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Městský obvod Michálkovice připra-
vuje po roce opět ozdravné pobyty 
pro naše děti předškolního věku. Ty 
tak budou moci spolu se svými rodi-
či strávit krásných čtrnáct dní na ho-
rách, v  oblasti s  čistším vzduchem, 
než jaký dýcháme v Ostravě. 

Připomeňme, že městský obvod zís-
kal na ozdravné pobyty pro naše 
děti dotaci Moravskoslezského kra-
je a  rovněž dotaci z  fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší. Kraj 
nám na ozdravné pobyty přispěl do-

tací ve výši 537 tis. Kč, přičemž zhru-
ba polovinu této dotace jsme vyčer-
pali na ozdravný pobyt v  minulém 
roce. Město Ostrava nám pak přispí-
vá částkou ve výši zhruba 180 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že ostatní náklady 
bude hradit městský obvod, který má 
pro tyto účely schválen v  rozpočtu 
potřebný balík peněz, budou mít i le-
tos naše předškolní děti a jejich rodi-
če ozdravný pobyt bezplatný.  

Příjem přihlášek zabezpečuje pro 
městský obvod Mateřská škola Mi-

chálkovice. Zde naleznete také in-
formace o  podmínkách ozdravných 
pobytů. Potřebné informace jsou 
k dispozici také na internetových 
stránkách městského obvodu.

Po roce opět ozdravné pobyty pro předškoláky
MARTIN JUROŠKA | starosta

Společná fotografi e našich předškoláčků 
na loňském ozdravném pobytu na Horní Bečvě.
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Noční trolejbusová linka č. 113 bude 
od 1. března 2020 vedena v uprave-
né trase. Díky nasazení tzv. parciál-
ních (bateriových) trolejbusů na lin-
ku bude možno obsloužit v nočních 
hodinách sídliště Kamenec a  ob-
last okolo Vrbické a Briketářské ulice 
v Heřmanicích a Michálkovicích.  

 Linka bude vedena v  původní tra-
se z  Koblova přes Sad B. Němco-
vé a  Most M. Sýkory, za zastávkou 
Nám. J. Gagarina ale bude nově ve-
dena všemi spoji přes sídliště Kame-
nec. Zároveň bude linka v koncovém 
úseku po celou noc odkloněna na-

místo zastávek Dolina, Parcelní a Důl 
Heřmanice nově přes zastávky Heř-
manice pošta, Záblatská, Poštulkova, 
Brigádnická, Košická, Briketářská, 
U Kříže a Eldorádo až na konečnou 
zastávku Michálkovice.

 Na zastávce Most M. Sýkory má lin-
ka č. 113 přípoj s trolejbusovou linkou 
č. 112, která má návaznosti na tram-
vajovou dopravu na zastávkách Kon-
zervatoř/Stodolní (linka č. 18 směr 
Dubina) a  Hulváky (linka č. 4 směr 
Martinov a  linka č. 18 směr Dubina). 
Tyto tramvajové linky pak mají další 
návaznosti po celém městě.

 Zavedením celonoční obsluhy Heř-
manic a Michálkovic linkou č. 113 do-
jde ke zrušení prvních a posledních 
spojů na lince č. 49 Křižíkova–Mi-
chálkovice, které nahradí odkloněná 
linka č. 113.

Úpravou trasy linky č. 113 dojde k vý-
znamnému zkvalitnění noční doprav-
ní obsluhy v  městských obvodech 
Slezská Ostrava a Michálkovice. Tra-
sy ostatních nočních trolejbusových 
linek č. 111 a  112 se nemění. Dochá-
zí pouze k několikaminutovým po-
sunům kvůli zlepšení návazností na 
tramvaje.

Noční linka 113 jezdí od března do Michálkovic
MARTIN DUTKO | Koordinátor ODIS s. r. o.

Další SWAP se blíží…
Listopadová burza ve stylu „přines, vyměň, odnes“ se tě-
šila velké oblibě. Do michálkovického kulturního domu 
zavítalo více než 100 návštěvníků, aby se zbavili nepo-
třebných věcí a domů si přinesli něco nového.

