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Michálkovický 
zpravodaj

Máme schválen 

nový rozpočet

Jaké změny přináší 

rok 2020?

POZVÁNKA:

Plesová sezona začíná!

3 4 7

Na straně 2 přinášíme fotoreportáž 
z vánočních akcí, které se těšily tra-
dičně velké oblibě.

Michálkovické Vánoce jsme zaháji-
li rozsvícením vánočního stromečku 
na Michalském náměstí, a to ve čtvr-
tek 5. prosince. 

Mrazivé počasí nám náladu nezka-
zilo a  příjemnou atmosféru dokres-
loval zpěv dětského sboru, opékání 
párků i videoprojekce na stromě při 
samotném rozsvícení.

Příznivci kultury se pak sešli v sobo-
ru 7. prosince v Husově sboru. Do vá-

nočních tónů nás přenesl adventní 
koncert.

Neděle 8. prosince patřila dětem 
a  jejich rodičům, kteří navštívili kul-
turní dům a v něm Mikulášskou na-
dílku s  bohatým programem plným 
soutěží, her a zábavy.

Jaké byly Vánoce v Michálkovicích?
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Poslední zasedání zastupitelstva v  uplynulém roce se 
uskutečnilo dne 12. prosince.

Nejvýznamnějším bodem jednání byl návrh rozpočtu na 
rok 2020. K předloženému návrhu rozpočtu nebylo věc-
ných připomínek a po krátké diskusi a zodpovězení do-
tazů některých zastupitelů byl rozpočet schválen všemi 
přítomnými členy zastupitelstva. 

Zastupitelstvo rovněž schválilo dodatky zřizovacích lis-

tin příspěvkových organizací refl ektující drobné změny 
v majetku těchto organizací. 

Kromě dalších projednaných materiálů bylo rozhodnuto 
také o poskytnutí individuálních dotací. Dotace byla po-
skytnuta NKP Důl Michal na realizaci rozvodů elektroin-
stalace v rámci venkovního areálu Dolu Michal, což bude 
využito zejména při kulturních a jiných akcích konaných 
na Michalu. Dotaci obdržela rovněž FC Slavia Michálkovi-
ce, a to na vybudování tribuny a přístupu k ní.

Z michálkovického zastupitelstva

FOTOREPORTÁŽ: Michálkovické Vánoce



3

Rozpočet byl schválen v objemu 36,5 mil. Kč
MARTIN JUROŠKA | starosta

Michálkovické zastupitelstvo schváli-
lo rozpočet, jehož celkový objem činí 
36,5 mil. Kč. V minulém roce město 
Ostrava již při schvalování rozpoč-
tu poskytlo městskému obvodu úče-
lovou dotaci na opravu komunika-
cí, která jinak bývá poskytována až 
v  průběhu roku. A tak přes skuteč-
nost, že všechny ostatní příjmy rost-
ly nebo zůstaly stabilní, tak letošní 
rozpočet je nižší než ten loňský.

Nejvýznamnějším zdrojem jsou ná-
rokové neinvestiční a  investiční do-
tace z rozpočtu města, kterými měs-
to obvodům rozděluje část svého 
výnosu ze sdílených daní. Celková 
výše těchto dotací pro Michálkovice 
na rok 2020 činí 20,96 mil. Kč, což je 
o  1,37 mil. Kč více než v  uplynulém 
roce. K navýšení plánovaných příjmů 
došlo také v případě bytového hos-
podářství, kde jsou nově započítá-
ny také předpokládané příjmy z ná-
jmů ve dvou pořízených domech na 
ul. ČSA.  

Do oblasti zdrojů je rovněž zapojena 
určitá část úspor z minulých let, a to 
zejména na přípravu projektů pro 
rea lizaci budoucích záměrů (bydlení 
pro seniory, modernizace kulturního 

domu, sportovně volnočasová zóna 
a další), ale také jako rozpočtová re-
zerva.

V oblasti výdajů tvoří nejvýznamněj-
ší oddíl činnost veřejné správy. Výda-
je na její provoz dosahují pro letoš-
ní rok 9,52 mil. Kč, což činí cca 26 % 
rozpočtu. Druhou nejvýznamnější 
skupinou výdajů jsou pak výdaje na 
komunální služby včetně bytového 
hospodářství, kde se celkově dostá-
váme na částku ve výši 6,7 mil. Kč. 

