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Michálkovický 
zpravodaj

Jaký byl rok 2019 

v Michálkovicích?

TÉMA: KANALIZACE 

Mapa a přehled 

jednotlivých etap

Žáci základní školy 

oslavovali výročí 

4–5 6–9 10

Řadou nových herních 
prvků je obohacena 
sportovně-relaxační 
zóna v areálu hasičské 
zbrojnice. Vedle 
cvičicích strojů mohou 
především mladší 
spoluobčané využívat 
sedmivěžovou herní 
sestavu, trampolínu, 
kolotoč a houpačky.

Hasičárna se tak 
jistě znovu stává 
vyhledávaným místem 
trávení volného 
času rodin s dětmi, 
tak jak tomu bývalo 
v minulosti. Areál je 
navíc pod dohledem 
správce i kamerového 
systému.

Hřiště je postaveno!

30 let svobody
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Sládečkova

Povinné čipování psů 

od Nového roku
Upozorňujeme, že s účinností od 1. ledna 2020 vstupu-
je v platnost novela veterinárního zákona. Ta na území 
České republiky ukládá povinnost označovat psy mikro-
čipem. 

Všechny psy je nutné označit nejpozději do konce roku 
2019. Výjimku tvoří pouze psi, kteří mají jasně čitelné te-
tování provedené před 3. červencem 2011. U štěňat musí 
být označení čipem provedeno nejpozději v době jejich 
prvního očkování proti vzteklině (tj. nejpozději do 6. mě-
síce života). 

V případě, že pes nebude od 1. ledna 2020 řádně ozna-
čen, hrozí ve správním řízení uložení pokuty až do výše 
20 tisíc korun. Bude na něj pohlíženo, jako by neměl plat-
né povinné očkování proti vzteklině. V souvislosti s oči-
pováním psa je rovněž vhodné, aby byl čip zaevidován 
v registru čipovaných zvířat. 

Zveme vás na

ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA
městského obvodu Michálkovice

12. prosince 2019 od 17 hod.

v zasedací místnosti ÚMOb Michálkovice

Provoz úřadu městského 

obvodu v závěru roku

od 19. 12. 2019 UZAVŘENA POKLADNA 

(nelze provádět platby)

23. 12. 2019 – 27. 12. 2019  ÚŘAD UZAVŘEN

30. 12. 2019 – v tento den bude pro veřejnost k dis-
pozici pouze PODATELNA, DVEŘE Č. 4 v PŘÍZEMÍ, 
v úřední hodiny 8:00–11:30, 12:30–17:00

31. 12. 2019 ÚŘAD UZAVŘEN

Od 2. 1. 2020 běžný provoz

Neváhejte a kupujte vstupenky na MichalFest 
s předstihem za nejnižší cenu! Aktuálně stále pouze 
za 299 Kč, studenti a senioři dokonce pouze 250 Kč. 
Vstupenky na místě budou stát 600 Kč, předprodej 
se tedy jednoznačně vyplatí…

A na koho se můžeme těšit?

Ještě nemáte 

vánoční dárky 

pro své blízké?

MichalFest
12.–13. 6. 2020

299 Kč
Poslední šance nakoupit 

vstupenky v první vlně 

za zvýhodněnou cenu!

… a mnoho dalších skvělých interpretů.
Další jména budeme průběžně zveřejňovat, ale už 
teď je jisté, že to bude stát za to!
Součástí festivalu bude také již tradičně velkorysá 
volnočasová zóna nejen pro děti, ale pro všechny, 
kteří si budou chtít akci zpestřit i jiným než 
hudebním zážitkem. Uvidíme se na MichalFestu! 

Ewa Farna

Pokáč

MIG 21

Sebastian
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Jako již tradičně pozvalo i letos vedení 
městského obvodu Michálkovice jubilanty, 
kteří se v letošním roce dožili významného 
životního výročí, na společné setkání, které 
se konalo minulý čtvrtek. 

V úvodu starosta Michálkovic Martin Juro-
ška a místostarosta Vladimír Kozel jubilan-
tům popřáli hodně zdraví, optimismu a vi-
tality v dalších letech a poděkovali za jejich 
celoživotní práci pro společnost. 