Také proto organizátoři již připravují další akci ve stej-
ném duchu. První dubnovou sobotu proto nezapomeň-
te i  vy dorazit na SWAP do kulturního domu. Výtěžek 
z akce navíc putuje na dobročinné účely.

Parkoviště ul. ČSA – ul. Pavelská   16. 3.
ul. ČSA–Uhrovec (před BD Slámova)   16. 3.
křiž. ul. Kurnického – U Kříže   16. 3. 
křiž. ul. Petřvaldská–Rajská–Hukvaldská   16. 3.
křiž. ul. Radvanická–Slunná (u zast. MHD)   17. 3.
ul. Lechova – travnatá plocha v blízkosti domu č. 21   17. 3.
ul. Panská – na parkovišti mezi BD č. 85-91   17. 3.
křiž. ul. Bláhova–Petřvaldská    17. 3.
spojka ul. Sládečkova–Petřvaldská (u zast. MHD)   18. 3.
Michalské náměstí – mezi BD č. 6-8   18. 3.
ul. Charvátova – záliv (na pravé straně směr Rajská)   18. 3.
křiž. ul. Petřvaldská–Radvanická (u restaurace)   19. 3.
křiž. ul. Štěpničkova–Pavelská    19. 3. 
ul. Legerova u domu č. 6   19. 3.

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

Zveme vás na

ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA
městského obvodu 

Michálkovice

20. února 2020 od 17 hod.

v zasedací místnosti 

ÚMOb Michálkovice

Městský obvod Michálkovice 
děkuje společnosti 

Jiří Tumakov, s. r. o.,

za bezplatné přistavení 
vysokozdvižné plošiny 
k odstrojení vánočního stromu.
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PŘEDPRODEJ

v kulturním domě

200 Kč

Úsměvy 
Zdeňka Trošky

Vyprávění Zdeňka 

Trošky s fi lmařem 

Markem Kališem 

o fi lmech, které 

všichni známe, 

o jídle a dietách, 

o  historkách 

z natáčení i ze života…

23. dubna 2020

od 18:00 hod.

Kulturní dům

Michálkovice

Zveme všechny děti na zábavný program, soutěže, tvo-
ření a výlety v době jarních prázdnin od 10. do 14. úno-
ra 2020.

Začínáme vždy v 9 hod. a program potrvá do 14 hod. 
Sraz je v klubu dětí v michálkovickém Komunitním cent-
ru, na ul. Radvanická 406.

Prosíme o registraci u Hany Václavíkové na telefonním 
čísle 734 732 174.

Změna programu vyhrazena. 

Program pro děti zdarma.

PROGRAM:

•   10. února  Dovedné ruce (výtvarné tvoření, aktivity 
v klubu)

•   11. února  Keramika a aktivity v klubu
•   12. února   Minikino kavárna: dopolední fi lm pro 

děti, odpolední aktivity v klubu
•   13. února   Výlet do přírody / na hory – dle počasí
•   14. února  Fungolf Ostrava – dopolední minigolf, 

odpolední aktivity v klubu

Jarní prázdniny v dětském klubu

Soutěž o vstupenky
na našem facebooku!
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V nedávno opraveném domě naproti lékárny na ulici 
Československé armády sídlila vedle praktického léka-
ře po dobu 4 let pobočka Ostravsko-opavské diecézní 
charity. Ta bývá umístěna v obvodech, kde je větší kon-
centrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
osob s nedostatečnými sociálními návyky.

Vzhledem k velkému úbytku klientů v Michálkovicích 
se charita rozhodla přesunout tam, kde se naopak kon-
centrace potenciálních adresátů služeb této organiza-
ce zvyšuje. Svou pobočku tak stěhuje z Michálkovic do 
Zábřehu.

Úbytek klientů poradenského zařízení Charity svědčí 
o tom, že došlo k obratu trendu, kdy se léta v Michál-
kovicích zvyšovala neodpovědnou politikou některých 

majitelů nemovitostí koncentrace osob ohrožených so-
ciálním vyloučením.

