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Michálkovický 
zpravodaj

Něco svého dones, 

něco fajného si odnes!

OSTRAVSKÉ BUCHARY

18.-22. března

v kulturním domě

Připravujeme další 

ročník příměstského

tábora pro děti

2 3 5SWAP

Únorové zasedání zastupitelstva městské-
ho obvodu Michálkovice rozhodlo o  roz-
dělení dotací v rámci dotačního programu 
městského obvodu na podporu volnoča-
sových, kulturních a  sportovních aktivit 
v  Michálkovicích. Jako v  minulých letech 
byly rozdělovány dotace ve dvou oblas-
tech.
První oblastí jsou volnočasové aktivity dětí 
a mládeže. Jedná se o podporu pro orga-
nizace, které zajišťují celoroční zájmovou 
činnost dětí a  mládeže v  oblasti sportu, 
kultury či volného času. V této oblasti byla 
dotace schválena SDH Michálkovice, FC 
Slavia Michálkovice, České tábornické unii 
a BK Hladnov Ostrava.
V druhé oblasti byli dotací podpořeni po-
řadatelé zajímavých akcí pro veřejnost ko-
naných v Michálkovicích. Kromě tradičních 
akcí, jakými jsou divadelní přehlídka Ost-
ravské buchary, fotbalový memoriál L. Za-
jíce či Dětský den pořádaný michálkovic-
kými hasiči, a dalších akcí, na které jsou již 
Michálkovice zvyklé, byla dotace přiznána 
také akcím úplně novým, které se dosud 
v Michálkovicích nekonaly. Mezi takové pa-
tří např. běžecký závod MICHALRUN, kte-
rý by se měl uskutečnit v září tohoto roku.
Celkový objem fi nanční podpory volnoča-
sovým aktivitám mládeže a  pořadatelům 
akcí, který byl mezi žadatele v  letošním 
roce rozdělen, činí 300 tisíc korun. Přeje-
me podpořeným subjektům, aby jim vyšlo 
vše podle plánu, a děkujeme, že svou ak-
tivitou napomáhají k lepšímu životu v Mi-
chálkovicích.

Zastupitelstvo rozdělilo dotace ve výši 300 tis. Kč
MARTIN JUROŠKA | starosta

Název žadatele Název projektu Návrh výše dotace

BK Hladnov Ostrava, z.s. Činnost basketbalového klubu 8 000,00 Kč

Český klub historických 
motocyklů z. s.

Michálkovický kopec 25 000,00 Kč

Česká tábornická unie, T. K. 
Placatý kámen Havířov, p.s.

Celoroční činnost ČTU - 
Placatý kámen, oddíl Dráčata

20 000,00 Kč

ČSS, z.s. - sportovně 
střelecký klub Petřvald

Branný den Michálkovice 15 000,00 Kč

Divadlo Devítka, spolek Ostravské buchary 15 000,00 Kč

FC Slavia Michálkovice, z.s.
Podpora sportovní, organizační 
a obsahové činnosti spolku

50 000,00 Kč

90 let výročí založení klubu - 
12. ročník memoriálu Ladislava 
Zajíce a turnaj žáků

5 000,00 Kč

Tomáš Lasek (NFO) Firefest Ostrava 20 000,00 Kč

Bluegrass Session 10 000,00 Kč

Rybáři, z.s. Den dětí na rybníce 10 000,00 Kč

Rybolov žen - Ženské rybářské 
závody

5 000,00 Kč

Rychvaldský spolek šachový 
1945, spolek

Michálkovický koníček 2 000,00 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Michálkovice

Michálkovičtí soptíci 
(oddíl Mladých hasičů)

50 000,00 Kč

Michálkovický den dětí 25 000,00 Kč

ČESKÁ tábornická unie, T. K. 
Plac. kámen Havířov, p.s.

