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Michálkovický 
zpravodaj

Vážení čtenáři,
Michálkovický zpravodaj vstupu-
je do nové etapy své dlouhé his-
torie. V lednu 2012 jste dostali do 
svých schránek poprvé „hornicky 
zelený“ zpravodaj a v této podobě 
vycházel dodnes. 

Nově vás čeká každý měsíc 8 ce-
lobarevných stran plných novi-
nek a  zajímavých informací či 
fotografi í. Přípravě tohoto zpra-
vodaje jsme věnovali maximál-
ní úsilí a  i  nadále se budeme 
snažit posouvat kupředu. V bu-
doucnu ještě lépe propojíme zpra-
vodaj s  moderními technolo-
giemi, tak abychom komunikaci 
úřadu s  občany více zpříjemnili 
a zefektivnili. 

A samozřejmě už se těšíme, až si 
na redakční radě projdeme zpět-
nou vazbu od našich čtenářů...

V tomto čísle na vás čekají novin-
ky z radnice i michálkovických in-
stitucí. Přiblížíme vám, jak proži-
ly letní prázdniny michálkovické 
děti. Dozvíte se praktické infor-
mace o zájezdu pro seniory či dal-
ších plánovaných akcích v našem 
městském obvodu. Své úspěchy 
představí hasiči i fotbalisté. 

Přejeme vám krásné podzimní dny 
s Michálkovickým zpravodajem.

Opraveno jedenáct 
místních komunikací

Michálkovické léto 
a akce pro děti

Zveme na zájezd
pro seniory

2 3 5

Od září je zahájen předprodej vstu-
penek na další ročník multižánrového 
festivalu MichalFest. Jednání o  kon-
certech sice v  době uzávěrky tepr-
ve probíhají, a  tak jména kapel na 
stránkách zářijového zpravodaje ješ-
tě nenajdete, ale vězte, že to vypadá 

velmi dobře a  program bude boha-
tý. Nepromeškejte proto nákup vstu-
penek v první vlně. Levnější už urči-
tě nebudou!
První podrobnosti o připravovaném 
programu se dozvíte na facebooko-
vých stránkách MichalFestu.

MichalFest 2020. 
Startuje první vlna předprodeje.

299 Kč

12. 6. 2020
13. 6. 2020

Rádi bychom oslovili a zapojili občany Michálko-
vic, kteří mohou svými nápady přispět k revitali-
zaci haldy. Své představy lze sdělit na ÚMOb Mi-
chálkovice či vhodit do schránky nacházející se 
přímo v centru na haldě.
Prostor haldy je velmi příznivě členěn, umožňuje 
ponechat dominanci přírodnímu prostředí a  ne-
násilně doplnit vhodné prvky sloužící k aktivní-
mu i pasivnímu odpočinku. Uplatněním lesnické-
ho zásahu (zdravotní probírky), díky němuž by 
byly vykáceny pouze stromy poškozené, hynou-
cí a uhynulé (tvořící bezpečnostní riziko), či stro-
my nahnuté  a vyvrácené, by tímto došlo ke stabili-
zaci porostu zejména po stránce funkce estetické, 
zdravotní a tím k podpoře zdravých jedinců. 
Halda se nachází za úřadem ÚMOb Michálkovice 
a  je ve vlastnictví města Ostravy, které projevilo 
zájem o její případnou úpravu.

Revitalizace haldy 
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Nové byty jsou připraveny
VLADIMÍR KOZEL | místostarosta

S radostí našim občanům oznamujeme, že rekonstrukce dvou bytových 
domů ve vlastnictví našeho městského obvodu je u konce. Domy byly 
v loňském roce zakoupeny za 6 mil. Kč, přičemž náročné opravy si vyžá-
daly další investici 4,6 mil. Kč. 

V průběhu měsíce září proběhnou výběrová řízení a  následně začne 
všech devět bytů sloužit novým nájemcům. 