A pak následovalo to, nač se všichni pozva-
ní velmi těšili: zpívání a povídání skvělého 
českého herce a zpěváka Josefa Zímy. Byl 
výborný, a všichni zúčastnění tak odcházeli 
více než spokojení.

Josef Zíma na setkání s jubilanty

Děti se ve školce nenudí ani na podzim. Svědčí o  tom 
už tradiční akce „Zazimování broučků“, která proběhla 
v úterý 19. listopadu odpoledne. 

Nejprve na rodiče dětí čekal krátký program v podání je-
jich dětí. Ty si připravily říkanky, básničky a písničky. Ná-
sledovaly společné dílny s podzimní tematikou, kde děti 
s pomocí svých rodičů tvořily výrobky.

Hodné maminky a babičky napekly dobrůtky ke zpříjem-
nění domácí atmosféry a k posilnění broučků před letem. 
Za tuto pomoc velmi děkujeme.

Po setmění se pak vyrazilo ven. Lampionový průvod od 
školky do parku zakončil společně strávené odpoledne.

Mateřská školka zazimovala broučky
JAKUB ROMBA

Sledujte nás také na internetu:

www.msmichalkovice.cz

Mateřská škola Michálkovice

Již druhým rokem poskytuje městský obvod Michál-
kovice svým seniorům službu Senior taxi. Aktuálně je 
ke službě přihlášeno téměř devadesát seniorů, kteří 
mohou využít zvýhodněné ceny za dopravu na vybra-
ná místa (zejm. úřady a nemocnice). Připomeňme, že 
služba Senior taxi je určena občanům, kteří mají trvalý 
i faktický pobyt na území městského obvodu Michálko-
vice a dovršili zároveň věku 70 let a více. Čerpat ji mo-
hou občané, kterým byl naším úřadem vydán na zá-
kladě jejich žádosti průkaz opravňující k čerpání této 
služby. Žádosti se podávají na ÚMOb Michálkovice.

Senior taxi Nadace Landek 

podpořila MichalFest
Michálkovice získaly podporu od Nadace Landek Os-
trava na realizaci příštího ročníku MichalFestu. Měst-
skému obvodu na tuto akci poskytla nadační příspě-
vek ve výši 30 tisíc Kč. Nadace Landek Ostrava svou 
aktivitu zaměřuje na uchování povědomí o hornické 
minulosti našeho regionu, záchranu hornických a kul-
turních památek, seznamování veřejnosti a  mláde-
že s  historií a  současností hornictví, zachování hor-
nických tradic a také na podporu vzdělávání, kultury 
a sportu v našem regionu. Městský obvod Michálkovi-
ce velmi děkuje za poskytnutou podporu.
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Bilancujeme: Jaký byl rok 2019?
MARTIN JUROŠKA, VLADIMÍR KOZEL

Bezpochyby jednou z nej-
významnějších akcí byla 

rekonstrukce vily Hermína. Z té 
jsme vybudovali moderní ko-
munitní centrum, které slouží 
k plné spokojenosti otevřené-
ho klubu dětí a mládeže a klu-
bu důchodců. Byly vybudovány 
také nové kuchyně a počítačo-
vá učebna.

Součástí kompletní rekonstruk-
ce exteriéru i interiéru bylo také 
obnovení výsadby v  zahradě 
a nová dlažba před vjezdem.

Kromě oprav výtluků za téměř 200 tis. Kč prošlo proměnou i devět úseků místních komunikací: Radva-
nická-Obecní, Obecní-Liškova, Petřvaldská-Bláhova, Charvátova (u žel. trati), Chleborádova ve směru od 

Radvanické, Holandská směrem od Rajské, Smíškova, Kamarýtova a Kasalického, v celkové hodnotě 5 mil. Kč. 
Opraven byl také chodník na ul. Petřvaldské (u křižovatky s ul. Radvanickou).

V tomto roce jsme dokončili významnou rekonstruk-
ci devíti bytů a dvou nebytových prostor v domech 

na Čs. armády 100 a  120. Oba domy prošly náročnými 
opravami, které zahrnovaly změnu vytápění, nové roz-
vody vody a  odpadů, části elektroinstalací, vybudová-
ní nových koupelen, interiérů a  související terénní úpra-
vy v okolí domů.