Přehlídka PORTA 2020 Ostrava 10 000,00 Kč

Hana Dolasová MICHALRUN 10 000,00 Kč

Alan Urbiš Revival Fest Ostrava 20 000,00 Kč
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Něco svého dones, 

něco fajného si odnes

LUCIE TRUHLÍKOVÁ | PLACATÝ KÁMEN

Máte doma hromadu oblečení, co už nenosíte? 
Dostali jste někdy nějaký dárek, co se vám nelí-
bil a jen ze slušnosti jste si ho nechali? Nedaří se 
vám na bazárcích prodej a je vám líto dané věci 
vyhodit? Anebo máte doma věci, co při úklidu 
jen neustále přesouváte a nejradši byste se jich 
zbavili? Přijďte na náš SWAP a vše, co se vám 
nehodí, vyměňte za něco jiného, užitečnějšího.

SWAP se bude konat v sobotu 4. dubna od 10 do 
15 h v kulturním domě na ulici Čs. armády. Bude-
me přijímat zejména oblečení, obuv, módní do-
plňky, bižuterii, hračky a hry, dětské a kojenecké 
zboží, knihy, CD a DVD, věci do domácnosti, ku-
chyňské pomůcky, kosmetiku, úklidové prostřed-
ky, dekorační předměty, nářadí, kutilské potřeby, 
krmiva a potřeby pro domácí mazlíčky, sportov-
ní a outdoorové vybavení, bytový textil, domácí 
výrobky (např. buchty, džemy), výtvarné potře-
by a věci na tvoření, kancelářské potřeby a škol-
ní pomůcky nebo třeba hudební nástroje. Nebu-
deme přijímat nábytek, elektroniku, živá zvířata 
či rostliny. Donesené oblečení musí být vypra-
né, bez fl eků a  poškození. Věci musí být čisté, 
funkční a  kompletní. Po zaplacení vstupného, 
které bude 30 Kč, pokud něco donesete, ane-
bo 50 Kč, pokud nic nepřinesete, si věci převez-
mou organizátoři, kteří je rozmístí podle katego-
rií. A pak už si můžete vybírat cokoliv z toho, co 
přinesl někdo jiný. Počet přinesených ani odne-
sených kusů není omezen. SWAP neslouží k zís-
kání věcí na následný přeprodej, ale jen k osob-
ní potřebě! Vše, co po skončení SWAPu zůstane, 
předáme místním neziskovým nebo charitativ-
ním organizacím. 

U příležitosti konání SWAPu zároveň pořádáme 
sbírku potřeb pro lidi nebo zvířata bez domova. 
Pro klienty Armády spásy můžete nosit ponož-
ky (i takové, co nemají druhou do páru), spodní 
prádlo (zejména pánské), boty (i okopané), čepi-
ce a rukavice. Pro útulek Kočky Bohumín a spo-
lek Mazlíci v nouzi budeme vybírat nespotřebo-
vané nebo nevyhovující krmivo či pamlsky pro 
psy a  kočky, čisticí nebo dezinfekční prostřed-
ky (i po expiraci), peřiny a polštáře (ale pouze 
s výplní z dutého vlákna), deky, prostěradla, po-
vlečení, utěrky nebo ručníky (i s dírami nebo fl e-
ky). Vše výše uvedené, prosím, mějte zabalené 
zvlášť, ušetříte nám tím třídění.

Bližší informace naleznete na facebooku v udá-
losti „SWAP v Michálkovicích“.

Nová výsadba u sportovně 

zábavné části hasičské 

zbrojnice
VLADIMÍR KOZEL | místostarosta

 Ke konci minulého roku městský obvod dokončil výstavbu pro 
široké okolí svým rozsahem neobvyklé dětské atrakce - sed-
mivěžové čtyřboké věže obsahující skluzavky, průlezky a hou-
pačky pro nejmenší děti i pro děti odrostlejší. V těsném sou-
sedství  jsou umístěny další zábavní prvky, jako je vahadlová 
houpačka, kolotoč nebo trampolína.

Tento dětský areál za zhruba 1,5 mil. korun, který byl pořízen 
z  rozpočtu městského obvodu, bude v  jarních měsících pro 
návštěvníky nově otevřen.

Atrakce jsou umístěny poblíž plotu u ul. Rychvaldské tak, aby 
nepřekážely hasičským disciplínám. Proto jsme se rozhodli pro 
novou výsadbu stromů a keřů, které celý prostor pro děti po-
hledově oddělí od silnice a  zároveň jej umístí do přírodního 
prostředí.