Zaslány požadavky na kapitálový rozpočet
JAKUB ROMBA

Městský obvod Michálkovice odeslal požadavky na 
kapitálový rozpočet města Ostravy na příští rok. Při-
pomeňme, že městské obvody na rozdíl od samostat-
ných obcí nedostávají příjmy z tzv. sdílených daní do 
svého rozpočtu. Tyto příjmy získává rozpočet města 
Ostravy a město část těchto fi nancí přerozděluje mezi 
městské obvody formou nárokových neúčelových 
transferů a také formou účelových transferů. 

Jednou z cest, jak získat tyto účelové transfery, je prá-
vě jejich přímé zahrnutí do rozpočtu města Ostravy. 

„Pro příští rok jsme touto formou zažádali např. 
o  transfer na dofi nancování vybavení školních dílen, 
opravu komunikací, modernizaci kulturního domu či 
volnočasově-sportovní areál, který plánujeme vybu-
dovat v parku za konečnou v Michálkovicích,“ uvedl 
starosta Michálkovic Martin Juroška.

Opravili jsme další místní komunikace
MARTIN JUROŠKA | starosta

I v letošním roce byla jednou z rozpočtových prio-
rit městského obvodu oprava místních komunika-
cí. Všichni si asi pamatujeme, jaký byl stav vozovek 
a  chodníků v  Michálkovicích ještě před takovými 
osmi deseti roky. Na většině z nich se už podepsal 
zub času.

Jsme proto velmi rádi, že dnes můžeme konstato-
vat, že máme silnice a chodníky z 85 % opraveny. 

Jen v minulých čtyřech letech jsme do této oblas-
ti investovali fi nance ve výši cca 20 mil. Kč a v le-
tošním roce jsme navázali opravami za více než 
5 mil. Kč. 

Do budoucna ještě zbývá mnoho práce a máme při-
praveny rozpočty na opravy dalších ulic, ale celko-
vý obrázek stavu komunikací v Michálkovicích je již 
nyní výrazně lepší.

Charvátova

Sládečkova Kamarýtova

Holandská

NOVINKY Z RADNICE
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Nezapomenutelné léto michálkovických dětí
PAVLÍNA ŠPAČKOVÁ

Příměstský tábor, Michálkovické 
léto, akce a výlety s dětským klu-
bem, takové byly prázdniny, které 
si pro děti připravil městský obvod 
Michálkovice ve spolupráci s míst-
ními organizacemi. 
Letní maraton aktivit a zábavy za-
hájil příměstský tábor, který se ko-
nal od 8. do 12. července v areálu 
hasičské zbrojnice. 
„Letošního příměstského tábora, 
který byl inspirován fantasy cyk-
lem Letopisy Narnie, se zúčastni-
lo celkem 46 dětí. Úsměv na tvá-

řích dětí a  spokojení rodiče jsou 
pro celý tým, který se podílel na 
přípravě a  realizaci tábora, dosta-
tečným poděkováním. Už se těší-
me na další ročník,“ řekla hlavní ve-
doucí a organizátorka tábora Petra 
Jurošková. 

„Letním táborem to však nekončí, 
jako každoročně se o prázdninách 
zapojily děti ve spolupráci s  dět-
ským klubem do Michálkovické-
ho léta. Během sedmi čtvrtečních 
odpolední si mohly zahrát korfbal, 
chytat ryby nebo strávit volný čas 

s hasiči či oddílem Dráčata,“ dopl-
nil starosta Martin Juroška. K tomu 
všemu byl po celé prázdniny pro 
děti připraven program s  dět-
ským klubem. Během veder se děti 
zchladily na koupališti, chodily do 
přírody a na výlety po okolí. 

Na fi nancování volnočasových akcí 
se podílel městský obvod Michál-
kovice ve spolupráci se statutár-
ním městem Ostrava, které pod-
pořilo činnost otevřeného klubu. 
Akcí pro děti se i z tohoto důvodu 
účastnily děti zdarma. 

Letní festivaly v Michálkovicích
Dvě pěkné open air hudební akce proběhly 
v srpnu v Michálkovicích za účasti hojného 
počtu fanoušků. 

Firefest Ostrava v areálu hasičské zbrojnice 
přinesl pořádnou porci country a bluegras-
su – na pódiu se vystřídalo více než osm ka-
pel a přítomní fanoušci byli nadšeni. 

