovická spoluobèanka paní

M I R O S L AVA J U R O  K O VÁ .

Svou profesí uèitelky byla pøedurèena k tomu, aby celý svùj ivot
vìnovala dìtem, jejich vzdìlávání,
výchovì, rozvoji jejich spoleèenského i kulturního uplatnìní a ivota.
Uèila nai mladou generaci na michálkovické základní kole, kde zastávala také funkci zástupkynì øeditele koly. Po odchodu do dùchodu
zamìøila svou práci, jako autorka
øady divadelních her a pohádek, na
rozvoj dramatického umìní v Michálkovicích. Pod jejím vedením vznikl amatérský divadelní soubor MICHAL, který obohatil kulturní ivot v naem mìstském obvodu mnoha úspìnými
divadelními pøedstaveními i akcemi pro dìti. Jetì v létì tohoto
roku se mohla, jako autorka a reisérka, tìit z fenomenálního
úspìchu své hry Din a Toník, z jejích nìkolika repríz i podìkování nadeného publika potleskem ve stoje. Miroslava Juroková se nesmazatelným zpùsobem zapsala do spoleèenského i
kulturního ivota naich Michálkovic. Za celoivotní práci, odvedenou ve prospìch naeho mìstského obvodu, nám nezbývá, ne jí upøímnì podìkovat a vzpomínat
(jk)

AKCE
KULTURNÍ DÙM

V
l

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
1. 12.
4. 12.
8. 12.
10. 12.
17. 12.
21. 12.

15:00
14:00
17:00
14:00
16:00
9:00

Oslava 50 let mateøské kolky
Mikuláská nadílka
Vánoèní koncert ZU Edvarda Runda
Valná hromada SDH Michálkovice
Vystoupení Taneèního klubu KATLEN Ostrava
Vánoèní koncert souboru MICHÁLEK Z U Køíe
MÌSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE
www.michalkovice.cz

17. 12. 15:00 Adventní koncert v Husovì sboru
 vystoupení pìveckého souboru Ondráek
z Nového Jièína

Pøipravujeme
adventní koncer t

Dlouholetou tradicí pøedvánoèního období v Michálkovicích jsou adventní koncerty, které kadoroènì do michálkovického Husova sboru Církve èeskoslovenské husitské pøilákají
desítky sváteènì naladìných posluchaèù.
Letoní adventní koncert se

bude konat v sobotu 17. prosince 2016 od 15:00 hodin. Michálkovické veøejnosti se tentokrát
pøedstaví ONDRÁEK, pìvecký
sbor Základní umìlecké koly z
Nového Jièína.
Tento pìvecký sbor byl zaloen ji v roce 1967 a sezóna 2016/
2017 je jeho jubilejní padesátou

¨

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
Prosinec  Voòavé Vánoce  výstava perníèkù manelù Bartákových
Bìhem ledna s února se mùete tìit na krásné fotografie z dílny
Kamila Übelauera. Výstava nazvaná Dvì sestry nám pøedstaví ermanickou a tìrlickou pøehradu.
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
13. 1. 16:00  Toulky nejen Hluèínskem  beseda s Janou Schlossarkovou k její nové knize
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Blií informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech,
na www.michalkovice.cz a na webových stránkách poøadatelù

Z V E M E VÁ S N A

P les
mìstského obvodu Michálkovice
21. ledna 2017 od 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje kapela
STA N D A B A N D A
l zajímavý program l cenné výhry
l bohatì zásobený bar l skvìlé jídlo
Pøedprodej vstupenek od 1. 12. 2016
v Kulturním domì Michálkovice
Cena vstupenky s místenkou 150 Kè