Výsadba bude respektovat, aby nové stromy a keře byly vhod-
né do příměstského prostředí a odpovídaly tomu, k čemu je 
místo zaměřeno. Zelená kulisa rostlin bude v průběhu celého 
roku nabízet pohled na rozkvetlé stromy nebo keře.

Vytváření příjemného životního prostředí pro bydlení v Michál-
kovicích má vedení městského obvodu mezi prioritami, a pro-
to budeme ve vybraných lokalitách a kolem některých komu-
nikací s výsadbou stromů a keřů dále pokračovat.

4. dubna
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Mohl byste stručně představit Divadlo Devítka ob-
čanům, kteří jej třeba ještě neznají?

Amatérské Divadlo Devítka vzniklo v  roce 2009 
a v roce 2012 jsme přesunuli svoji domovskou scé-
nu do Kulturního domu v Michálkovicích. Za 10 let 
existence jsme připravili 10 premiérových inscenací 
s 240 reprízami.

Jak hodnotíte uplynulé měsíce z pohledu působe-
ní Divadla Devítka v Michálkovicích?

V prosinci 2019 a  v lednu 2020 jsme uskutečnili 
v KD Michálkovice dvě derniéry našich představe-
ní, která jsme každé hráli 2 roky. A začali jsme zkou-
šet novou hru.

Jaké další plány na následující měsíce divadlo má?

V březnu pořádáme v  KD Michálkovice již desátý 
ročník krajské postupové přehlídky amatérského di-

vadla Ostravské buchary. Na květen potom připra-
vujeme premiéru nové hry Enigmatické variace.

Chtěli byste předat nějaký vzkaz divákům nebo 
občanům Michálkovic?

Velmi rádi vás uvidíme jak na divadelní přehlídce, 
tak na našich představeních. Byť mnozí z členů di-
vadla nejsou z Michálkovic, cítíme se být michálko-
vickým divadlem. Takže doufáme, že na naše před-
stavení začne chodit i více místních diváků. 
Nutno také poděkovat zaměstnancům kulturního 
domu za vstřícnost a  trpělivost při našich zkouš-
kách a představeních. A také úřadu městského ob-
vodu Michálkovice za možnost využívat zdejší kul-
turní zázemí.

Děkuji vám za rozhovor a  jménem celé redakce 
přeji, ať se celá přehlídka vydaří a  zhlédneme ty 
nejlepší divadelní výkony.

Zároveň jsme také vyzpovídali představitele 
pořádajícího Divadla Devítka pana Petra Radu…

Amatérští divadelníci 

v Ostravě podesáté!
JAKUB ROMBA

Březen patří divadlu. Alespoň co se týče mi-
chálkovického kulturního domu. Ten se stane 
dějištěm desátého ročníku krajské postupové 
přehlídky amatérského divadla s názvem Ost-
ravské buchary. 

O postup na celostátní přehlídku bude soupe-
řit 9 amatérských divadelních souborů z Mo-
ravskoslezského kraje: Proskovické divadlo Nad 
Struhou, Dodivadlo BOBAN Bohumín, DIOS 
Propadlo Václavovice, 1. Jarkovská divadelní 
společnost Proskovice, PROZATiM Frýdek-Mís-
tek, Minescéna Bez pódia Hlučín, DS „Pod zám-
kem“ Kyjovice, Divadlo bez portfeje Nový Jičín, 
a Skřítek Havířov.

Diváci se mohou po každé inscenaci aktivně zú-
častnit rozborových seminářů s odbornými lek-
tory a přidělit známku o nejlepší diváckou in-
scenaci přehlídky.  

Vstupné na jednotlivé představení je 80 Kč, 
permanentka na celou přehlídku stojí 320 Kč. 
Vstupenky a  permanentky lze zakoupit přímo 
na místě před každým představením nebo v os-
travských infocentrech.

