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Michálkovický 
zpravodaj

Mistryně ČR v požárním

sportu jsou z Michálkovic

Michálkovické strašení

26. října od 17 hod.

Michalské nám.

Michálkovický kopec

máme úspěšně za sebou

2 4 5

Rekonstrukce 

komunitního centra 

dokončena! 

Jednou z  významných investičních 
akcí, kterou bychom chtěli zlepšit na-
bídku služeb poskytovaných měst-
ským obvodem Michálkovice, je no-
vostavba bytového domu s  byty pro 
seniory. Tu plánuje městský obvod 
uskutečnit do roku 2022. Již máme 
vybráno místo v  samotném cent-
ru Michálkovic, v bezprostřední blíz-
kosti parku, obchodů, ordinací lékařů 
a městské hromadné dopravy.

Stavba zhruba za 19 milionů Kč je 
nyní ve fázi zpracovávání projektové 
studie. Bude třípatrová s cca 19 růz-
ně velkými bytovými jednotkami od 
30 do 55 m2 podlahové plochy a bal-
kony. Seniorům bude sloužit moder-
ní společenská místnost. Všechny 
prostory domu budou bezbariéro-
vé s výtahem a obyvatelé budou mít 
pro odpočinek venku za domem za-
hrádku.

Připravujeme výstavbu nového 

bytového domu pro seniory
VLADIMÍR KOZEL | místostarosta

Do cíle nás čeká velký kus práce ne-
jen při samotné výstavbě domu, ale 
především při přípravě, která zahrnu-
je projektovou dokumentaci a rov-
něž zajišťování potřebných fi nancí.

Otevíráme nově zrekonstruované 
prostory vily Hermína pro 
podporu mezigeneračního soužití 
michálkovických komunit. Seniorů, 
mládeže i zájmových spolků.
Přijďte otevřít komunitní centrum 
spolu s námi!

22. října
od 15 hod.
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Sládečkova

OBRAZEM

V současné době můžeme vidět, že probíhají výkopové 
práce na části ulice Radvanická v blízkosti kruhového ob-
jezdu.
Tato činnost souvisí s výstavbou dalšího krátkého úseku 
plánu  jednotné kanalizace, která odkanalizuje dva byto-
vé domy fi rmy Residomo napojením na hlavní kanalizační 
řád v ulici Rychvaldská.
Stavba fi nancovaná z rozpočtu města Ostravy, které má 
celou kanalizační síť ve své kompetenci,  stojí 4,5  mil. Kč 
a bude ukončena do konce letošního roku.
Informace o tom, jak je plánována výstavba dalších větví 
plošné kanalizace v Michálkovicích,   vám přineseme v ně-
kterém z  dalších  vydání Michálkovického zpravodaje.

Probíhá výstavba dalšího úseku kanalizace 
VLADIMÍR KOZEL | místostarosta

Velké soutěžní úspěchy našich hasičů
JAN PETEREK | SDH Michálkovice

Závěr prázdnin patřil největším sportovním hasičským 
akcím. První z nich se konala v Ústí nad Labem. Zde se 
sjelo 15 nejlepších družstev na mistrovství ČR v požárním 
sportu dospělých. Moravskoslezský kraj a Ostravu repre-
zentovalo v kategorii žen naše družstvo Michálkovic. De-
set děvčat z celého kraje soutěžících pod naší hlavičkou 
se neztratilo. Bojovaly postupně v disciplínách běhu na 
100 m přes překážky, štafetě 4x 100 m a v požárním úto-
ku. I přes drobná úskalí děvčata získala titul mistrů ČR 
v požárním sportu pro rok 2019. Poprvé v historii sboru.
Kromě kolektivních závodů se na MČR konal i závod in-
dividuální. Mistrovství ČR ve výstupu na věž dorostenců. 
Zde zabodoval Max Rokosz a svým výkonem si zajistil ti-
tul mistra ČR.
Následně Ondra Adámek a Max Rokosz v týmu české ná-
rodní reprezentace v požárním sportu odcestovali 8. září 
do ruského Saratova. Zde se konalo mistrovství světa. 
Naši kluci nezapadli a nakonec si Max odvezl domů z dis-
ciplíny výstupu na cvičnou věž stříbrnou medaili.
Těmito závody byla soutěžní sezóna požárního sportu 
ukončena a my už se připravujeme na tu další. To nepla-
tí pro soutěžní družstvo mužů v klasických disciplínách 
CTIF. To se bude ještě na konci září účastnit mistrovství 
ČR ve Dvoře Králové. Kluci patří také mezi špičku a dou-
fáme, že to svými výkony potvrdí. 
Držíme jim palce!