P Ø I S T AV E N Í K O N T E J N E R Ù

koncertní sezónou. ONDRÁEK
od samého poèátku své èinnosti
spolupracuje s rozhlasovými a televizními studii, na svém kontì má
devìt samostatných profilových
CD, úspìnì se prezentuje na
øadì sborových festivalù v Èeské
republice i v zahranièí. V posledních pìti letech pøivezl prestiní
ceny z øady zahranièních festivalù a soutìí, napøíklad z Irska,
Estonska, Finska, Èíny, Slovenska,
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Polska, USA, Nìmecka, Anglie,
Francie, Itálie, Litvy, Norska i
Lotyska. Pøedloni byl také hostem pøi slavnostním rozsvícení
vánoèního stromu na Staromìstském námìstí v Praze. Sbormistr
souboru Josef Zajíèek nám øekl:
Vìøím, e svým repertoárem duchovní a vánoèní hudby ONDRÁEK navodí tu pravou adventní atmosféru i u vás v Michálkovicích.
Jiøí Kapárek

pro sbìr velkoobjemového odpadu
na vybraná místa v mìstském obvodu Michálkovice
v prosinci 2016
Stanovitì
Termín pøistavení
1. Parkovitì ul. ÈSA - ul. Pavelská
12.12.
2. Ul. ÈSA  Uhrovec (pøed obyt. domy Slámova)
12.12.
3. Ul. Zvoníèkova - spojka s ul. U Køíe
12.12.
4. Køi. ul. Petøvaldská  Rajská  Hukvaldská
12.12.
5. Køi. ul. Radvanická  Slunná (u zastávky DPO)
13.12.
6. Ul. Lechova  travnatá plocha v blízkosti RD è. 21
13.12.
7. Ul. Panská - na parkoviti mezi obytnými domy è. 85-91 13.12.
8. Køi. ul. Bláhova  Petøvaldská
14.12.
9. Spojka ul. Sládeèkova  Petøvaldská (u zastávky DPO) 14.12.
10. Michalské námìstí  mezi obytnými domy è. 6-8
14.12.
15.12.
11. Ul. Charvátova - záliv (na pravé stranì ve smìru k Rajské)
12. Køi. ulic Petøvaldská-Radvanická (u rest. Pjetka)
15.12.
13. Køiovatka ulic tìpnièkova - Pavelská
15.12.
14. Ul. Legerova u domu è. 6
15.12.
Pøistavování kontejnerù bude probíhat a do 14 hodin.
Pro blií informace volejte spoleènost OZO Ostrava s.r.o.
Telefon: 596 251 111

Zprávièky ze koly aneb Poøád se nìco dìje
První ètvrtina kolního roku,
ètvrtletní písemky, tøídní schùzky, pedagogická porada, to
vechno u je za námi. Stejnì jako
besedy se zástupci mìstské policie ve vech tøídách. Ti mení se
seznamovali s chováním v rùzných dopravních situacích, ti starí si zopakovali, jak vyøídit obèanský prùkaz nebo dostali zajímavé
informace o tom, kdy bude jejich chování vyhodnoceno jako
pøestupek nebo u trestný èin. V
obou devátých tøídách v hodinì
výtvarné výchovy zase tøeba probìhla velice zajímavá akce gale-

rie Plato, její zástupci dojeli pøímo do koly za áky, aby si pod
jejich vedením mohli vyzkouet
práci s fotopapíry a dovìdìli se,
jak vyjádøit prostøednictvím výtvarného umìní rùznými zpùsoby své pocity. Vznikla opravdu
pozoruhodná umìlecká dílka,
která nyní zdobí nástìnky ve tøídách. Velký ohlas mìl i Halloweenský den 2016. Ve kole se
to hemilo postavièkami hrùznými i legraèními, s maskami se pøipojili i nìkteøí z vyuèujících, vichni si to prostì uívali. Nai áci se
vak nejen uèí a baví, ale také rádi
F O T O M . H I B L E R O VÁ