Program a  informace o  vystupujících soubo-
rech najdete na stránkách www.buchary.cz 
nebo www.facebook.com/Ostravskebuchary

St 18. 3.  18:00  Slavnostní zahájení primátorem města Ostravy 
Ing. Tomášem Macurou, MBA

 18:15  Proskovické divadlo Nad Struhou: 1+1=3

Čt 19. 3. 18:00  Boban Bohumín: Válka vypukne po přestávce
 17:30  DIOS Propadlo Václavovice: Člověka nepochopíš 

Pá 20. 3. 21:00   1. Jarkovská DS Proskovice: Ideální muž

So 21. 3. 10:00  PROZATiM Frýdek-Místek: Když se zhasne 
  14:00  Miniscéna Bez pódia Hlučín: Návštěvy u pana 

Greena
 17:30  DS „Pod zámkem“ Kyjovice: Kočka v oreganu 

Ne 22. 3.. 10:00  Divadlo bez portfeje Nový Jičín: Klid a prachy 
 14:00  Skřítek Havířov: Straka v říši entropie
 16:30  Vyhlášení výsledků a vítěze přehlídky
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Rychvaldský spolek šachový 1945 
ve spolupráci s  úřadem městské-
ho obvodu Michálkovice uspořádal 
v  sobotu 1. února další ročník tur-
naje v bleskovém šachu „Michálko-
vický koníček“, kterým si ostravští 
šachisté připomínají historii odbo-
rářského šachu. Letos turnaj přilákal 
19 šachistů včetně zahraničních hrá-
čů z Polska. 

Zatímco vloni šachové boje proběh-
ly v  sále hasičské zbrojnice v  Mi-
chálkovicích, letos turnajové klání 
opět zavítalo do vily Hermína, kte-

rá po rekonstrukci nyní slouží veřej-
nosti jako komunitní centrum. Tur-
naj se hrál švýcarským systémem na 
7 kol s tempem 2x 10 minut na par-
tii a řídil jej tradičně RNDr. Ladislav 
Sýkora z šachového klubu z Vese-
lí nad Lužnicí. 

Po loňském druhém místě letos zví-
tězil odchovanec rychvaldského ša-
chu Matouš Sikora z Rychvaldu, 
nyní šachista oddílu Slavie Orlová. 
Stejný počet bodů vybojoval šachi-
sta ŠK Šenov Štěpán Cvik z Morav-
ské Ostravy, kterého na druhé mís-

to odsunulo pomocné hodnocení. 
Bronzovou medaili získal šachista 
pořádajícího oddílu David Seman-
čík z Bohumína. 

Hráčům i divákům se velmi líbily re-
konstruované prostory vily Hermí-
na, rovněž tak i výborné podmínky 
k šachové hře.
Veliké poděkování patří pracovni-
cím komunitního centra paní Haně 
Václavíkové a paní Lidušce Šlaisové, 
které se po celou dobu turnaje sta-
raly o  to, aby nikdo nestrádal žízní 
ani hladem.

Michálkovický koníček 2020
BŘETISLAV CRHA

Kupujte vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu! 

MichalFest bude i letos stát za to. Na stage dorazí MIG 21, 

Ewa Farna, Pokáč, Sebastian a mnoho dalších známých tváří! 

Více informací najdete také na facebooku MichalFestu.

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

Kontaktní telefon 

596 231 565
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Příměstský tábor 2020
MARTIN JUROŠKA | starosta

Michálkovice již několik let pořádají pro děti příměstský 
tábor. V letošním roce počítáme s příměstským tábo-
rem opětovně. I letos bude tento tábor konán na počát-
ku prázdnin, konkrétně tedy druhý prázdninový týden. 
Místo konání bude areál hasičské zbrojnice v  Michál-
kovicích. Letošní tábor s názvem „V zajetí stroje času“ 
bude již dle názvu tematicky zaměřen na pohyb v pro-
storu a čase dějinami lidstva.

Děti si na vlastní kůži zažijí různé dějinné události, jako 
například život pravěkých lidí, epochu starověkého 
Egypta a další zajímavá historická  období lidstva, která 
budou plná zajímavých her, sportovních a výtvarných 
aktivit a samozřejmě soutěží. Chybět nebude ani výlet. 
Všichni účastníci letošního příměstského tábora se mají 
určitě opět na co těšit.