Mistryně ČR na soutěži v Ústí nad Labem

Max Rokosz při závodu v Saratovu

SWAP aneb Přines, vyměň, odnes
LUCIE TRUHLÍKOVÁ | Placatý kámen

V neděli 3. listopadu od 10 do 15 h v Kulturním domě bu-
deme přijímat oblečení, obuv, hračky, dětské zboží, kni-
hy, věci do domácnosti, kosmetiku, úklidové prostřed-
ky, dekorace, nářadí, vše pro domácí mazlíčky, sportovní 
vybavení, domácí výrobky (např. buchty, džemy) apod. 
Přijďte se starými nepotřebnými a  odejděte s novými 
užitečnějšími věcmi.
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V září tohoto roku byl dokončen projekt s  názvem 
 „Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích“. V rámci 
projektu, který byl podpořen dotací z Integrovaného re-
gionálního operačního programu a rovněž národní dota-
cí Ministerstva pro místní rozvoj, byla provedena stavební 
rekonstrukce vily Hermína a pořízeno zcela nové vnitřní 
vybavení. Celkové náklady na realizaci dosáhly téměř 8,8 
mil. Kč, přičemž dotace z evropských fondů a národní do-
tace činily téměř 6,4 mil. Kč. S předfi nancováním a spolu-
fi nancováním nám pomohlo město Ostrava.

Rekonstrukce byla skutečně rozsáhlá. Zahrnovala vý-
měnu elektroinstalace, vybudování kompletně nového 
topného systému, výměnu oken, obnovení fasády včet-
ně jejího zateplení, rekonstrukci podlah, zateplení strop-
ní konstrukce, provedení izolace, změnu dispozic někte-
rých místností, výstavbu nového schodiště, bezbariérové 
zvedací vertikální plošiny a  celou řadu dalších úprav. 
Na zahradě pak byly vybourány staré zpevněné plochy 
a zhotoveny nové.

Pokud jde o vnitřní vybavení, v obou podlažích byly vy-
budovány nové kuchyně a  pro celý objekt byl pořízen 
nový nábytek. Součástí projektu bylo také pořízení tech-
niky, takže v komunitním centru budou k dispozici nové 
počítače a projekční či  audiovizuální technika.  

Cílem projektu byl vznik moderního komunitního cent-
ra, které bude poskytovat kvalitnější zázemí pro komu-
nitní aktivity v Michálkovicích. Připomeňme, že zařízení 
bylo a nadále bude využíváno zejména jako zázemí pro 

zájmové a volnočasové aktivity seniorů a také jako záze-
mí pro otevřený volnočasový klub dětí a mládeže, který 
nabízí bezplatně nabídku různých aktivit pro naše nej-
menší. 

Spektrum činností se nově dále rozšíří o další aktivity ko-
munitního charakteru. Chtěli bychom, dle zájmu obča-
nů, v zařízení pořádat např. besedy, projekce, preventiv-
ní akce, popř. další aktivity. Zde se prostor otevírá také 
vám. Budeme rádi, když přijdete na radnici se svými ná-
pady a náměty, co byste rádi v komunitním centru na-
vštívili, popř. sami pro své spoluobčany uspořádali.

Připravujeme také slavnostní otevření, kdy si budete 
moci centrum prohlédnout, zhlédnout prezentaci reali-
zace projektu, přihlásit své děti do aktivit volnočasového 
klubu a něco drobného si s nimi vyrobit v rámci přichys-
taných dílniček nebo přijít se svými náměty na činnosti 
nebo akce v komunitním centru. Budeme se na vás těšit.

Projekt

KOMUNITNÍ CENTRUM V OSTRAVĚ-
MICHÁLKOVICÍCH
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vybudovat místo pro společné setkávání, sdílení zkušeností a zájmů komunity občanů, která žije
v Ostravě-Michálkovicích a okolí, a aktivizovat osoby sociálně vyloučené tak, aby participovaly na životě v komunitě. 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Zveme všechny občany na

Slavnostní otevření
v úterý 22. října od 15 do 18 hod.

Přijďte spolu s námi uvést nové centrum do provozu 
a prohlédnout si moderní zrekonstruované prostory.