O čtrnáct dní později se na Dole Michal 
předvedly tři skvělé kapely na třetím roční-
ku festivalu revivalových hudebních skupin 
Revival Fest Ostrava. 

Obě akce, které byly podpořeny dotací 
z  rozpočtu Michálkovic, se vydařily a obo-
hatily letní michálkovický kalendář.
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ČEZ nám poškozuje místní komunikace
Z pohledu občana Michálkovic může vypadat rozkopávání čer-
stvě opravených asfaltových povrchů velmi neprofesionálně, 
stylem, že  tzv. levá ruka neví, co dělá pravá. Toto můžeme vi-
dět na ul. Bolkova nebo Panská.

Jedná se o zcela živelnou činnost fi rmy Ing. Martina Bartečka, 
který je subdodavatelem pro ČEZ Distribuce a.s. Firma zřizuje 
přípojky nízkého napětí k nemovitostem, přičemž nerespektu-
je s námi uzavřené smlouvy.

Jako vedení městského obvodu nás toto počínání velmi zne-
klidňuje a činíme potřebné kroky, které povedou k okamžité 
nápravě. Ta už ale nikdy nebude stoprocentní jako nový nepo-
rušený asfaltový koberec. Z tohoto důvodu budeme vyžado-
vat náhradu vzniklé škody.

„Na opravu povrchu  místních komunikací vydává městský ob-
vod značné fi nanční částky v desítkách milionů korun a  jako 
správní hospodáři musíme vložené fi nance do oprav chránit 
a na tyto praktiky adekvátně reagovat,“ přibližuje situaci mís-
tostarosta Ing. Vladimír  Kozel.

Michálkovičtí hasiči na mistrovství ČR 
JAKUB ROMBA

Dorostenci po odmlce opět na MČR
O víkendu 5. až 7. 6. 2019 se ve Svitavách konalo mis-
trovství České republiky v požárním sportu dorostu. 
Během prvního dne se nejlepším výkonem předvedl 
Max Rokosz, který si tak zajistil titul vicemistra a pro 
tento den se michálkovičtí hasiči umístili na 2. pozici. 
Další den i přes skvělou motivaci a maximální nasaze-
ní došlo k pár chybám, které znamenaly nejprve pře-
sun na třetí místo. V závěrečné disciplíně požárního 
útoku se bohužel ale nedařilo. Nakonec tak naši hasi-
či odjížděli z mistrovství celkově s krásným 5. místem, 
což znamenalo velký úspěch. 

„Kluci jeli na mistrovský závod poprvé a hlavním úko-
lem bylo získat zkušenosti. Nakonec pro ně samotné 
bylo páté místo zklamáním. Za nás, kteří na stadioně 
fandili, musíme klukům poděkovat,” říká za SDH Jan 
Peterek.

Významný konec prázdnin 
pro michálkovické hasiče
Druhou významnou událostí je mistrovství ČR v po-
žárním sportu dospělých. To se koná poslední srpno-
vý víkend v Ústí nad Labem a Moravskoslezský kraj 
bude reprezentovat družstvo žen soutěžících v bar-
vách Michálkovic. Zda se letos společnými silami po-
daří zdolat nadvládu „české“ části republiky a přivést 
mistrovský titul na Moravu v době uzávěrky, ještě ne-
víme, ale budeme držet pěsti.

Druhou významnou událostí u michálkovických hasi-
čů je účast dvou našich dorostenců v reprezentačním 
družstvu ČR. Ondra Adámek a Maxim Rokosz si na zá-
věr prázdnin vybojovali místo v konečném týmu Čes-
ké republiky a od 8. září budou bojovat na mistrov-
ství světa v požárním sportu dorostenců. To letošní se 
bude konat v ruském Saratovu. Hodně štěstí!
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Každé úterý od 1. 10. 2019
Kulturní dům Michálkovice