INFORMACE K ORGANIZACI 

PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Příjem přihlášek: 
od 23. 3. 2020 do naplnění 
kapacity, nejpozději do 30. 6. 2020

Věk účastníků: 6–13 let

Termín: 6.–10. července 2020

Čas: od 8 do 16 hod.

Místo konání: Areál hasičské zbrojnice Michálkovice

Cena: 1600 Kč – v ceně je stravování 
(2 svačiny, oběd a pitný režim)

Úhrada a podání přihlášek: 
podatelna ÚMOb Michálkovice

I když průběh letošní zimy jako by smazal rozdí-
ly mezi jednotlivými ročními dobami, stále pla-
tí, že prvním jarním měsícem je březen. S tím se 
pojí také tradiční start jarních částí fotbalových 
soutěží.

Michálkovičtí muži přezimovali na desátém mís-
tě. Po loňské páté příčce jistě všichni čekali více. 
Michálkovičtí chlapi jsou však připraveni poprat 
se o  to, aby se jejich zápasová bilance vylepši-
la a posunuli se tak v konečné tabulce co nejvýš. 
Optimisticky v tomto ohledu vypadá i výsledek 
Poháru MěFS Ostrava hraného v průběhu ledna 
a února t. r., kde se ve skupině B naši umístili na 
druhém místě s třemi výhrami a dvěma prohrami. 
Ve skupině přitom byli i soupeři z vyšších soutěží. 
Michálkovice postoupily ze skupiny a 29. 2. 2020 
se utkají o postup do fi nále poháru se Starou Bě-
lou (po uzávěrce zpravodaje). Vítěz tohoto sou-
boje pak změří své síly s týmem Hlubiny A.

Soutěže se rozbíhají nejen v  mužské kategorii, 
ale též v soutěžích žákovských, kde mají Michál-
kovice rovněž své zastoupení. V městské soutěži 
starších žáků máme dva zástupce v podobě áčka 
a béčka. Áčko drží po zimě čtvrtou příčku a béč-
ko je jedenácté. Mladší žáčci jsou pak ve své sku-
pině sedmí z osmi.

Startuje jarní část fotbalové sezóny

Dopravní podnik akceptoval ná-
vrh změny v jízdním řádu linky 104. 
Nově bude poslední spoj do Mi-
chálkovic vyjíždět z Náměstí Re-
publiky ve 22:56, zatímco dosud 
bylo možno 104 přímo dojet napo-
sledy ve 22:37. Jedná se sice o ma-

lou změnu, která však výrazně po-
může lidem, kteří pracují na směny 
a kteří dosavadní poslední spoj ne-
stíhali.

Městské obvody při pravidelných 
úpravách jízdních řádů mohou na-
vrhovat jejich změny. Pokud máte 

připomínky k  jízdním řádům a ná-
pady, jak je vylepšit, neváhejte se 
obrátit na vedení městského ob-
vodu Michálkovice. Ne vždy jsou 
všechny naše náměty akceptovány, 
ale určitě stojí za to je alespoň na-
vrhnout.

Jedna noční linka 104 do Michálkovic navíc

Nejbližší domácí zápasy

Městský přebor muži

Sobota  21. 3. 2020 15:00 Michálkovice - Vřesina "B"
Sobota  4. 4. 2020 15:30 Michálkovice - Koblov
Sobota  18. 4. 2020 16:00 Michálkovice - Hrušov

Městská soutěž starší žáci

Sobota  28. 3. 2020 13:30 Michálkovice "B" - Dolní Lhota
Sobota  4. 4. 2020 13:30 Michálkovice "A" - Baník Ostrava - dívky
Sobota  11. 4. 2020 14:00 Michálkovice "B" - Hrabová

Městská soutěž mladší žáci

Sobota  4. 4. 2020 10:00 Michálkovice - Řepiště
Sobota  18. 4. 2020 10:00 Michálkovice - Václavovice 

Zveme všechny fandy okresně přeborového fotbalu, který má 
své jedinečné kouzlo, aby dorazili na domácí zápasy a  pod-
pořili jak naše muže, tak i naši fotbalovou drobotinu v  jejich 
snaze uhrát co nejlepší výsledky a posunout se v tabulce co 
nejvýš.
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Ve dnech 6.–10. ledna 2020 proběhl pro 1. st. naší školy 
dopolední lyžařský výcvik.