Velká proměna komunitního centra:

Po rekonstrukci opět ožívá…
MARTIN JUROŠKA | starosta
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Galerie Emoce

Do konce měsíce října si budete moci prohlédnout krás-
né fotografi e Kamila Übelauera z Norska a připomínáme 
také besedu s autorem fotografi í, která se koná v pátek 
18. 10. v 16:00.

Bosamet!!!

30. výročí sametové revoluce v Ostravě připomínají fo-
tografi e Vladimíra Michny, které jsou u nás vystaveny 
také do konce října. Děti si mohou vyzkoušet své znalos-
ti v testu Zeptej se babičky nebo dědy.

13. ročník turnaje v bowlingu

Jako každoročně, tak i letos jsme připravili pro své čte-
náře turnaj v bowlingu. Letos se setkáme již potřinácté. 
Nikdy nejde jen o vítěze, ale hlavně o zábavu a strávení 
společného času. Sejdeme se v pátek 8. 11. Podrobnější 
informace poskytneme v knihovně.

Literka

Setkávání maminek, babiček a  dětí probíhá v  knihov-
ně vždy druhý čtvrtek v měsíci. Příští setkání je 10. 10. 
v 10.00. 

Co chystá naše knihovna na podzim
IVANA TIMKOVÁ | knihovnice

Do konce října - Norsko 

Výstava fotografi í Kamila Übelauera spojená 
s besedou, v pátek 18. 10. v 16:00

Literka

Setkávání maminek a dětí spojené s výtvarnou dílnou
10. 10. v 10:00

13. ročník turnaje v bowlingu

Pouze pro čtenáře
8. 11. v 17:00

Tenerife

Beseda s Robinem Hillem
22. 11. v 16:00

Projekt 1989 BO SAMET!!!

Finančně podpořený SMO

Do konce října: výstava fotografi í
Listopad očima Vladimíra Michny

Do konce října: Zeptej se babičky nebo dědy

Test pro děti o životě v letech před rokem 1989

Městská policie Ostrava zve seniory na 
svou další besedu. Ta se bude konat 
16. října 2019 od 10 hod. v budově In-
tegrovaného bezpečnostního centra, 
Nemocniční 3328/11, Moravská Ostra-
va.

Beseda je rozdělena do dvou bloků: 
bezpečně doma a  bezpečně na ulici. 
Senioři se dozví řadu cenných infor-

mací, ale také pravidla, rady a tipy pro 
zlepšení vlastní bezpečnosti. 

Účast je zdarma, vzhledem k omeze-
né kapacitě je nutné se přihlásit na tel. 
čísle 720 735 125. První beseda pro-
běhla již 16. září a  zájem byl značný, 
proto doporučujeme přihlásit se co 
nejdříve. Více informací hledejte na 
www.mpostrava.cz.

Stezka odvahy
Strašidelná stanoviště
Soutěž o nejhezčí dýni

v sobotu

26. října 2019 
od 17 hod.

Michalské náměstí

Startovné 10 Kč (prodej kartiček od 17 do 18 hod.)
Sladká odměna na závěr, občerstvení zajištěno

Městský obvod Michálkovice zve odvážné děti 

v doprovodu odvážných rodičů na

Pozvánka na besedu pro seniory: 

Mimořádné situace v běžném životě
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Michálkovický kopec 

letos ovládly motorky
JAKUB ROMBA

Odhadem 50 závodníků a přes 130 diváků navštívilo le-
tošní jízdu pravidelnosti historických vozidel. Po loňské 
pauze byla trasa závodu tradiční – od hasičské zbrojnice 
po ul. Petřvaldské až k zastávce Brazílie. Jen připomene-
me, že cílem závodníků není dojet do cíle co nejrychle-
ji, ale ve dvou samostatných jízdách zajet časy s co nej-
menším rozdílem. 

A nebyl by to kopec kopcem, kdyby na jeho startu ne-
postával dobově oděný usměvavý chlapík s  mikrofo-
nem, vtipně komentující průběh závodu do provizorního 
rozhlasu na trati. Hlas Zdeňka Zrubka už totiž roky láká 
všechny okolo vyhlížet historická vozidla a fandit odváž-
ným jezdcům. Soutěžní dopoledne ubíhalo rychle. Počasí 
vyšlo, atmosféra provoněná vůní spáleného benzínu byla 
velmi příjemná. Postupně se vystřídaly různé soutěžní 
kategorie motocyklů i automobilů. Aut se ale bohužel le-
tos nepřihlásilo mnoho, proto závodu kralovaly spíše mo-
tocykly. Na závěr si pak ti nejlepší převzali ceny z rukou 
ředitele závodu Tomáše Michálka a místostarosty Michál-
kovic Ing. Vladimíra Kozla. 