Dalším významným balíkem jsou 
peníze určené na školství ve výši 
5,7  mil. Kč. Zde jsou kromě stan-
dardních příspěvků na provoz zahr-
nuty také peníze na realizaci projek-
tu školních dílen v celkovém objemu 
1,2 mil. Kč, kdy po realizaci projektu 
většinu z uvedené částky získá měst-
ský obvod formou dotace do svého 
rozpočtu zpět.

Do oblasti kultury jsou plánovány 
pro letošní roky výdaje v celkové výši 
přes 4,3 mil. Kč. V tomto balíčku jsou 
zahrnuty náklady na kulturní akce 
včetně MichalFestu, ale rovněž veš-
keré provozní náklady spojené s pro-
vozem našeho kulturního domu. 

V letošním roce byly nad tento rá-
mec rovněž navýšeny prostředky ur-
čené na zpracování projektů moder-
nizace kulturního domu (pódiová, 
světelná, zvuková technika, zřízení 
baru apod.).

Významné fi nanční prostředky v ob-
jemu 3,5 mil. Kč letos plánujeme do 
investic ve volnočasově sportov-
ní oblasti, kde bychom jednak rádi 
dále pokračovali ve vybavení areá-
lu hasičské zbrojnice a  kromě toho 
také plánujeme vybudování sportov-
ně volnočasové zóny v  prostoru za 
zastávkou „Michálkovice“. Tato zóna 
by měla zahrnovat např. pump track, 
mini skate, klouzačky a další prvky.

Finanční prostředky máme samo-
zřejmě naplánovány také na oblast 
místních komunikací, kde však po-
čítáme s  transferem z  městského 
rozpočtu. V  uplynulých letech nám 
město fi nance na základě objektivně 
nedobrého stavu komunikací posky-
tovalo a věříme, že i v letošním roce 
se svou žádostí uspějeme. 

Závěrem nelze než si přát, aby se 
plány proměnily ve skutečnost a aby 
se naplánované vize podařilo napl-
nit. 

Graf vývoje objemu rozpočtu v posledních letech (mil. Kč)
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4

V následujícím příspěvku se můžete v kostce seznámit 
se základními změnami ze sociální oblasti v roce 2020. 

Minimální mzda

V roce 2020 vzrostla minimální mzda ze 13 350 Kč 
na 14 600 Kč.

Důchody

Navýšení důchodů je, stejně jako vloni, nejvyšší v histo-
rii. Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Zá-
kladní výměra (stanovena státem) důchodu se zvyšu-

je o 220 Kč na 3490 Kč. Procentní výměra (odvislá od 
předchozího příjmu) důchodu se zvyšuje o 5,2 % a navíc 
o pevnou částku 151 Kč.

Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek se poprvé po dvanácti letech zvy-
šuje o 80 tisíc Kč na 300 tisíc Kč. Rodinám s vícerčaty se 
navyšuje příspěvek dokonce na 450 tisíc Kč. Nárok mají 
všechny rodiny, které ještě v roce 2020 pobírají rodičov-
ský příspěvek.

Změny v sociální oblasti v roce 2020
PAVLÍNA ŠPAČKOVÁ

Pošta má novou 

provozní dobu

Od února dochází ke změně v provozní 
době michálkovické pobočky České pošty. 

PO 8:00-11:00 14:00-17:00

ÚT  8:00-11:00 14:00-16:00

ST 8:00-11:00 14:00-17:00

ČT 8:00-11:00 14:00-16:00

PÁ 8:00-12:00

Zimní svoz bioodpadu 

nově jen jednou měsíčně

Počínaje prosincem letošního roku bude svoz biood-
padu v Ostravě prováděn jen jednou měsíčně. Infor-
mace můžete najít na www.ozoostrava.cz/pro-ob-
cany/ostrava/zelen. Od dubna 2020 bude bioodpad 
opět svážen co dva týdny.

Připomínáme, že do BIO popelnic 
nepatří zbytky tepelně upravova-
ných či mastných pokrmů ani biolo-
gicky rozložitelný materiál živočiš-
ného původu.