Ukazuje se tak, že jsme jako vedení městského obvo-
du postupovali správně, když jsme se rozhodli vyhlá-
sit v našem obvodu bezdoplatkovou zónu a také jednat 
s většinovým vlastníkem bytového fondu o tom, že kon-
centrovat na jedno místo osoby bez sociálních návyků 
není dobrá politika.

O uvolněné prostory projevila zájem zubní lékařka 
MUDr. Hrbáčková, která by musela od začátku dubna 
svou dosavadní ordinaci opustit. Pokud její zájem po-
trvá, nic nebrání jejímu nastěhování do uvolněných pro-
stor. Celá řada pacientů jistě ocení, že paní doktorka ne-
bude muset městský obvod opustit.

Charita z Michálkovic odchází pro úbytek klientů
VLADIMÍR KOZEL | místostarosta

Pomozte lidem 

ve správné chvíli
V poslední době se stále častěji setkává-
me s problémem našich občanů souvisejí-
cím s péčí o blízkou osobu. Situace, kdy je 
potřeba postarat se o člena rodiny, kterého 
stav se zhoršil natolik, že vyžaduje pomoc 
při každodenních úkonech, nastává neče-
kaně a bez přípravy. 

Mnohdy není jednoduché zabezpečit od-
povídající celodenní péči ze strany rodin-
ných příslušníků, v některých případech na-
stává téměř neřešitelná situace.

Kapacita pečovatelských služeb na území 
města Ostravy je v současnosti zcela napl-
něna, proto se obracíme na vás, naše spo-
luobčany. 

V případě, že máte možnost přispět svou 
kvalifi kovanou pomocí k péči o  nemocné 
v  prostředí jejich domova, neváhejte pro-
sím. Dejte nám o sobě vědět – písemně, te-
lefonicky na číslo 599 415 111, e-mailem na 
info@michalkovice.ostrava.cz, můžete při-
jít i osobně na Úřad městského obvodu Mi-
chálkovice – kancelář č. 3, Bc. Sylvia Zmijo-
vá. Vaše kontakty rádi předáme těm, kteří 
pomoc potřebují aktuálně nejvíc. 

Děkujeme.

Splatnost poplatku ze psů

Připomínáme držitelům psů, že k 31. březnu 2020 jsou 
splatné poplatky ze psa. 

Poplatek lze uhradit hotově na pokladně Úřadu městské-
ho obvodu Michá lkovice v kancelá ři č. 4.

Bezhotovostní platby lze prové st na čísle účtu
19-1649303369/0800. V pří padě platby na ú čet je potře-
ba kvůli identifi kaci plá tce uvé st variabilní symbol, který  
vá m sdělí me na telefonní m čísle 599 415 108. 

Přehled plateb pro rok 2020:

Kategorie Za jednoho 
psa

Za každého 
dalšího psa

Pes v bytovém domě 400 Kč 1000 Kč

Pes v rodinném domě 150 Kč 450 Kč

Pes, jehož držitelem 
je důchodce

100 Kč 300 Kč

Pes využívaný 
k podnikatelské činnosti

700 Kč 1400 Kč

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: 18. 2. 2020.

Uzávěrka příštího čísla: 18. 2. 2020
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Recitace, zpěv a tanec – toť radosti plný ranec
MARCELA TYLEČKOVÁ

V základní škole v  Michálkovicích se děti umělecky 
rea lizují v několika kroužcích. Nejpočetnější je pěvec-

ký sbor Michálek, ve kterém zpívá 25 dětí od 1. do 
8.  ročníku. Od letošního školního roku jej vede paní 
učitelka Marcela Tylečková.