Zrekonstruovali jsme dále tři byty, v jednom domě opra-
vili schodiště, vyměnili čtyři kuchyňské linky, sedm kotlů 
plynového vytápění a devět plynových sporáků.

Z nemalých investic do bytového fondu připomeňme ješ-
tě výsadbu a vybudování dvou nových parkovacích ploch 
před bytovými domy na ul. Panská.
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Již opravený areál ha-
sičské zbrojnice byl v le-

tošním roce doplněn o nové 
zázemí. Občanům tak nyní 
slouží bufet, pergola, zpev-
něné plochy i zrenovované 
pódium. Novinkou od listo-
padu je také sedmivěžová 
sestava hracích prvků, tram-
polína, kolotoč a  houpačka 
za cca 1,5 mil. Kč.

A úsilí vedení našeho městské-
ho obvodu nekončí.

Již máme zpracovanou studii na vý-
stavbu nového bytového domu pro 
seniory.

Nepolevíme ani v tempu opravová-
ní místních komunikací, další pro-
středky poputují do školství, sportu 
či nové relaxační zóny. Připraveny 
už jsou také projekty na zklidnění 
dopravy v problémových oblastech 
a vyřešení parkování.

Michálkovický hřbitov prošel úpravami za 
40  tis. Kč. Za dalších 300 tis. Kč budou do 

konce roku vystavěna tři nová kolumbária, která se 
těší velkému zájmu občanů. Další investice směřo-
valy do renovace střechy budovy údržby městské-
ho obvodu.

Velkou pozornost směřujeme také k rozvoji 
kulturního života v Michálkovicích. Pravidel-

ně pořádáme již úspěšné a zavedené akce a nepo-
levujeme ani v přípravě nových nápadů.

Z těch nejznámějších pro děti zmíníme pálení ča-
rodějnic, příměstský tábor, Michálkovické léto, Mi-
chálkovické strašení, Mikulášskou nadílku a mnohé 
další… Všechny tyto akce jsou navíc pro děti zdar-
ma nebo jen za symbolický poplatek.

Nezapomínáme ani na milovníky hudby. Již něko-
lik let si své návštěvníky získávají festivaly jako Mi-
chalFest, Firefest nebo Revivalfest. 

S koncerty se také celoročně setkáváme na půdě 
kulturního domu. Připomeňme z posledního kon-
certu např. americkou zpěvačku Joyce Hurley 
& Joe After Trio.

Na podzim jsme vyrazili se seniory na výlet do 
Punkevních jeskyní, pravidelně vítáme občánky 
a slavíme s jubilanty.



Nadále zlepšujeme komunikaci radnice s obča-
ny. Přepracovali jsme koncepci Michálkovického 

zpravodaje, ten je navíc od září vydáván v novém de-
signu. Snažíme se v maximální možné míře informo-
vat občany také na internetových stránkách a sociál-
ních sítích. 

 

Pozadu nezůstala ani mateřská či základní škola, 
jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, 

městský obvod Michálkovice. Do obou institucí puto-
valy značné prostředky na celou řadu projektů. Kromě 
běžných provozních oprav zmíníme rekonstrukce uče-
ben, přípravy na obnovení dílen, pořízení nových infor-
mačních technologií. Předškoláci i školáci vyjeli na čtr-
náctidenní ozdravné pobyty do hor.
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Výřez - lokalita Štěpničkova

TÉMA

Problematika dalšího 
odkanalizování 
Michálkovic je neustále 
v popředí zájmu vedení 
městského obvodu. 
Přinášíme 
kompletní přehled 
aktualizovaných etap 
postupu práce na 
kanalizaci.
Slovní popis k mapě 
najdete na str. 8.