Mezinárodní festival
outdoorových filmù
poprvé v Michálkovicích

V pøíjemném prostøedí kulturního domu se ve dnech 3. a 5.
listopadu konala pøehlídka pìtadvaceti filmových snímkù s tématikou adrenalinových sportù, cestopisnou a také dobrodrunou tématikou, filmù ze ivota v odlehlých a nepøístupných místech naí
planety. Dopolední promítání byla vìnována dìtem ze základní koly, jejich názory na festival pøináíme v samostatném èlánku. Odpolední bloky byly urèeny pro dospìlé diváky.
Ná mìstský obvod se stal poprvé spolupoøadatelem tohoto zajímavého festivalu. Na úroveò jednotlivých filmù jsme zaznamenali v
pøeváné vìtinì kladné ohlasy, je vak koda, e této monosti, zhlédnout zajímavé dokumentární filmy, v naem obvodu nevyuilo jetì
více obèanù.
Vladimír Kozel

Ohlasy ákù
michálkovické základní koly
na Festival outdoorových filmù

áci Základní koly U Køíe se vydali do michálkovického kulturního domu na Festival outdoorových filmù a tady jsem zaznamenali
nìkteré z jejich ohlasù:
Karolína 7. tøída: ,,Zhlédli jsme ètyøi filmové projekce, z nich
první byla o létání na paraglajdu. Ihned po skonèení jsem vìdìla, e
bych tento sport chtìla jednou zkusit.
Jakub 7. tøída: ,,Bylo to super, moc jsem si to uil.
Saa 9. tøída: ,,První dva filmy se mi líbily docela dost, u tøetího
filmu bych zlepila zvuk, poslední film mi pøiel dost nezáivný, zdlouhavý, oèekávala jsem, e tam bude více zábìrù na pøírodu, ne o
chlápkovi, který mi pøipadal jako podivín. Spíe ne Aljaka se to
mìlo jmenovat Mùj ivot na Aljace.
Jakub 9. tøída: ,,Film o podmoøském svìtì mì zaujal, také film
Afrika se mi líbil, protoe mám osobnì respekt k lidem, kteøí dìlají
tento sport. Film Aljaka se mi nelíbil, bylo to dlouhé a nudné, èekal
jsem od toho více.
Sára 9. tøída: ,,První dva filmy byly skvìlé, ale potom to pokazila ta
Aljaka, to mì vùbec nezaujalo, moná, kdyby to bylo kratí a trochu
srozumitelnìjí, bylo by to lepí.
Tea 9. tøída: ,,Ten poslední film sestøíhat a udìlat zajímavìjí,
jinak to bylo dobré.
Tom 9. tøída: Bylo to celkem dobøe udìlané, vynikající výbìr,
jediné, co bych festivalu vytknul, bylo uspoøádání idlí v sále.
Martin 9. tøída: ,,Bylo to super, chtìl bych takových festivalù více.
Ten dìda v Aljace mì nebavil, dokonce jsem na chvíli usnul. Ze
zaèátku super.
Agi 9. tøída: ,,Vylepení  nìjaký komentáø k filmùm. Po skonèení
videa k tomu nìco dodat. Lepí uspoøádání idlí, zkrátit nìkterá
videa. Bylo by fajn v tom pokraèovat.
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soutìí, take bylo samozøejmé,
e se zúèastnili tradièní podzimní soutìe mladých zoologù v
ostravské zoo. Mezi úèastníky z
dalích ostravských kol se rozhodnì neztratili.
A na co vechny pøíznivce naí
koly zveme? Urèitì se pøijïte
podívat na Den otevøených dveøí 13. prosince 2016 spojený s
pøedvánoèním jarmarkem a
umìleckými dílnami na prvním
stupni Z. Ve støedu 14. prosince
si mùete pøijít poslechnout tradièní vánoèní koncert pìveckého sboru Michálek do michálko-

vické knihovny nebo 21. prosince navtívit spoleènì s michálkovickými áky dopolední vánoèní
koncerty tohoto souboru v kulturním domì. A nejsou to jediné
akce. Staèí sledovat kolní webové stránky. Vánoèní besídky a setkání v jednotlivých tøídách budou v posledním vyuèovacím dnu
tohoto roku pøedzvìstí svátkù
Vánoc, na které se moc tìí nejen vichni áci a uèitelé, ale
vichni lidé. Tak a se letoní Vánoce vem vydaøí!
Taána Mikulská