Poučná a zajímavá vystoupení si pro nás přichystal di-

vadelní soubor Všetečka.  Mladší žákyně nám před-
stavily „lidovou“ vánoční hru O tom Božím narození, 
kterou pro své herečky umně napsala paní učitelka 
Šárka Vežranovská. Spojením s lidovými zpěvy v po-
dání Michálku tak vznikl příležitostný soubor Všeteč-

ný Michálek. Všetečka se také dělí na žáky I. a II. stup-
ně základní školy. Zvířecí bajka v podání velkých herců 
nám s vtipem představila sílu přátelství mezi zvířátky, 
a tedy i mezi lidmi.

Děvčata z  pátých tříd nikoho nenechala na pochy-
bách, že jsou tanečně a pohybově nadaná. Svým vy-
stoupením na skladbu Hallelujah  a  hlavně na píseň 
Hany Zagorové Zima, zima strhla diváky vždy k nad-
šenému potlesku. 

Za to může p. učitelka Jana Zetková. Kromě taneč-

ního vystoupení připravila ještě roztomilé recitátory 

z první třídy, kde je třídní učitelkou.

Všechny soubory vystoupily při rozsvícení vánočního 

stromu na Michalském náměstí ve čtvrtek 5. prosin-
ce 2019 a pak na velkém Vánočním koncertě dopole-
dne v úterý 17. prosince 2019 v Kulturním domě v Mi-
chálkovicích. Tam se ke stálým souborům přidali ještě 
žáci 9. ročníků s písněmi Z Betléma se ozývá a Vánoč-
ní modlitbička, pro které bylo toto vystoupení na Vá-
nočním koncertě hudebním rozloučením se základní 
školou.

Poslední školní den v  kalendářním roce 2019 si oz-
vláštnili žáci celého I. stupně naší základní školy ná-
vštěvou michálkovického kostela Nanebevzetí Pan-

ny Marie. Z iniciativy paní učitelky Jany Zetkové se 
naučili společné písně a zarecitovali básně s vánoční 
tematikou. Paní učitelky přiblížily dětem biblický pří-
běh o narození Jezulátka a podtrhly duchovní obraz 
Vánoc v kontrastu s honbou za dárky ve velkých ob-
chodních centrech. Hitem letošních Vánoc se stala pí-
seň Vánoční modlitbička, která uzavřela jak vánoční 
koncerty v kulturním domě, tak předvánoční zpívání 
v kostele sloganem: „Prosím vás, mějte se rádi…“

Děkuji všem rodičům, jejichž děti účinkovaly na výše 
zmíněných akcích naší školy a kultivovaly tak společ-
ný prostor. Zkrátka učinily svět zase o něco lepším. 

Soutěž „Známá neznámá Slezská Ostra-
va" organizovala nezisková organizace BA-
LONEK. Soutěže se zúčastnily páté ročníky 
naší základní školy. Aby se žáci dozvěděli 
více o historii Slezské Ostravy, navštívili Kel-
tičkovo muzeum. 

Z tohoto zážitku vytvořili reportáže, výtvar-
ně zobrazili pamětihodnosti Slezské Ostra-
vy a  literárně vypracovali básně a  pohád-
ky. Obě třídy získaly 1. místa. Odměna byla 
 velká – občerstvení v  ceně 1000 Kč, upo-
mínkové předměty a sladkosti. Všichni jsme 
měli z jejich úspěchu velkou radost. 

Druhou lednovou sobotu se naši nejmenší zúčastnili první le-
tošní soutěže, a  to Michálkovické uzlovačky, která probíha-
la jako každoročně v prostorách Domu kultury v Michálkovi-
cích a byla opět zařazena do seriálu soutěží Ostravské ligy. 
Na start jsme postavili dvě družstva mladších a dvě starších. 
Úkolem závodníků bylo uvázat 4 funkční uzly v co nejkratším 
čase a  smotat správně hadice. Starší žáci jako každoročně 
v soutěži dominovali, letos za 2. místo v uzlování a třetí v mo-
tání hadic brali body za celkové třetí místo. Mladší družstva 
byla složena převážně z nováčků, kteří sbírali zkušenosti, ně-
kteří si odbyli dokonce svou premiéru na první soutěži. Uzlí-
ky i přes nástrahy nervozity a rozklepané prstíky uvázali, ha-
dice předpisově smotali a umístění v druhé desítce startovní 
listiny je určitě krásným začátkem letošní soutěžní sezóny.  