„S průběhem i  výsledky závodu jsme velmi spokojeni, 
den se moc vydařil,“ komentuje závod Tomáš Michálek. 
A nastínil, že v příštím roce nás čeká posun kategorií au-
tomobilů tak, aby jich bylo na startu zase o něco více. 

„Rád bych ještě poděkoval bratrům Čížovým a  Tomáši 
Malíkovi za pomoc při organizaci závodu. Dále pak mi-
chálkovickým hasičům za poskytnuté zázemí a  zvlášt-

Parkoviště ul. ČSA – ul. Pavelská   21. 10.
ul. ČSA – Uhrovec (před BD Slámova)   21. 10.
křiž. ul. Kurnického – U Kříže   21. 10.
křiž. ul. Petřvaldská – Rajská – Hukvaldská   21. 10.
křiž. ul. Radvanická – Slunná (u zast. MHD)   22. 10.
ul. Lechova – travnatá plocha v blízkosti domu č. 21 22. 10.
ul. Panská – na parkovišti mezi BD č. 85-91   22. 10.
křiž. ul. Bláhova – Petřvaldská    23. 10.
spojka ul. Sládečkova – Petřvaldská (u zast. MHD)  23. 10.
Michalské náměstí – mezi BD č. 6-8   23. 10.
ul. Charvátova – záliv (na pravé straně směr Rajská) 23. 10.
křiž. ul. Petřvaldská – Radvanická (u restaurace) 24. 10.
křiž. ul. Štěpničkova – Pavelská    24. 10. 
ul. Legerova u domu č. 6   24. 10.

Přistavování kontejnerů bude probíhat až do 14 hodin. 
Pro bližší informace volejte společnost OZO Ostrava s. r. o. 
Tel.: 596 251 111

Přistavení kontejnerů
pro velkoobjemový odpad

ní poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by se 
akce nemohla konat. Věřím, že jich bude příští rok ještě 
více a budeme tak moci udělat Michálkovický kopec ješ-
tě lepším,“ dodává Michálek.

Kontejner přes e-shop?

Žádný problém!
Odpadová společnost OZO Ostrava spouští e-shop, je-
hož prostřednictvím si mohou zájemci objednat vybra-
né služby. K většímu komfortu přispívá i placení kartou. 
„Občané si mohou objednat přistavení velkoobjemové-
ho kontejneru, vývoz žumpy, nákup většího množství 
kompostu nebo zeminového substrátu, a to včetně do-
pravy, a nebo odvoz objemného odpadu z domácnosti,“ 
říká Vladimíra Karasová, mluvčí společnosti. Velkou vý-
hodou v objednání služeb přes e-shop je to, že již není 
potřeba přijít osobně na pobočku, složit zálohu a  po 
provedení služby jít znovu na pobočku vyrovnat rozdíl 
mezi zálohou a skutečnou cenou. Celý web je navíc vel-
mi přehledný a intuitivní.

Počet těch, kteří elektronický objednávkový systém spo-
lečnosti OZO Ostrava využívají, postupně narůstá. Do 
31. srpna letošního roku bylo prostřed-
nictví e-shopu zrealizováno šedesát 
objednávek. Největší zájem byl o vel-
koobjemové kontejnery. Přístup na 
 e-shop je z  internetové adresy www.
eshop.ozoostrava.cz.
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CO NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE?