Novinkou v ordinacích se stává eNeschopenka. Tu lékař 
elektronicky odesílá na OSSZ, stejně tak ji poté elektro-
nicky ukončí.

Nově vzniká povinnost sběru jedlého oleje a tuků (v Os-
travě již několik let umožňuje OZO Ostrava v rámci sběr-
ných dvorů). Vlévání do kanalizace je velkým problémem, 
který znečišťuje celou soustavu a komplikuje zpracová-
ní odpadních vod.

Zvyšuje se spotřební daň u alkoholu a tabáku, s výjimkou 
piva a vína, o cca 10 procent.

Naopak snížení daně na desetiprocentní sazbu nastává 
u dodávek tepla a chladu, vodného i stočného. Ačkoliv 
dochází plošně ke zdražení těchto služeb, domácnosti 
zaplatí zhruba podobně nebo i méně.

Od května by pak měla odstartovat další vlna EET, do 
které se zapojí řemeslníci, daňoví poradci, lékaři a další 
profese, které přijímají platby v hotovosti a do této doby 
se na ně povinnost evidovat tržby nevztahovala.

Česká pošta zdražuje některé své služby, např. doporu-
čená psaní nebo poštovní poukázky. Cena obyčejného 
dopisu se od ledna nemění, nicméně od února podnik 
zavádí dvourychlostní doručování, kdy doručení do dru-
hého dne bude stát o sedm korun více.

Pokračuje rovněž vypínání televizního vysílání v dosa-
vadním standardu DVB-T. Přechod na nový standard 
DVB-T2 se pro Ostravu plánuje v květnu 2020.

A jak jsme již informo-
vali, platí povinné čipo-
vání psů. Štěňata musí 
být označena čipem 
nejpozději v šesti mě-
sících věku. Tomu, kdo 
čip svému psovi nedá, 
hrozí pokuta. Důleži-
té je také zapsání čipu 
do registru, aby mohl být případně nalezený pes vrácen 
majiteli.

Další novinky od 1. ledna 2020
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Novinky z komunitního centra
HANA VÁCLAVÍKOVÁ

Přijďte se podívat do otevřeného klubu pro děti 

Otevřený klub pro děti a mládež začne svůj provoz opět od 
6.  ledna 2020. Naším hlavním cílem je dostat michálkovické 
děti od počítačů, mobilů a tabletů a ukázat jim možnosti, jak 
začít aktivně využívat svůj volný čas. 

Činnost klubu je různorodá – chceme oslovit co nejširší skupi-
nu dětí a mládeže. V případě zájmu nás navštivte a přidejte se 
k nám. Provozní doba klubu je od pondělí do pátku v časovém 
rozmezí od 15.00 do 18.00 hod. v nově otevřeném komunitním 
centru (bývalá budova Klubu důchodců).  

V případě zájmu volejte vedoucí klubu paní Hanku Václavíko-
vou na telefonním čísle 734 732 174 nebo se přijďte podívat 
osobně.

Tříkrálová sbírka 2020 

Již tradičně třetím rokem proběhne v  Mi-
chálkovicích Tříkrálová sbírka. Koledníci vás 
navštíví ve dnech od 6. do 14. ledna, opětov-
ně se do této charitativní sbírky zapojí děti 
navštěvující otevřený klub pro děti a  mlá-
dež. I letos se pokusíme navázat na úspěchy 
sbírky v minulých letech a vybrat co nejvíce 
penízků na pomoc lidem v nouzi. 

Klub maminek s malými dětmi našel 

své zázemí v komunitním centru 

V prostorách komunitního centra se začaly v dopoledních ho-
dinách každé úterý od 10.00 hod. do 11.30 hod. scházet mamin-
ky s malými dětmi. Děti si zde mají možnost společně pohrát, 
vyrábět si maličkosti pro radost, společně si zacvičit, zazpívat 
a také zatancovat. Maminky si mohou zároveň u čaje či kávy po-
vykládat o svých starostech, radostech a zkušenostech při péči 
o své nejmenší. Vítáni jsou ale také tatínci, babičky i dědečci. 