pro jednotlivce

17:00-17:45

7 tanečních lekcí
Cena 850 Kč za osobu

Hubnutí a tvarování těla 
v latinskoamerickém rytmu

TANEČNÍ KURZY

pro páry

18:00-19:30 začátečníci
19:30-21:00 pokročilí

7 tanečních lekcí 
a závěrečný večer
Cena 2500 Kč za pár

Vede profesionální taneční pár

REZERVACE: danceart@dance-art.cz | www.dance-art.cz | tel. 725 725 281

Městský obvod Michálkovice pořádá

ZÁJEZD 
PRO SENIORY

čtvrtek 26. září 2019

200 Kč / osoba 
vč. dopravy, vstupů a oběda

PROGRAM

 7:10 odjezd od KD Michálkovice
 11:00  návštěva Punkevní jeskyně s plavbou 

na lodičkách
 12:40 oběd
 15:00 návštěva zámku Rájec nad Svitavou
 16:20 odjezd do Ostravy
 18:50 příjezd ke KD Michálkovice

Termín uzávěrky přihlášek je do naplnění kapa-
city autobusu. Kontakt na rezervaci a zaplacení:
Pavlína Špačková, tel.: 727 805 736

 

Zahrádkáři informují...
Moštování v  moštárně v  Michálkovicích (u kruhové-
ho objezdu naproti hasičské zbrojnice) bude zahájeno 
14. září 2019.
Moštování probíhá vždy v pondělí nebo sobotu a je tře-
ba se objednat na tel. čísle 605 448 585.

Ceník moštování: 

4 Kč za 1 kg jablek 
2,50 Kč za 1 kg jablek - pouze drcení

Moštovat lze pouze jablka. Konec moštování bude sta-
noven dle zájmu občanů a bude vyvěšen na vratech mo-
štárny. 

JOYCE HURLEY

& JOE AFTER TRIO
JAZZ | SWING | BLUES | SOUL

čtvrtek 26. září 2019 od 19 hod.

Kulturní dům Michálkovice

Stylové uspořádání a možnost nákupu občerstvení 
před koncertem. Otevíráme už v 18:30 hod.

Vstupenky:

Běžné   80 Kč
Studenti, senioři 60 Kč

PŘIPRAVUJEME
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V novém školním roce navážeme na 
nové projekty z minulého roku a při-
pravujeme i několik nových věcí. No-
vou podobu dostává Školní vzdělá-
vací plán. Asi nejviditelnější změnou 
bude zahájení výuky angličtiny už 
v  první třídě. Později na to naváže 
i  výběr druhého cizího jazyka. Od 
roku 2020/2021 si budou moci děti 
vybírat mezi němčinou a  ruštinou. 
K  zatraktivnění výuky bezpochyby 
přispěje i nákup tabletů a notebooků, 
u kterých máme zažádáno o fi nanční 
podporu ze strany ministerstva škol-
ství. Věřím, že budeme úspěšní.

Oproti minulému školnímu roku při-
bylo žáků ve škole, takže v  každém 
ročníku budeme mít dvě třídy. Ke 
změnám dochází s  novým školním 
rokem i  v  učitelském sboru. Určitě 
pozitivní zprávou je, že mezi novými 
pedagogy přibylo více mužů.

Více budeme pomáhat dětem s  vý-
běrem střední školy a dalším profes-
ním směřováním. Pomáhat jim bude 
nově kariérový poradce. Naše ško-
la byla městem Ostravou vybrána 
mezi dvacítku ostravských základ-
ních škol, na kterých bude tato nová 
pozice zřízena. K dalšímu zkvalitně-

ní výuky a  zájmové činnosti dojde 
díky fi nanční podpoře města a měst-
ského obvodu Michálkovice, která 
bude cílena zejména na podporu ta-
lentovaných žáků a  výuku cizích ja-
zyků. Nadále budeme učit část hodin 
v přírodovědných předmětech v an-
glickém jazyce. K tomu nám pomůže 
i přítomnost rodilého mluvčího z No-
vého Zélandu. I v novém školním roce 
budeme chtít získat peníze na to, aby 
naši žáci mohli společně vyrazit na 
ozdravné pobyty v Beskydech. Počí-
táme s dalšími exkurzemi do zahrani-
čí nebo ke Středozemnímu moři. 