V  pondělí 2. 9. usedlo po letních prázdninách zpět do 
školních lavic 330 žáků, pro 35 dětí začal výlet do ne-
známa, neboť jim skončil čas her, předškolních povinnos-
tí a na řadu přišlo čtení, psaní, počítání. Zahájení nového 
školního roku se tradičně uskutečnilo v tělocvičně. Prv-
ňáčky doprovodili v jejich den D rodiče, ostatní žáci vchá-
zeli do tělocvičny v doprovodu třídních učitelů. Po státní 
hymně dostala slovo paní zástupkyně Tereza Herzáno-
vá, která všechny zúčastněné přivítala, zároveň všem žá-
kům představila 8 nových posil pedagogického sboru 
(4 učitelky, 1 učitel na 1. stupni, 2 učitelé, 1 učitelka na 
2. stupni). Poté k davu promluvil také starosta Michálko-
vic Ing. Martin Juroška, Ph.D., který všem popřál úspěšný 
školní rok. Rovněž se zachovala milá tradice, kdy žáci 9. 
ročníků předali prvňáčkům sladkou drobnost v podobě 
lízátek. Po „ceremoniálu“ se žáci s vyučujícími vrátili do 
tříd, kde se seznámili s organizací nového školního roku, 
prvního týdne vyučování. 
Jaké novinky nás tedy čekají? Letos máme ve všech roč-
nících po dvou třídách, výuku zajišťuje 22 pedagogů, 
2  asistentky na prvním stupni, žákům i  pedagogům je 
k dispozici nová školní psycholožka, nový metodik pre-
vence a  sociální pedagožka. I letos probíhá v  přírodo-
vědných předmětech, výchově ke zdraví a občanské vý-
chově bilingvní výuka. Škola žákům opět nabízí množství 
mimoškolních aktivit: od pěveckého sboru pod vedením 
nové paní učitelky přes výtvarný, redakční a  sportovní 
kroužky až po přípravu k přijímacím zkouškám z českého 
jazyka, matematiky. Děti si volí své zástupce do školního 
parlamentu. Herecký talent mohou uplatnit ve Všetečko-
vi či ve školní televizi. 
Počítačovou gramotnost si mohou zlepšit v kroužku Psa-
ní všemi deseti na klávesnici, logické myšlení zas uplatnit 
při hraní deskových her. Žákům s vadami řeči se věnuje 
školní logoped. Škola i  nadále spolupracuje se Základ-

Školní rok 2019/2020 v novém kabátě
PETRA HOCHMANOVÁ

Také letos na počátku září vyrazilo 21 žáků druhého 
stupně spolu s pedagogickým dohledem do chorvatské-
ho letoviska Crikvenice. Tento ozdravný pobyt zahrnoval 
nejen koupání v moři, opalování se na sluníčku, ale také 
výlet na nedaleký ostrov Krk. 

I přes krapet chladnější moře se pětidenní výlet vydařil 
a splnil svůj účel. Děti si prodloužily o pár dní prázdniny, 
vypustily z hlavy školní povinnosti. Utužily před zimou 
své zdraví a inhalovaly čerstvý mořský vzduch. Užily si 
jistě plno zábavy, zažily nová dobrodružství a také upev-
nily své třídní i celoškolní kolektivy. Součástí pobytu bylo 
také poznávání krás a pamětihodností této turisticky 
známé země. 

Na skok do chorvatské Crikvenice

ní uměleckou školou Edvarda Runda. Nejen pro děti, ale 
i pro dospělé je k dispozici tělocvična, školní hřiště. Také 
v letošním školním roce budou žáci navštěvovat knihov-
nické lekce, jistě zhlédnou výukové programy v  Dolní 
oblasti Vítkovic. Vloni se celá škola zapojila do projek-
tu k 100. výročí založení ČSR, letos připravujeme projekt 
k sametové revoluci. V hodinách angličtiny se převtělíme 
ve strašidla k oslavě Halloweenu, v prosinci nás navštíví 
sv. Mikuláš, na jaře zorganizujeme Den Země, v létě osla-
víme dětský den. Na seznamu akcí nesmí chybět tříd-
ní, následně pak školní kolo v recitační soutěži, pěvecká 
soutěž Michálkovický skřivan a řada sportovních soutěží. 
O všech aktualitách se dozvíte ze školního webu. 

Další novinkou je zavedení elektronické žákovské knížky. 
Žáci se vzdělávají v nově vybavené multimediální učeb-
ně, v přírodovědné učebně. Postupně budou všechny tří-
dy vybaveny počítači/notebooky. Žáci se učí z  nových 
knížek v  německém jazyce, dějepise, zeměpise. Nově 
bude vybudována „dílna“ pro výuku pracovních činností. 

Tyto a  jiné novinky na nás čekají ve školním roce 
2019/2020.
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Další školní rok v  naší školce byl 
úspěšně zahájen. Již tradičně na-
bízíme vzdělávání předškoláčků ve 
třech třídách – lvíčatech, koťatech 
a  broučcích. Do školky nastoupilo 
sedmdesát dva dětí, o  které peču-
je šest učitelek, dvě správní zaměst-
nankyně a pracovnice výdejny. 

V těchto dnech ještě dobíhá adap-
tační program, spočívající mj. ve 
zkráceném pobytu v  MŠ. Abychom 
úplně zaplnili kapacitu školky, přijali 
jsme do vzdělávání také některé děti 
mladší tří let, u kterých je adaptace 
na školkový režim časově náročnější.