Tak se nám zase blíí

Stoupá nervozita, stres, pracovní nasazení s pøípravami, a také
s tím vím související únava. Seznam chybìjících úkolù a dárkù se sice
znatelnì zmenuje, ale e by to s sebou neslo nìjaké pocity oddechu èi
zklidnìní, to ani náhodou. Spíe naopak. Co jetì uklidit, doplnit,
vyèistit, koupit, ozdobit, vymyslet, zaøídit, aby bylo ve stejnì pøíjemné jako loni, nebo radìji jetì pøíjemnìjí .
mankote, no jo! Ale aby zase nezapálila prskavka stromeèek,
nevzpøíèila se kost v krku, nepøipálil se kapr, nepøesolil se salát, nerozsypaly se rohlíèky, nepøila chøipka, nepokazil se televizor Aby
koneènì napadl sníh. Aby zase tak stranì nefoukalo. Abychom se
nebrodili po pás ve snìhu. A nejsou zase na blátì. Tolik zase mrznout
nemusí
Tak se nám zase blíí. Zase se vracejí vzpomínky, útrky obrázkù z
dìtství, úsmìvy na tváøích blízkých v jehlièím provonìném pokoji u
krásnì nazdobeného stromeèku, nadená radost nás, tehdy jetì dìtí,
nad pøekvapením od Jeíka. Voòavé cukroví, malinký Betlém, skoøápky oøechù se svíèkami, rozpálené olovo, koledy, kapøí upiny, omamná vùnì purpury a frantika.
Ty chvíle tenkrát, byly tìmi nejkrásnìjími. Vichni to tak cítíme,
a vichni se je stejnì tak snaíme pøedat naim dìtem. Pár tehdejích
skromných balíèkù dnes nahrazujeme hromadami drahých dárkù, a
vlastnì si ani nechceme pøipustit, e ve vzpomínkách se nám dnes
pøece vybavuje nìco docela jiného, ne dárky, které jsme nali pod
stromeèkem. Víte co myslím? Cítíte to? Pamatujete si to? Usmíváte se.
Ano, znáte to, rozumíte mi.
To je to Tajemné Kouzlo Vánoc. A to ani sebevìtí hromada dárkù, cukroví a jiných vánoèních pochutin nepøeváí
Krásné Vánoce!
(zp)

KNIHOVNA
Senioøi píí Wikipedii

Ing. Miloslav Rucki byl prùvodcem celého projektu psaní
elektronické encyklopedie po
dobu esti týdnù. Nai ètenáøi,
kteøí projevili zájem, se scházeli v
naí knihovnì kadý ètvrtek od
10 do 12 hodin. Po esti týdnech
jsou ji zdatní wikipedisté  umí
vkládat nová hesla, pøípadnì
upravovat ta stávající, poøizovat
pøeklady z jinojazyèných verzí
Wikipedie. Kadý z nich si nael
oblast, která jej zajímá, a doufáme, e encyklopedii budou roziøovat a zkvalitòovat i nadále.
Jetì jednou dìkujeme Ing. Miloslavu Ruckému za jeho nadení a èas, který nám vem vìnoval.

INFORMUJE

roènì vìnujeme dìtem Základní
koly U Køíe a poøádáme pro nì
knihovnické lekce. Úèelem tìchto lekcí je nejen seznámení s knihovnou a knihami, ale také snaha, aby dìti pravidelnì èetly.