Co nového chystá naše základní škola?
HANA BAYEROVÁ | ředitelka školy

Galerie Emoce

Výstavy se tentokrát zhostí havířov-
ský fotograf Kamil Übelauer. Předsta-
ví nám nádherné fotografi e z Norska. 
V pátek 18. října v  16.00 nám o  této 
krásné zemi přijde i povyprávět.

Bezpečně s tabletem a mobilem

Zveme vás na přednášku s  Bc. Fili-
pem Hrazdilem, školitelem z naše-
ho Centra vzdělávání, který vás za-
světí do nástrah internetu, vysvětlí 
různá úskalí, poradí s  nakupováním 
v e-shopech. Budete se moci na co-
koli zeptat a pan Hrazdil vám ochot-
ně poradí a srozumitelně vše vysvět-
lí. Sejdeme se v pondělí 30. 9. v 10.00.

Projekt BO SAMET!!!

Jedná se o celoknihovní projekt, fi -
nančně podpořený SMO, zaměře-
ný na 30. výročí sametové revoluce. 
V  rámci tohoto projektu vám nabíd-
neme výstavky, besedy, výtvarnou 
dílnu, testy a kvízy pro děti i dospělé 
a komentovanou vycházku.

Kudy šel Listopad

Lenkou Kocierzovou vám jistě nemu-
síme představovat, bude naší průvod-
kyní městem. Pokud se chcete dozvě-
dět něco nového, tentokrát na téma 
listopad 1989, přijďte ve středu 25. 9. 
v 10.00 na Masarykovo náměstí.

Listopad očima Vladimíra Michny

V rámci tohoto projektu jsme pro vás 
přichystali výstavu černobílých foto-

grafi í, kterou si u nás v knihovně mů-
žete prohlédnout až do konce října.

Květiny pro svobodu

Výtvarná dílna s paní Mílou Chalupo-
vou se koná ve čtvrtek 3. 10. od 15 ho-
din. Můžete si vyrobit krásné kytič-
ky z krepového papíru. Pro děti jsou 
připraveny i kytičky se sladkým pře-
kvapením. Srdečně zveme maminky 
a babičky s dětmi (mohou také tatín-
ci a dědečkové).

Zakázaní spisovatelé

Připravena je i výstavka knih zakáza-
ných autorů, kteří u nás nesměli pub-
likovat a jejichž knihy vycházely pou-
ze v zahraničí.

Evropský týden mobility

Stejně jako v  minulých letech pro 
vás připravujeme v období od 16. do 
20.  září akce k  Evropskému týdnu 
mobility. Pro děti nabízíme test, zá-
bavné odpoledne i výtvarnou dílnu.

Týden knihoven

V termínu od 30. 9. do 4. 10. probí-
há celostátní Týden knihoven. V rámci 
tohoto týdne zahajujeme cyklus be-
sed na cestovatelské téma. Jako prv-
ní nás čeká povídání s  Pavlem Šev-
číkem, který se s námi přijde podělit 
o  své zkušenosti z návštěvy ostrova 
Borneo a sultanátu Brunej. Těšíme se 
na vás v pátek 4. října od 16.00.
Věříme, že si z naší bohaté nabídky 
vyberete, a  přejeme hezký zbytek 
léta.

Pestrý podzimní program knihovny
IVANA TIMKOVÁ, MARIE KRYŠTOFOVÁ | knihovnice

Do konce října: Norsko

Výstava fotografi í Kamila Übelaue-
ra spojená s besedou - v pátek 
18. 10. v 16:00
Literka - setkávání maminek a dětí 
spojené s výtvarnou dílnou - 
12. 9. a 10. 10. v 10:00
Bezpečně s tabletem a mobilem
Přednáška o nástrahách internetu 
s Bc. Filipem Hrazdilem - 
30. 9. v 10:00

Projekt 1989 BO SAMET!!!