Naši žáci se po dobu 5 dnů účastnili výuky lyžování na 
Vaňkově kopci za dohledu příjemných instruktorů, vlád-
la bezva atmosféra, počasí nám přálo, děti dennodenně 
jezdívaly natěšené a zpátky ke škole příjemně vysporto-
vané a unavené. 

Organizace pořádající lyžařské školy byla bezvadná. 
V pondělí byly dětem zkontrolovány helmy, brýle, obuv, 
délka lyží, byly rozděleny dle výkonnosti do skupinek, do-
staly vesty s označením družstva a instruktorů, kam pat-
ří, a mohlo se začít. 

Svah patřil nám, děti již od 2. dne jezdily samostatně na 
vleku a tak moc je to bavilo, že se jim ani nechtělo odjíž-
dět. Ti žáci, kteří se postavili na lyže poprvé v životě, se 
naučili lyže ovládat a na mírném svahu zatáčet. 

V poslední den výcviku se přijeli podívat na své děti ro-
diče a konaly se závody mezi členy družstva v brankách. 
V každém družstvě byli vyhlášeni 3 nejrychlejší lyžaři, ob-
darováni medailemi, diplomem a  za první místo dosta-
ly děti dětský šampus, ze kterého měly upřímnou radost.

Co na závěr dodat? Nikomu se nic nestalo, nikdo nic ne-
ztratil, všichni byli spokojeni a za rok se na svahu uvidí-
me opět! 

První stupeň základní školy vyrazil na lyžák
JITKA ZÁVADOVÁ

Valentýnská pošta
Také letos 18. 2. mohli žáci naší školy 
udělat svým spolužákům, kamarádům, 
prvním láskám radost. Školní parlament 
přichystal každé třídě „srdíčkovou“ krabici, jež 
se se vstupy žáků do škol začaly rychle plnit. 
Po chvíli napětí si mohli vyznavači tohoto 
svátku pogratulovat, neboť úsměvy na tvářích 
obdarovaných mluvily za vše. Doufáme, že tato 
krásná tradice jen tak nevymizí.  

více informací na 
WWW.ZSMICHALKOVICE.CZ

59 623 16 14 (pevná linka) a 731 152 578 (mobil)

6. 4.  od 12:30 do 17:00 
úterý 7. 4. od 12:30 do 16:00

.



7

Akcemi nabitý program knihovny
IVANA TIMKOVÁ, MARIE KRYŠTOFOVÁ | knihovnice

VZPOMÍNÁME
Dne 1. 3. 2020 uplynulo 10 let od úmrtí 
milované maminky, babičky a prababičky 
paní 

Jarmily Svrčinové. 

S láskou a úctou vzpomíná syn Ivo 
s rodinou.

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: 24. 3. 2020.

Uzávěrka příštího čísla: 

24. března 2020

Blíží se Velikonoce a jako každoročně pro vás budou při-
praveny voňavé perníčky manželů Bartákových. Také jarní 
a velikonoční přáníčka Vladimíry Rausové vám zpestří na-
bídku akcí v knihovně.

Dále zveme na Klub Literka pro maminky a děti s paní Mi-
loslavou Chalupovou, a to 12. 3. od 10 hod.

Na začátku března nás čeká již tradiční Týden prvňáčků, 
na který zveme všechny prvňáčky a  jejich rodiče. Nově 
ovšem můžete své prvňáčky přihlásit během celého škol-
ního roku zdarma. Je všeobecně známo, že dítě, kte-
ré dobře a rádo čte, má mnohem lepší výsledky ve škole 
i v jiných předmětech, rozvíjí si fantazii a především slov-
ní zásobu a lépe se vyjadřuje.