øíjnu jsme se podívali do Dolomit prostøednictvím Kamila Übelauera a jeho krásných fotografií.
Povídání bylo tentokrát trochu
jiné  z pohledu fotografa. Èekání na zábìr je nìkdy nekoneèné

Pùjèovní doba
pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek

9-12
13-18
9-12
13-16
zavøeno
9-12
13-18
9-12
13-16

E-mail: michalkovice@kmo.cz

10. výroèí turnaje
v bowlingu

Kdy jsme s touto aktivitou
Kamil Übelauer na zajímavé besedì o Dolomitech

Úèastníci jubilejního 10. roèníku turnaje v bowlingu
pøed deseti lety zaèínali, nikdo z
nás netuil, e i po letech bude o
turnaj v bowlingu tak veliký zájem. Letoní roèník byl skuteènì
mimoøádný. Pøilo celkem dvaadvacet úèastníkù, i kdy ne vichni hráli, nìkteøí se li jen pobavit.
Byli jsme nuceni zmìnit i nae
tradièní kolbitì v Komenského
sadech za restauraci Slezská na
Kolejní ulici v centru mìsta. Tamìjí výèepní Michal Proke vyhrál prestiní soutì a je nejlepím výèepním v celé republice.
Èlánek, který vyel v Mladé frontì, nám i podepsal a vkládáme jej
do naí kroniky jako dùkaz. Výherkyní jubilejního roèníku se
stala paní Helena Fürstová, i kdy
vìtinu hry drela prvenství paní
Milue Petráková. Putovní kuelka vítìzce odkryla své tajemství,
kadý z úèastníkù dostal diplom,
sladkost a slib zaslání spoleèného fota.

Knihovnické lekce

Bìhem podzimu se kado-

6/

F O T O I . T I M K O VÁ

a k dokonalému zábìru je tøeba
opravdu hodnì trpìlivosti.
Bìhem ledna a února se mùete tìit na krásné fotografie z
karnevalu v italských Benátkách
také z dílny Kamila Übelauera. V
souèasné dobì do 10. prosince
má tento autor výstavu v K-Triu v
Ostravì - Hrabùvce, kde mùete
vidìt jeho fotografie z Islandu.
Na konci listopadu probìhla
beseda s Robinem Hillem o Norsku, podrobnìjí informace vám
poskytneme v pøítím èísle.

Regionální
spisovatelka
a básníøka

Výherkynì jubilejního roèníku
paní Helena Fürstová.

Výtvarné odpoledne

24. listopadu jsme poøádali
výtvarnou dílnu pro dìti s paní
Lenkou Damakovièovou. Dìti si
mohly vyrobit rùzná pøáníèka k
vánocùm a potìit jimi své blízké.

Cestovatelské besedy

Oblíbené a hojnì navtìvované jsou cestovatelské besedy. V

Jana Schlossarková vydala
novou kníeèku básní Toulky
nejen Hluèínskem. Paní Janu
jsme pozvali v pátek 13. ledna 2017
do naí knihovny, aby nám svoji
novou kníku pøedstavila. Ji teï
si u nás mùete prohlédnout ilustrace k této knize od pana Josefa Bartáka. Autorka své básnì
vìnovala rodnému Hluèínu, který letos oslavil 760 let od svého
zaloení Pøemyslem Otakarem II.

Výstavy pro oko
i pro radost

Do konce roku si u nás mùete prohlédnout výstavu perníèkù manelù Bartákových. Jejich
perníèky se staly ji tradicí vdy
pøed Vánocemi i Velikonocemi.
Vánoce vám také pøipomene výstava Renaty Øehákové, která se

FOTO I. TIMKOVÁ

specializuje na papírový pedig.
Pokud jste fandové perkaøského oboru, èeká na vás nabídka
Kamily Kotové.