Finančně podpořený SMO

Do konce října: Výstava fotografi í
Listopad očima Vladimíra Michny 

Do konce září: Zeptej se babičky 
nebo dědy
Test pro děti o životě v letech před 
rokem 1989

Kudy šel Listopad - vycházka 
s Lenkou Kocierzovou ve středu 
25. 9. v 10:00, sraz na Masaryko-
vě náměstí

Do konce září: Zakázaní spisovatelé
Výstavka knih 

Evropský týden mobility

19. 9.  Na kolečkách 
Výtvarná dílna pro děti

16. 9. - 20. 9.  Jeď opatrně 
Test pro děti

16. 9. - 20. 9.  Hádanky na cesty
Zábavné odpoledne pro děti
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Již v půlce srpna byla zahájena soutěž městského pře-
boru mužů. Startu sezony jako již tradičně předcházel 
memoriál Ladislava Zajíce, podpořený dotací městské-
ho obvodu Michálkovice, v němž poměřily své síly čty-
ři týmy. Kromě domácích Michálkovic se turnaje zúčast-
nily také týmy Jiskry Hrušov, Sokolu Hrabůvka a béčka 
Rychvaldu.

Konečné vítězství slavili Michálkovičtí. V pátečním zápa-
se porazili Sokol Hrabůvka a v sobotním fi nále pak pře-
hráli i Jiskru Hrušov. Úvodní zápas sezony se jim vydařil 
o poznání méně, když podlehli Vratimovu 1:3.  Další srp-
nové zápasy proběhnou až po uzávěrce MZ a věříme, že 
bilance se bude postupně vylepšovat. Přijďte podpořit 
nejen naše muže, ale i žáky.

Zajícův memoriál otevřel fotbalovou sezonu
MARTIN JUROŠKA | starosta
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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, 
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Domácí zápasy – muži

 14. 9. 2019  16:00 Michálkovice - Ostrava Lhotka
 21. 9. 2019  16:00 Michálkovice - Hlubina „B"
 5. 10. 2019  15:00 Michálkovice - Polanka „B“
 19. 10. 2019  14:00 Michálkovice - Třebovice
 9. 11. 2019  13:30 Michálkovice - Velká Polom

Domácí zápasy – starší žáci

 14. 9. 2019  14:00 Michálkovice „A" - Slovan Ostrava
 21. 9. 2019  14:00 Michálkovice „A“  - Klimkovice
 5. 10. 2019  13:00 Michálkovice „A“  - Řepiště
 19. 10. 2019  12:00 Michálkovice „A“  – Třebovice
 9. 11. 2019  11:30 Michálkovice „A“  - Michálkovice „B“

Domácí zápasy – mladší žáci

 14. 9. 2019  10:00 Michálkovice - Vratimov
 28. 9. 2019  10:00 Michálkovice - Třebovice
 12. 10. 2019  10:00 Michálkovice - Rychvald
 26. 10. 2019  10:00 Michálkovice - Řepiště
 9. 11. 2019  10:00 Michálkovice - Šenov

VZPOMÍNÁME

Dne 12. září 2019 uplyne 40 let od úmrtí 
naší milované tchyně, babičky, prababičky
paní 

Marie Gojové,
rodačky z Michálkovic.

Vzpomíná a nezapomene rodina.

www.facebook.com
/ostrava.michalkovice



NAŠE AKREDITOVANÁ 
HYDROANALYTICKÁ 

VÁM 
NABÍZÍ ROZBORY VOD:
   z domovních studní 

   odpadních vod

KONTAKT:
 PO–PÁ od 7.30 do 15 hod.
      597 475 844  nebo      597 475 842

 Ostravské vodárny a kanalizace a. s., 
   

 
ANGLI TINA 

• výuka dosp lých 
dopoledne i odpoledne, ve skupinkách i individuáln  

• firemní angli tina 

Mgr. Petra Ko ená 
Panská 240/33, O.-Michálkovice 

tel. 737 770 669     korena@multilingua.cz 
Profil lektorky: www.multilingua.cz

IZOLACE
Provádíme izolace plochých 

střech, teras, balkónů, atd… 

vč. klempířských prvků

David Graf

Tel.: 774 545 544

davidgraf1@seznam.cz