Městský obvod myslí na bezpečnost seniorů
PAVLÍNA ŠPAČKOVÁ

Michálkovice projevily v  prosinci zájem o  zapojení do 
projektové aktivity Moravskoslezského kraje  pod ná-
zvem IN.F.Obálka. Název pod sebou skrývá spojení „In-
formace jako Forma ochrany“. V praxi to znamená, že si 
budou moci všichni senioři a oso-
by, které žijí v  domácnosti osa-
moceně, vyzvednout u sociální 
pracovnice ÚMOb Michálkovice 
obálku, ve které naleznou for-
mulář, do něhož zapíší veškeré 
důležité informace o  své osobě, 
zdravotním stavu (léky, nemo-
ci, alergie) a důležité kontakty na 
blízké osoby apod. 

Obálka se umístí na viditelné mís-
to do lednice a lednici každý se-
nior jako symbol zapojení do pro-
jektu označí připojenou nálepkou. 
V tomto případě budou všechny 
složky záchranného systému vě-
dět, kde se potřebné informace 

při řešení krizových situací nacházejí, a budou tak moci 
poskytnout potřebnou pomoc rychle a efektivně. O ter-
mínu vyzvednutí obálek vás budeme informovat ihned, 
jakmile je obdržíme prostřednictvím Magistrátu města 

Ostravy. Rádi vám obálky rovněž 
předáme prostřednictvím setkání 
na klubu seniorů v našem komu-
nitním centru.

A na bezpečí našich seniorů pa-
matuje také Městská policie Os-
trava. Ta stejně jako v  loňském 
roce i v  tom letošním nabízí ob-
čanům nad 60 let věku zdarma 
instalaci bezpečnostních elemen-
tů do bytů - senior linek, panora-
matických kukátek a bezpečnost-
ních řetízků. 

Bližší informace je možné získat 
na úseku prevence a propagace, 
tel. číslo 720 735 125 nebo www.
mpostrava.cz.
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Adventní zpívání 

se Silvií a Táňou

Setkání s bývalými i současnými kan-
torkami ze ZŠ U Kříže a našimi čte-
náři se vydařilo. Všichni společně si 
zazpívali koledy, ochutnali vánoční 
cukroví a popřáli si navzájem krásné 
vánoční svátky. S oběma vystupující-
mi se opět setkáme na jaře.

Rolničky, rolničky

Díky dlouholeté spolupráci se ZUŠ 
Edvarda Runda proběhl hojně na-
vštívený slavnostní koncert ve středu 
11. 12. Vždy oceňujeme nadšení dětí, 
jejich bezprostřednost a také trpěli-
vost pedagogů.

Literka

Již přes dva roky každý druhý čtvr-
tek v  měsíci probíhá setkávání ma-
minek a dětí. Pod vedením paní Míly 
Chalupové si např. v prosinci mohou 
vyrobit jednoduché andílky, zvoneč-
ky, domečky… Nabízíme maminkám 
knihy o výchově dětí, jak trávit volný 
čas, jak s dětmi sportovat, hlavně ale 

knihy pro nejmenší děti. Díky úřadu 
městského obvodu jsme mohly za-
koupit nové hračky, skládačky, elek-
tronické tužky a doplnit tak nabídku 
našeho dětského koutku. Děkujeme 
za podporu. Poslední měsíce k nám 
chodí maminky pravidelně a  mimi-
nek přibývá, z  čehož máme velkou 
radost.

Galerie Emoce

Všechny zájemce zveme od ledna na 
novou výstavu nazvanou Barvy Ro-
berta Horáka. Vystaveno bude i ně-
kolik prací jeho sestry Denisy. Na 
vernisáž vás zveme v  pátek 10. 1. 
v  16.00. O program se postará ka-
pela Soul djembe z Rychvaldu, která 
vám zahraje na africké bubny.

Kolumbie

Tato země je nám velmi vzdálená 
a  z  evropského pohledu také ne-
bezpečná. K nám do knihovny zaví-
tá hudebník, cestovatel a spisovatel 
Matěj Ptaszek, který se nebezpe-
čím nedal odradit a spolu s manžel-
kou strávil v této jihoamerické zemi 

tři roky a vydal o ní dvě knihy. Kni-
ha Reportáže z  rozervaného ráje je 
v našem knihovním fondu, další titul 
Posekej si ten trávník, nejsou vidět 
hadi se budeme snažit ještě dokou-
pit. Pan Ptaszek je i autorem kni-
hy Škola hry na foukací harmoniku, 
která je odborníky velmi uznávaná, 
složil také hudbu k fi lmu Občanský 
průkaz. Tohoto zajímavého člově-
ka, který umí poutavě vyprávět a jen 
tak něco jej nevyvede z míry, si přijď-
te poslechnout do knihovny v pátek 
24. 1. v 16.00.