Plán plošného odkanalizování 

Michálkovic



7

LEGENDA :

II. PD - Plošná kanalizace Michálkovice

V. VÝHLED - Odkanalizování ulic Chlebodárova, Mrázná, Vrublova a Slunná

III. IZ - Dostavba kanalizace v ulici Pikartská

I. PD - Oblast Slezská Ostrava, Michálkovice - Odkanalizování

IV. IZ - Ostrava - Michálkovice, odkanalizování lokality ulic Lechova - Bláhova

VI. PD - Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská

VII. VÝHLED - Dostavba kanalizace v oblasti Rajská

VIII. VÝHLED - Dostavba kanalizace v oblasti Hukvaldská

ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská

IX. VÝHLED - Dostavba kanalizace v oblasti Kamarýtova

(splašková kanalizace s ČSOV bez změny koncepce)

(v rámci DSP nutno řešit změnu koncepce)

IIa. PD - Plošná kanalizace Michálkovice - oblast Štěpničkova
(po vyčlenění možno realizovat)
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Situace změna koncepce odkanalizování
městského obvodu Michálkovice

TÉMA
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Problematika dalšího odkanalizová-
ní našeho městského obvodu je neu-
stále v popředí zájmu vedení Michál-
kovic.

Po úspěšných jednáních na Magist-
rátu města Ostravy (MMO), který má 
ve své kompetenci výstavbu kanali-
zací, a se společností Ostravské vo-
dárny a kanalizace a. s. (OVAK) do-
šlo v nedávném období k vyčlenění 
kanalizačních stok ze stavby „Ploš-
ná kanalizace Michálkovice“ v oblas-
ti ulic Sládečkova-Šmilovského, část 
Petřvaldské, Liškova a Michalské ná-
městí, čímž byla umožněna výstavba 
hlavního kanalizačního sběrače na 
křižovatce ulic Radvanická a  Rych-
valdská. Výstavba hlavního kanali-
začního  sběrače umožnila napojení 
kanalizace v  areálu hasičské zbrojni-
ce a tím bylo možné zahájit rekon-
strukci celého objektu. Na stavbu 
těchto stok byly na Magistrátu měs-
ta Ostravy vyčleněny fi nanční pro-
středky v objemu 45 mil. Kč a  tato 
výstavba byla úspěšně dokončena.

V současné době se dokončuje vý-
stavba části kanalizace na ulici Rad-
vanické ve směru od kruhového ob-
jezdu k tunelu na ul. Československé 
armády.

Pro připomenutí uvádíme, že naše 
úsilí směřovalo na vyčlenění dalších 
částí kanalizace a  zajištění fi nanč-
ních prostředků na výstavbu vyčle-

něných větví. Také tato jednání byla 
úspěšná a  dosáhli jsme  vyčlenění 
z plošné kanalizace Michálkovic ná-
sledující oblasti: ul. Čihalíkova, Pan-
ská, část Petřvaldské, Bláhova, Slád-
ečkova, Obecní, Holandská, Bolkova, 
Radvanická, část Rajské, a to v obje-
mu 50 mil. Kč, které byly na stavbu 
připraveny.

Projekt plošného odkanalizování dle 
původního zpracování nezahrnoval 
vůbec oblasti ulic Lechovy a Rajské 
a některé další ulice, jako např. ulici  
Dolasovou,  které byly zařazeny do 
zpracování až po naší  intervenci na 
MMO a  OVAK, abychom měli zajiš-
těno, že budou odkanalizovány celé 
Michálkovice do poslední uličky.

Jak jsme vás již informovali, OVAK 
zjistil nedostatky v původní projek-
tové dokumentaci, které brání  hlad-
kému průběhu stavby.

Z tohoto důvodu OVAK inicioval 
změnu původní koncepce odkanali-
zování, tj. z oddílné kanalizace na ka-
nalizaci jednotnou, která maximálně 
zohledňuje již dříve vybudované ka-
nalizační sítě a umožňuje prosté pře-
pojování již existujících přípojek na 
veřejném prostranství bez nutnos-
ti zásahu do majetku občanů. Tento 
typ kanalizace bude odvádět od ro-
dinných domů také vodu dešťovou.

V důsledku této změny se přibrzdila 
výstavba kanalizační sítě výše uve-

dených větví, která již měla být za-
počata koncem minulého roku.

Jedná se o podstatné změny projek-
tu a z tohoto důvodu se podle MMO 
musí posunout zahájení výstavby.

Plošná kanalizace je v  současné 
době rozdělena pracovně do 9 ob-
lastí a  tím do různých etap, kte-
ré mají různá stádia rozpracování 
a různý termín realizace. Na situační 
mapě jsou tyto oblasti - etapy s ná-
zvy ulic barevně vyznačeny.