Také letos nás v  rámci pestrého 

vzdělávacího programu čekají tema-
tické akce, vycházky, besedy, diva-
dla, výstavy a  spousta dalších akcí, 
tak aby žádný den ve školce nebyl 
všední. Čeká nás také lyžařský kurz 
a škola v přírodě či plavání.  

Nadále budeme rozvíjet spoluprá-
ci s  místními organizacemi, v  rámci 
které navštívíme hasiče nebo moš-
tárnu zahrádkářů.

Podzim je tady, a tak v nepříznivém 
počasí využíváme novou saunu po-
řízenou z  dotace městského obvo-
du Michálkovice. Tato sauna má díky 
solným panelům blahodárné účinky 
na dýchání dětí.

Mateřská školka přivítala nové žáčky
JAKUB ROMBA

Věžová herní sestava se sedmi věže-
mi, průchody, dvěma skluzavkami, to-
bogánem, šikmými výlezy, žebříkem, 
lezeckou stěnou a houpačkami. Tak-
to by měl vypadat hlavní herní prvek, 
který pořídí městský obvod do venkov-
ního areálu hasičské zbrojnice. Kromě 
toho zde budou umístěny také další prv-
ky, jako vahadlová houpačka, trampolína 
zapuštěná v zemi či kolotoč na stání.  
Hasičárna se tak jistě znovu stane, stejně jako tomu bylo 
v  minulosti, vyhledávaným cílem návštěv rodin s  dět-
mi i  dětí samotných. Vedení michálkovické radnice již 
před dlouho očekávanou rekonstrukcí budovy hasičské 
zbrojnice dospělo k rozhodnutí, že jakmile bude hotovo, 
pustíme se do obnovy areálu, tak aby se stal příjemným 

místem lákajícím k  návštěvě i  k  pořádání 
nejrůznějších volnočasových a  kulturních 
akcí.
První etapu tvořila rekonstrukce pódia, 
dostavba budovy, v níž je umístěn bufet 

a  sprchy, a  také venkovní pergola pro 
příjemné posezení. Nyní tedy násle-
dují výše popsané dětské herní prvky, 
které by měly být dodány do listopa-

du. Kromě uvedeného pak plánuje-
me ještě vybudování workoutové 
sestavy s  lezeckými prvky a  také 

dotvoření areálu výsadbou rostlin, umístěním dalšího 
mobiliáře apod.
Věříme, že vše dopadne podle plánu a že z nového areá-
lu budou mít radost nejen děti samotné, ale i my ostatní.

Nové herní prvky obohatí areál hasičárny
MARTIN JUROŠKA | starosta
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VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

Výročí tragické události 

před 100 lety na Dole Michal

Dne 2. října 1919 zahynulo při otra-
vě oxidem uhelnatým po výbuchu 
důlních plynů 5 horníků. Pochová-
ni jsou v hromadném hrobě na mi-
chálkovickém hřbitově. Čest jejich 
památce.

Petr Firek, Adolf Rodovský, 
Josef Glet, Antonín Šešulka, 
Antonín Drobniak.

Dne 31. 10. 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí družky, 
maminky, babičky a tety, paní
Libuše Somerlíkové.

Děkujeme, kdo vzpomenete s námi.
Dcera Eva s rodinou.

Dne 25. 10. 2019 vzpomeneme nedožité 70. narozeniny 
naší milované maminky, sestry, babičky a kamarádky, paní
Anny Trnčákové.

S velkou láskou v srdci nikdy nezapomeneme, naše maminko. 
Dcera Iveta, vnoučata Anetka, Romik s Nikol a sestra Olinka.

Dnes píšeme slova nejtěžší, kdy s bolestí v srdci oznamujeme 
všem příbuzným přátelům a známým, že nás dne 19. září 2019 
navždy opustila ve věku 76 let naše milovaná maminka, tchýňe, 
babička, prababička, švagrová a teta, paní 
Jana Pyková.

Zarmoucená rodina.



IZOLACE
Provádíme izolace plochých 

střech, teras, balkónů, atd… 

vč. klempířských prvků

David Graf

Tel.: 774 545 544

davidgraf1@seznam.cz

Pronájem bytů 

Domy na ul. ČS armády 100 a 120
Nájemné 60 Kč/m2

Podrobnosti na úřední desce
nebo www.michalkovice.cz