Den zdraví

Krajská hygienická stanice v Ostravě 
nám nabídla spolupráci a výsledkem 
je Den zdraví v naší knihovně ve čtvr-
tek 30. 1. od 9 do 12 hodin. V rámci 
akce proběhne měření CO ve vyde-
chovaném vzduchu, měření krevního 
tlaku, výživová konzultace a  analý-
za složení těla. Vše zdarma. Srdečně 
zveme všechny zájemce.

Perly Středomoří 

aneb Korsika a Sardinie

Na besedu o těchto krásných ostro-
vech se můžete přijít podívat v pátek 
7. 2. v  16.00. Manželé Timkovi vám 
promítnou své fotografi e a  podě-
lí se o zážitky z cestování. Nejde jim 
o čísla z bedekrů, ale o vlastní prožit-
ky a pocity.

Děkujeme zástupcům Úřadu měst-
ského obvodu Michálkovice za 
mnohaletou nejen fi nanční podpo-
ru a těšíme se na další spolupráci. 

Poděkování patří také zaměst-
nancům kulturního domu, 
 Bezpečnostně právní akademii, 
ZŠ U Kříže a ZUŠ Edvarda Runda 
za úspěšnou spolupráci. 

Všem čtenářům přejeme úspěšný 
rok 2020 plný zdraví a krásných 
čtenářských zážitků. 

Leden nabitý akcemi v knihovně
IVANA TIMKOVÁ, MARIE KRYŠTOFOVÁ | knihovnice

Maminky s dětmi při aktivitách v klubu Literka
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www.facebook.com
/ostrava.michalkovice

Pozvánka na turnaj 

v bleskovém šachu 

Michálkovický koníček
Šachisté bývalé ostravské šachové odborové ligy ve 
spolupráci s šachisty z Rychvaldu a z Veselí nad Lužnicí 
a pod záštitou městského obvodu Michálkovice pořádají 
v sobotu 1. 2. 2020 od 8:30 v někdejším Klubu důchodců 
v Michálkovicích (nyní komunitní centrum ve vile Hermí-
na) další, a to 29. ročník turnaje v bleskovém šachu „MI-
CHÁLKOVICKÝ KONÍČEK 2020“. 

Hrát se bude švýcarským systémem s tempem 2x 10 mi-
nut. 

Startovné dospělí 50 Kč, mládež do 16 let a senioři nad 
60 let 30 Kč. 

Přihlášky na webové stránce www.sachy.rychvald.cz 
nebo na bretislav.crha@seznam.cz.

Projekt „Rozjeď se 

na trhu práce“ – šance 

pro rodiče s dětmi

Čeká vás návrat do zaměstnání po rodi-
čovské dovolené? Nebo jste v evidenci 
ÚP a máte děti do 15 let věku? 
Buďte úspěšní nejen jako rodiče, ale také ve svém 
pracovním životě! V tom vám pomohou profesio-
nálové z našeho projektu. 

Můžete využít pracovní diagnostiku, individuální 
poradenství, kurzy související s hledáním zaměst-
nání, možnosti rekvalifi kací, PC kurz, ŘP sk. B nebo 
kondiční jízdy. 

Veškeré aktivity v projektu jsou fi nancovány z ESF, 
pro účastníky jsou tedy zcela ZDARMA!

Kontaktujte REKVAL, s. r. o., www.rekval.cz, 

tel.: 553 871 113, 739 227 247, e-mail: info@rekval.cz.

Přihlášení je možné do 14. 2. 2020.
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KOMINICTVÍ 
RADOVAN POLAKOVIČ

Pravidelná kontrola spalinových cest za 330 Kč
Vložkování, frézování, čištění komínů a kouřovodů, 

veškeré další kominické práce za nízké ceny!

Telefon: 605 379 799
E-mail: kominictvi1@seznam.cz

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

Váš barevný INZERÁT 
na tomto místě za cenu 

od 350
Kč/měsíc