V současné době je hotova paspor-
tizace stávajících kanalizací a výust-
ních objektů v obvodu Michálkovic. 
V příštím roce Magistrát města Os-
travy zpracuje studii proveditelnos-
ti změny koncepce odkanalizová-
ní z kanalizace oddílné na kanalizaci 
jednotnou s termínem dokončení 
v prosinci 2021. Poté bude zpracová-
na úprava projektu dle jednotlivých 
etap plošné kanalizace a  násled-
ně budou zahájeny práce na reali-
zační projektové dokumentaci, kte-
rá bude zároveň řešit zrušení všech 
výustí stávajících kanalizací vedou-
cích v  současnosti do Michálkovic-
kého potoka. Objem investic pro 
realizaci kanalizace bez nově projek-
tovaných oblastí VI, VII, VIII, IX činil 
podle původní projektové dokumen-
tace 130 mil. Kč. Nově projektované 
oblasti pak představují objem inves-
tic dalších 50-80 mil. Kč.

Aktualizace postupu plošného 

odkanalizování Michálkovic
VLADIMÍR KOZEL | místostarosta

ETAPA I.

Etapa označená modrou barvou, 
popsána hned v úvodu článku, je již 
hotová.

ETAPA II.

Etapa označená červeně, nazvá-
na jako plošná kanalizace. Předpo-
klad výstavby kanalizace je od roku 
2022 a  zahrnuje také výstavbu re-
tenční nádrže pro odlehčení dešťo-
vých vod před čistírnou odpadních 
vod Michálkovice, v  blízkosti hasič-
ské zbrojnice.

ETAPA IIa.

V mapě označena červeně. Zahrnu-
je oblast ulic Štěpničkova a kanaliza-
ci na ulici Radvanické od kruhové-
ho objezdu směrem k tunelu, která 
se dokončuje v  letošním roce, další 
část výstavby kanalizace v této ob-
lasti, tj. v   úseku ulice Fišerová-Bri-
ketářská, na kterou budou napojeny 
bytové domy, je plánována do roku 
2021. V současnosti se pracuje na 
aktualizaci dokumentace provede-
ní stavby.

ETAPA III.

Je v katastru Slezské Ostravy a za-
hrnuje jen konec místní  komunika-
ce Lechovy.

ETAPA IV.

Zahrnuje oblast ulic Lechova a Blá-
hova, předpokládaná realizace stav-
by kanalizace je v  období od roku 
2024. 

pokračování na straně 9

TÉMA
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Vedení Magistrátu města Ostravy, který je investorem veškeré vodovodní a kanalizační sítě pro veřejnou potře-
bu na území města, rozhoduje o budoucí výstavbě na základě dlouhodobého plánu fi nancování vodohospodář-
ských staveb, který zpracovává společně s OVAK, a odráží fi nanční možnosti s ohledem  na požadavky jednotli-
vých obvodů města Ostravy. Podle aktuálních skutečností může dojít k odchylkám v termínu realizace některých 
etap.  S kompetentními pracovníky  Magistrátu města Ostravy je v záležitosti plošné kanalizace Michálkovic prů-
běžně jednáno. Po zpracování výkresové dokumentace a vyřízení stavebního povolení budeme o uspíšení rea-
lizace výstavby kanalizace i nadále jednat. O případných změnách budou občané našeho obvodu informováni.

ETAPA V.

Zahrnuje oblast ulic Chleborádo-
va, Mrazná, Vrublova, Slunná. Před-
pokládané období realizace stav-
by kanalizace je od roku 2023, zde 
je s ohledem na návaznost na exis-
tenci kanalizace označené jako ob-
last II předpoklad, že bude přidána 
k II. etapě.

ETAPA VI.

Zahrnuje kanalizaci v  ulici Rajská 
a  předpoklad zahájení realizace je 
rok 2024.

ETAPA VII.

Zahrnuje kanalizaci v okolí ulice Raj-
ské. Předpoklad realizace je po roce 
2024 tj. po realizaci etapy II, na kte-
rou funkčně navazuje. Rok 2024 je 
uveden s ohledem na to , že je nutné 
zpracovat všechny stupně projekto-
vé dokumentace vč. stavebního po-
volení.