Děkujeme městskému obvodu za možnost využití prostor 
domu kultury. Děkujeme soutěžním družstvům za účast a or-
ganizačnímu týmu složenému z  našich členů za samotný 
hladký průběh soutěže.

Michálkovická uzlovačka
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Úvod letošní plesové sezóny patřil jako obvykle plesu 
městského obvod Michálkovice. Ten letošní se uskutečnil 
v soboru 25. ledna. Lze říci, alespoň podle ohlasu hostů, 
že ples se vydařil. Ples byl zahájen krátkým úvodním slo-
vem starosty Michálkovic Martina Jurošky a pak se rozjel 
několikahodinový kolotoč té pravé plesové zábavy. 

K tanci a poslechu nám letos hrála skvělá ostravská ka-
pela BANDA DEL CAFFE s  rozmanitým reper toárem, 
který plesové návštěvníky opravdu bavil. Připraven byl 
také zajímavý doprovodný program. Nechyběla profesi-
onální taneční vystoupení a zlatým hřebem večera pak 
byla skvělá iluzionistická show. 

O půlnoci si pak všichni návštěvníci zažili chvíle napě-
tí a mnozí i chvíle jásotu a radosti. Probíhala totiž soutěž 
o krásné ceny věnované nejen městským obvodem, ale 
také našimi partnery. Poděkování patří všem sponzorům 
obecního plesu a také dalších akcí realizovaných měst-
ským obvodem. Nutno poděkovat také členům komise 
pro kulturu a volný čas a dalším dobrovolníkům spolu-
pracujícím na přípravě a organizaci plesu. 

Tance a zábavy chtiví občané se mohou těšit na celou 
řadu plesů, které náš kulturní dům bude ještě v průbě-
hu sezóny hostit. Svůj ples pořádají michálkovičtí hasi-
či, michálkovičtí fotbalisté, ale také celá řada dalších or-
ganizací. 

Děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili ples 
městského obvodu Michálkovice a věnovali ceny  
do tomboly. 

BON TENDR s.r.o.
Bonita Group Service s.r.o.
JUDr. Pavel Božek, tajemník ÚMOb Michálkovice
Bravantické lahůdky s.r.o.
František Bolfík, zastupitel MOb Michálkovice
Hitrádio Orion 
Jiří Philipp, ozvučení a osvětlení
Johnny Servis s.r.o.
Kultura pro Slezskou Ostravu z. s. 
MARF s.r.o.
NPÚ, Důl Michal v Ostravě 
MUDr. Pavel Piatkovský, zastupitel MOb Michálkovice
Printing Point s.r.o.
Samoobslužná prádelna Quickwash 
SEKOS Morava, s.r.o.
Stavebniny Galičák s.r.o.
Swietelsky stavební s.r.o.
Techartstav s.r.o.
Zahradnictví Havlina 
Zlatnictví Petr Pěkník

Obecním plesem byla zahájena 
plesová sezóna
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V galerii Emoce nově zahlédnete až do konce února obra-
zy rychvaldského malíře Roberta Horáka a jeho sestry De-
nisy. Výstavu zahájili vernisáží v pátek 10. 1. 2020. Program 
zpestřila kapela Soul djembe z Rychvaldu, která provázela 
celou akci hrou na africké bubny. 
Maminky, babičky a děti zveme opět do našeho klubu Li-
terka, který tentokrát připravujeme na čtvrtek 13. 2. v 10 
hod. Můžete s  paní Miloslavou Chalupovou strávit čas 
u výtvarných dílniček, vybrat si nové knihy pro děti, pří-
padně si pohrát v našem koutku, který je vybaven nový-
mi hračkami, pořízenými díky podpoře městského úřadu.
V minulém čísle jsme vás zvali na besedu o Kolumbii s pa-
nem Matějem Ptaszkem. Ti, kteří se besedy zúčastnili, jis-
tě nelitovali, protože vyprávění bylo poutavé, fotky moc 
krásné a krátká videa dodala celému vyprávění ještě větší 
punc zajímavosti. Pan Ptaszek strávil v Kolumbii tři roky, 
takže historky byly opravdu netradiční a  nejednou šlo 
i o život.
Připomínáme besedu s manžely Timkovými na téma Per-
ly Středomoří aneb Sardinie a Korsika, v pátek 7. 2. od 16 
hod. 
Na další besedu, tentokrát Srí Lanka - ostrov čaje, vás zve 
paní Darina Klichová, která u nás již několikrát prezento-
vala své putování po světě. Navštívíme zemi mnoha vůní, 