Síò slávy

Ji patnáct let k nám do
knihovny zveme rùzné známé
osobnosti a snaíme se pro Vás
uspoøádat co nejzajímavìjí akce.
Daøí se nám to i díky kadoroènímu finanènímu pøíspìvku mìstského obvodu Michálkovice. Fotografie hostù jsme umístili do
naí Sínì slávy, kterou si mùete
kdykoliv prohlédnout a pøipomenout si, kdo nai knihovnu ji
navtívil.

Vánoèní koncer ty

Na vánoèní tóny v knihovnì
jsme vás zvali ji v minulém èísle.
Nezapomeòte se pøijít podívat na
své dìti, vnouèata, neteøe a synovce. Ve støedu 7. prosince v
16:30 budou koncertovat áci a
pedagogové ZU Edvarda Runda. O týden pozdìji, také ve
støedu 14. prosince v 16:30 si vyslechneme koncert pìveckého
souboru Michálek pod taktovkou Mgr. Taány Mikulské.
Pøejeme vám hezké Vánoce
a pod stromeèkem pøedevím
zdraví, lásku, tìstí a pohodu.
Nezapomeòte si u nás vypùjèit
hezkou knihu na vánoèní svátky.
Vae knihovnice
Ivana Timková
a Marie Krytofová

Spoleèenská rubrika

Obecní kolébka pohoupala
deset obèánkù

B L A H O P Ø E J E M E
Dne 23. prosince 2016 oslaví své 85. narozeniny pan

J A R O S L AV È A P È A .

Ve nejlepí a hodnì zdraví do dalích let mu pøejí
dcera a synové s rodinami, vnouèata a pravnouèata
a sestra Vlasta s rodinou.

V Z P O M Í N Á M E
Dne 28. listopadu 2016 by se doila 67 let
nae milovaná maminka, tchynì, babièka, sestra,
vagrová a teta, paní

E M Í L I E S P I S A R O VÁ
Nikdy nezapomeneme.
Dcery Kateøina a Denisa s rodinama.
Dne 3. prosince 2016 vzpomínáme
15. smutné výroèí úmrtí pana

K A R L A B A Ò K Y.
V srdci ije dál, kdo byl milován.
S láskou a úctou vzpomíná manelka Vlasta
s rodinou
Dne 12. prosince 2016 je to ji 16 let,
kdy nás navdy opustila

M U D r .  Á R K A P E R E G R I M OVÁ
internistka a revmatoloka

Nemìli bychom zapomínat
na miminka, která pøicházejí na
tento svìt, a pøivítat je mezi námi
s patøiènou úctou. Jsou nositeli
ivota, lidského poznání a nesou
v sobì stopu naí minulosti, souèasnosti i budoucnosti. I z tìchto dùvodù má vítání narozených
dìtí v Michálkovicích dlouholetou tradici a nejinak tomu bylo i
první listopadovou sobotu, kdy
byly v kulturním domì pøivítány
do obecní pospolitosti dìti narozené v èasovém období od
dubna do záøí 2016.
V obecní kolébce se pohoupalo celkem deset chlapeèkù, z
tohoto poètu se narodila v naem mìstském obvodu i jedna
dvojèátka. Dvakrát se opakovalo
jméno Jan, dále rodièe vybrali

jména jako Ondøej, Ale, Luká,
Josef nebo Jindøich, zastoupena
byla dále jména Tomá, Gabriel
nebo Jakub.
K narození dítìte rodièùm
poblahopøál starosta mìstského
obvodu Michálkovice, Martin
Juroka, který po slavnostním zápise do pamìtní knihy pøedal
rodièùm kvìtinu a zlatý pøívìsek
v podobì ètyølístku. Slavnostní
atmosféru podtrhly dìti z michálkovické mateøské koly, které zarecitovaly a zazpívaly. Svým
vystoupením rozzáøily úsmìvy
vem pøítomným, podìkování
tedy patøí i paní øeditelce Ondrukové a paní uèitelce Dakové,
které s dìtmi program nacvièily.
Pavlína paèková

Michálkovické straení
se vydaøilo

Vzpomíná a nikdy nezapomene maminka a bratr s rodinou.
Dne 15. prosince 2016 vzpomeneme 35. výroèí úmrtí
naí milé sestry, maminky, babièky, vagrové a tety
paní

J A R O S L AV Y S P I S A R O V É ,
r o z e n é S E D L ÁÈ K O V É .
Za celou rodinu vzpomíná s láskou
sestra Hanka s rodinou.