ETAPA VIII.

Zahrnuje oblast dostavby kanalizace 
v  oblasti ulice Hukvaldská. Předpo-
klad realizace je po roce 2023-2024, 

tj. po realizaci etapy II, na kterou 
funkčně navazuje.

ETAPA IX.

Zahrnuje dostavbu kanalizace v ob-
lasti ulice Kamarýtova, která je řeše-
na samostatně. Do dvou let je před-
poklad, že bude hotova projektová 
dokumentace pro stavební povole-
ní a s výstavbou je počítáno od roku 
2023-2024.

68 TV programů v základním balíčku START, 
Smart TV, zpětné sledování 7 dní, 50 hod. nahrávek … 

A nyní – pro vyzkoušení na dva měsíce ZDARMA, 
nás stačí kontaktovat na tel. 598 598 800, nebo 
navštívit na kontaktním místě – ul. Československé 
armády 98, Ostrava-Michálkovice.

Těšíme se na Vás

Váš poskytovatel Internetu

Městský obvod Michálkovice 
děkuje za dlouhodobou spolupráci 
společnosti Jiří Tumakov s. r. o. 
a za bezplatné přistavení 
vysokozdvižné plošiny 
ke zdobení vánočního stromu.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ 

Od 20. 12. 2019 do 23. 12. 2019 
od 7 do 20 h 
Cena kapra od 105 Kč/kg
Možnost usmrcení kapra 
vč. vykuchání 
Více na tel.: 602 851 253

S námi nepotřebujete 

žádný set-top box!

TÉMA

Šlápoty, to je skupina dvaceti dů-
chodců, kteří jsou členy Klubu dů-
chodců Michálkovice. Po mnoha 
měsících můžeme znovu využívat 
klub, nyní komunitní centrum, pro 
své aktivity. 
Jsme nadšeni novými úpravami 

a vybavením interiéru. Toto skvělé 
zázemí nám slouží pro naše setká-
vání každý týden. Hrajeme spole-
čenské hry, bavíme se luštěním kří-
žovek, kvízů a také někdy zpěvem. 
Chceme tímto velmi poděkovat 
Úřadu městského obvodu Michál-

kovice za celkové vyřešení prostor 
objektu a  jeho modernizaci. Toto 
komunitní centrum je nyní vhod-
ným místem pro trávení volných 
chvil všech věkových kategorií.

Šlápoty

Šlápoty děkují
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Strašidla se opět „proháněla“ 

chodbami ZŠ Michálkovice

Poslední říjnový den jsme na naší 
škole tradičně oslavili svátek ang-
licky mluvících zemí – Halloween. 
V nádherných maskách se předvedli 
především žáci na prvním stupni, na 
druhém stupni byli v převaze vyuču-
jící, kteří se nebáli vzít na sebe nej-
různější kostýmy a  jít učit do „vyš-
ších“ ročníků. V hodinách anglického 
jazyka jsme si povídali o historii to-
hoto svátku. Nechyběla ani sladká 
„strašidelná“ tečka. 

Prodaná nevěsta v podání 

Divadla loutek Ostrava

Ve středu 13. listopadu se žáci dru-
hého stupně vypravili za kulturním 
zážitkem do Divadla loutek Ostra-
va. Tam na ně čekala opera od Bed-
řicha Smetany – Prodaná nevěsta. 
Představení se všem moc líbilo, ne-
boť bylo ztvárněno originálním, vtip-
ným způsobem. V hlavních rolích se 

představili herci, které většina z nás 
zná z  pořadu Šikulové. Z divadla 
jsme odcházeli s obdivem, pokorou 
k hereckému umu. Děkujeme za pří-
jemně strávené dopoledne a těšíme 

se na další podařené před-
stavení. 