seznámíte se s  lidmi, kteří mají vzhledem k chudobě k 
bezstarostnosti daleko, a přesto se na vás usmívají. Usly-
šíme o  elementární mezilidské úctě, o  jejich vnitřní po-
ctivosti, o kultivovanosti a vstřícnosti, o obrovských zele-
ných kobercích čajových plantáží, o pestrobarevnosti sárí, 
o hrdé chůzi Srílančanek i o zběsilé jízdě tuk tukem. Bude-
me se na vás těšit v pátek 21. 2. v 16 hod.
Poslední beseda nás zavede do Venezuely v Jižní Ameri-
ce. Ing. Pavel Ševčík si pro vás připravil nejen zajímavé po-
vídání, ale také natočil svůj vlastní fi lm o celém putování. 
Ti, kterým se líbilo jeho vyprávění o Borneu, si jistě přijdou 
na své. Rádi vás uvidíme v pátek 6. 3. v 16 hod.
Věříme, že si z naší bohaté nabídky besed vyberete.

Knihovna zve na sérii cestopisných besed
IVANA TIMKOVÁ, MARIE KRYŠTOFOVÁ | knihovnice

VZPOMÍNÁME
V únoru si připomínáme třetí výročí úmrtí pana 
Miroslava Wrany.

Mrtví, které jsme milovali, nás nikdy opravdu neopustí.
Manželka Dana a děti s rodinami.
 

Dne 7. 2. 2020 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana 
Lubomíra Rohla. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají manželka Marie, dcery Renáta a Gabriela 
s rodinami, vnučka Barbara s rodinou.

Dne 24. 1. 2020 by se dožil 60 let pan 
Petr Fiedler.

Zároveň vzpomeneme 7. 6. 2020 sedmé výročí úmrtí. 
Manželka Zdeňka, syn Petr a dcera Kateřina s rodinou.

Dne 6. února 2020 vzpomínáme 5. výročí úmrtí pana 
Václava Jaworka.

S láskou manželka a synové s rodinami.

ROZLOUČILI 

JSME SE

S bolestí v srdci oznamujeme, 

že nás dne 18. ledna 2020 

navždy opustil ve věku 70 let náš 

milovaný manžel, tatínek, tchán, 

dědeček, švagr, strýc a kamarád, 

pan

MUDr. Vít Sedláček.

Jménem pozůstalých 
manželka a děti s rodinami

Dne 24. 2. 2020 uplyne rok od úmrtí pana 

Ing. Jiřího Kašpárka.

S láskou vzpomínají manželka Marie, 
děti Jiří a Martina s rodinami.
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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

Vykupujeme různé 
starožitnosti, staré věci 
i poškozené, případně 

celé pozůstalosti.
Platíme hotově, přijedeme. 

Děkujeme za nabídku. 

Tel. 602 796 422

Na Větrné hůrce
Prodej nové dětské obuvi a oblečení

Otevřeno: Po, Út, Čt, Pá 14.00-16.30, 
středa ZAVŘENO
Po domluvě i mimo 
otvírací dobu
Jarošovická 391, 
Rychvald

737 928 349

restaurace 49 

od             119,- 
obědové menu 

polévka  
&  

hlavní chod