Prodej døíví
Úøad

mìstského

obvodu

nabízí

palivové

vem

zájemcùm

døíví

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
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F O T O F. B O L F Í K

Zhruba tøi sta dìtí a nejménì stejný poèet jejich dospìlých prùvodcù se selo na tradièním Michálkovickém straení. Akci i tentokrát pøálo poèasí a organizátoøi pro dìti pøipravili opravdu bohatý
program sestávající z plnìní zábavných úkolù v parku a stezky odvahy
na haldì. Na závìr pak byla pøipravena skvìlá Fireshow. Podìkování
patøí vem, kteøí se do pøípravy a organizace celé akce zapojily, a ji
lo o èleny komisí a výborù, dalí dobrovolníky a v neposlední øadì i
èleny Placatého kamene. Vìøíme, e nikdo z tìch, kteøí se zúèastnili,
nelitovali a e si vichni odnesli pìkné záitky.
(mj)

MASÁE

KOPRETINA

M O D R Ý PAV I L O N

p ø e j í v  e m p o h o d o v é Vá n o c e
a v pøítím roce hodnì zdraví,
 t ì s t í , r a d o s t i a l á s k y.
Péèe o tìlo = investice do zdraví
Kontakt:

603 909 748

www.masazekopretina.cz masazekopretina@seznam.cz

DOMÁCÍ UÈITELKA
(nejen pro dìti)

výuka a douèování angliètiny
individuální pomoc s uèením
hudební vzdìlávání
hra na housle
individuální rozvíjení talentù
individuální program pro dìti,
jejich rodièe jsou pøíli zamìstnaní
u rozvíjení komunikace
u
u
u
u
u
u



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

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

Koupím
starou
vzduchovku
i nefunkèní

koupím také
staré vánoèní
ozdoby
a lucernièky
(svìtluky).
Kontakt na telefonu:
604 107 708

- Pøedvánoèní posílení dopravy

26.  27. 11. / 3.  4. 12. / 10.  11. 12. / 17.  18. 12. 2016
 Kapacitní posílení spojù linek è. 4, 11, 12, 37, 40, 44, 54, 102, 104,
106, 108.

- 2. dodatek jízdního øádu ODIS

Kontakt pro osobní domluvu
604 484 782

ANGLIÈTINA

KOMINICTVÍ
R A D O VA N
POLAKOVIÈ

11. 12. 2016
V prodeji od 5. 12. 2016.

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

- Vánoèní kolní prázdniny

od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017
Nebudou vypravovány kolní spoje a spoje v jízdním øádu oznaèené
poznámkou c.

- Organizace vánoèní a novoroèní dopravy

Pá 23. 12. 2016  Provoz jako v pracovní den.
So 24. 12. 2016  Provoz jako v sobotu.
Ne 25. 12. 2016  Provoz jako v nedìli s omezením dopravy
do 8:00 h.
Po 26. 12. 2016  Provoz jako v nedìli.
Út 27. 12. 2016  Provoz jako v pracovní den.
St 28. 12. 2016  Provoz jako v pracovní den.
Èt 29. 12. 2016  Provoz jako v pracovní den.
Pá 30. 12. 2016  Provoz jako v pracovní den.
So 31. 12. 2016  Provoz jako v sobotu.
Ne 01. 01. 2017  Provoz jako v nedìli s omezením dopravy
do 8:00 h.
Po 02. 01. 2017  Provoz jako v pracovní den.