Třicet let od sametové 

revoluce

Dne 18. listopadu jsme si na 
naší škole připomněli 30 let 
od sametové revoluce. Pro-
gram se nesl zcela v duchu 
17. listopadu 1989, kdy žáci 
v barvách trikolory, za zvo-
nění klíči, s dobovými hes-

ly (Máme holé ruce! Nechcem fronty 
na banány! Svobodné volby!...) nad 
hlavou a s vlajkami České republiky 
vcházeli spolu s vyučujícími do tělo-
cvičny, kde na ně čekal balkón nakla-
datelství Melantrich, na kterém pro-
mluvili k davu významné osobnosti 
té doby, např. profesor Šárka, Vác-
lav Havel, Karel Kryl, v podání žáků 
z  dramatického kroužku Všetečka. 
Před projevy jsme společně zazpíva-
li píseň „Jednou půjdem dál“ za hu-
debního doprovodu žáků naší ško-
ly, následovala píseň „Modlitba pro 
Martu“ v  podání Silvy Hillové. Celý 
program jsme uzavřeli společným 
zpěvem hymny.   

Novinky ze základní školy
PETRA HOCHMANOVÁ

Skupina našich šesti žáků se zúčast-
nila 8. listopadu 2019 streetartového 
happeningu, akce, kterou město Ost-
rava uspořádalo k příležitosti 30. vý-
ročí sametové revoluce. 

Od časného rána se chlapci plně vě-
novali tvorbě písmene, které dostali 
za úkol výtvarně zpracovat. Samot-
né Z bylo součástí hesla - Svoboda je 
k nezaplacení - a hoši písmeno poja-
li zcela v tomto duchu.

Se zápalem a naprosto bezprostřed-
ně se postupně uskutečňovala ko-
lektivní představa, debata přecháze-

la v čin a k následnému dotváření do 
kýžené podoby.

Bylo nutné pracovat na velké ploše 
a pohybovat se ve výšce. Chci pro-
to pozornost čtenáře navést i na ne-
sporné sportovní výkony a kolektiv-
ního ducha celé spolupráce.

Výsledek může každý z vás posou-
dit sám. A chcete-li, zajděte se podí-
vat do Ostravy před bývalý Důl Jind-
řich na to, jak se zdařila tvůrčí snaha 
mnohých malých i velkých uměl-
ců, kteří se podíleli na této zajíma-
vé akci.

Streetartový happening
JANA HRTUSOVÁ

Autoři na snímku (zleva): Daniel Po-
lach, Denis Labda, Filip Hlaváč, Jan 
Božek, Daniel Pavelka, Filip Ševčík
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VYČISTÍME KANALIZACI?
ZHOTOVÍME PROJEKT?
VYVEZEME SEPTIK?
PROVEDEME ROZBOR VODY?
VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU
A KANALIZACI?

WWW.OVAK.CZ

VÍTE, ŽE
I V ROCE 2020

13. ročník turnaje v bowlingu

Naše každoroční setkání s kuželka-
mi nás letos zavedlo do restaura-
ce Rubín na Kamenci. Sešlo se čtr-
náct účastníků, kteří poměřili své 
síly. Mnozí tipovali na výherce favo-
ritku Helenu Fürstovou, ale nakonec 
zvítězila paní Anna Nováková, kte-
rá vybojovala celkem 94 bodů a od-
nesla si domů naši putovní kuželku 
a  diplom. Doufáme, že se sejdeme 
i v příštím roce opět v hojném počtu.

Návštěva Divadla Jiřího Myrona

Letošní divadelní sezóna ostravské-
ho Divadla Jiřího Myrona je již 101. 
Proto jsme požádali vedení divadla, 
zda bychom je mohli s našimi čtená-
ři navštívit a prohlédnout si prosto-
ry, kam se běžný divák nedostane. 
Tento kulturní stánek prošel velkou 
rekonstrukcí, a tak jsme viděli nejen 
novou malou scénu „12“, ale i otáči-
vé jeviště zespod, provaziště, kte-

ré je vysoké až 21 metrů a je určeno 
pro provoz jevištní techniky. Svoji 
práci nám ukázal také vrchní osvět-
lovač. Mohli jsme obdivovat, co vše 
se dá řídit počítačem a  jak lze jed-
notlivá světla používat během před-
stavení, jak je možné je nasměrovat, 
případně rozpohybovat a  také mě-
nit barvy. 

Tenerife – ostrov věčného jara

Besedy s Robinem Hillem jsou nej-
hojněji navštěvovanou akcí v  naší 
knihovně. Vždy je třeba se dobře 
připravit, a  dokonce si půjčujeme 
židle z  jiných poboček, aby všichni 
účastníci měli na čem sedět. Manže-
lé Hillovi se nedávno vrátili z výpra-
vy do Himálaje, takže se na ně všich-
ni těšili a čekali na jejich vyprávění 
nejen o  Tenerife. Nádherné fotky, 
zajímavé vyprávění a  krásná kraji-
na tohoto ostrova všechny zúčast-
něné nadchly a  nikomu se nechtě-
lo domů.

Literka

Pod vedením paní Míly Chalupo-
vé jsme vyráběli krásné papírové 
domečky. V knihovně bylo oprav-
du živo, děti si kromě vyrábění uži-
ly i nové hračky a skládačky. Vše za 
fi nanční podpory Úřadu městského 
obvodu Michálkovice, za což děku-
jeme.

Krásné a  pohodové Vánoce upro-
střed svých nejbližších přejí knihov-
nice.

Knihovna láká na zajímavé vánoční akce
IVANA TIMKOVÁ, MARIE KRYŠTOFOVÁ | knihovnice

Do konce roku se můžete 

těšit ještě na tyto akce:

    2. 12. v 16:30 hod.
Adventní zpívání 
se Silvií a Táňou

   11. 12. v 16:30 hod.
Rolničky, rolničky,…
Koncert ZUŠ



12

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ • Měsíčník územního správního celku. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice, Československé armády 235/106, 
715 00 Ostrava. IČ: 00845451/16. Registrační číslo: MK ČR E 12771. Šéfredaktor: Ing. Martin Juroška, Ph.D.; koordinace a inzerce: Bc. Jakub Romba, tel. 608 108 777, 
michalkovickyzpravodaj@gmail.com; sazba/zlom: Lucie Petrová, tel.: 607 53 52 51, tisk MORAVAPRESS, s. r. o. Uzávěrka příštího čísla: 19. 11. 2019

SWAP se povedl
LUCIE TRUHLÍKOVÁ | Placatý kámen

Začátkem listopadu se v  kulturním domě uskutečnil 
SWAP neboli výměna přebytečných věcí za jiné, uži-
tečnější. Přišlo více než 100 návštěvníků, kteří si odnesli 
spoustu krásného oblečení, hraček, knih nebo jiných věcí 
do domácnosti. 

To, co zůstalo nevyměněno, dobrovolníci z Placatého 
kamene balili do pytlů a krabic. Plnou dodávku věcí si 
odvezla Armáda spásy Ostrava, dámy ze spolků Kočky 
Bohumín a Mazlíci v nouzi si převzaly potřeby pro své 
zvířecí svěřence a zbytek věcí zůstal pro Moment cha-
rity shops. 

Celý výdělek z akce, což činí 4500 Kč, jsme se rozhodli 
věnovat Komunitnímu centru v Michálkovicích na nákup 

Uzávěrka inzerce je 23. prosince 2019

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková

Pondělí až pátek: 15.00-18.00 h
Ošetření mimo ordinační hodiny možné 

po telefonické domluvě

Zahradní 1552, Petřvald
Tel.: 725 573 752

www.veterinapetrvald.cz

Dne 10. 12. 2019 by se dožil 81 let náš drahý 
tatínek, dědeček, pradědeček a tchán, pan

Jiří Řepecký.

Jsi stále s námi, nikdy nezapomeneme, 
tatínku.
Dcera Ivana, syn Petr, vnuci David, Tomáš, 
Jiří, Petr a zeť Julek.

Dne 17. prosince vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
paní 
Pavly Bolfíkové.

Vzpomínají manžel František, 
dcery Andrea a Nikola s rodinami.

VZPOMÍNÁME
šicího stroje. Je to naše forma poděkování vedení  obvo-
du za podporu, kterou v průběhu let poskytlo Placaté-
mu kameni. A už pro vás plánujeme na jaro další SWAP. 

Těšíte se?

OZNAMUJEME

V hlubokém zármutku oznamujeme, 
že nás dne 13. 11. 2019 navždy opustila 
ve věku 97 let naše milovaná maminka, 
tchyně, babička, prababička, 
praprababička a teta, paní
Jiřina Šubertová.

Jménem pozůstalých dcery Věra a Libuše 
s rodinami.