Na středu 4. 3. jsme si pozvaly prvňáčky ze ZŠ U Kříže 
a připravily si pro ně bohatý program, kterého se zúčastní 
i ostravská malířka, kronikářka a designérka sklárny Moser 
paní Lenka Kocierzová. Během jarních měsíců máme pro 
ZŠ U Kříže připravena různá další témata, na která bude-
me se žáky besedovat.

Letos pořádáme již jedenácté spaní v knihovně, které má 
vždy velkou účast. V knihovně se sejdeme v pátek 27. 3. 
Hlavními hvězdami večera budou manželé Pavlíčkovi, kte-
ří si pro nás připravili loutkové představení. Bude násle-
dovat výtvarná dílna s Lenkou Damaškovičovou, hry, sou-
těže, kvízy, zábavný večer s  elektronickou albi tužkou 
a  noční čtení. Účastníci musí být čtenáři naší pobočky, 
pravidelně navštěvovat knihovnu a být předem přihlášeni.

Připraveny jsou také další cestovatelské besedy, které po-
řádáme pravidelně již patnáct let. Během března se vydá-
me na dalekou cestu do Venezuely s  Ing. Pavlem Ševčí-
kem, který se na vás bude těšit v pátek 6. 3. v 16 hod., do 
Himálaje nás zavedou manželé Hillovi v pátek 20. 3. Na je-
jich výslovné přání bude beseda začínat až v 17 hod. Doc. 
Ing. Vladimír Tomášek, CSc., navštívil Tasmánii a o své zá-
žitky se přijde podělit v pátek 3. 4. v 16 hod.

Sledujte vývěsní skříňky v obci a také web www.kmo.cz, 
aby vám nic z našeho programu neuniklo.

Závěrem tip na víkend: zveme vás na Knižní festival, který 
probíhá na Černé louce od 28. do 29. 2. Součástí festivalu 
je i veletrh cestovního ruchu.

OSTRAVA CENTRUM

Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava

Tel. 596 128 214, bezplatná linka 800 400 214

Provozní doba:
Po 9-12* a 13-16 hod. Út 8-12 hod.

St 9-12, 13-17 hod. Čt 8-12* hod.

Pá 8-12** hod.

*) pouze pro objednané, **) terénní služba

MUGLINOV

Betonářská 790/12, Ostrava-Muglinov

Tel. 739 552 307

Provozní doba:
St 9-12 a 14-16 hod. Čt 8-12 a 14-17* hod.

Poradna v Michálkovicích ukončuje svou činnost
Jak jsme již informovali, pobočka poradny Diecézní charity ostravsko-opavské k 1. březnu ukončuje v Michálko-
vicích svou činnost. Pomoc poradny mohou klienti vyhledat na pobočkách v Muglinově nebo v centru Ostravy.

Z besedy o Kolumbii s panem Matějem Ptaszkem
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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

Vyzkoušejte biorezonanci BICOM. VVyzkoušejttte b
Biorezonance

b zonannci COM. IBIzorezoio
odhaluje a řeší:Bi dh l jdd řř šíBiorezonnnancceece dhaluje a dod řřeeší:

záněty, bolesti hlavy, astma, záně b l hlhi hzáně y,ty, bole yy, ,e hlavyy, asttmma, esti hesti h
alergie, bolesti kloubů, l ialergi

menopauzu, 
l ii bie, boolesstti oie,, bbo

boreliozu
bůkl bkloubů,, bklou

, psychiku, m lib ku,khikmeeenopauuzzu,, relioobo ozuuuu kuksyychiks, pp
chronickou únavu a další….

Centrum zdraví kopretina Maa Modrý pavilon, Slezská OstravaCCCentrum zdCentrumCentrum
Tel.: 603 909 748, 

raví kopretinaaa Modrm zdmm zd
4

raví kopretinaraví kopretinaaaa Ma Mododddm zdm zd
48, masazekopretina@seznam.cz

drddr
m
drdr

.c , 
vilon SlezskáOstravavilon SlezskáOstravavrýý pavýrr

c
vilon, Slezská Ostravavilon, SlezskáOstravavvvvavavrrýýýý papaýý

czc , www.biorezonancekopretina.cz

CHCETE NAJÍT PŘÍČINU SVÝCH 

VVyzkoušejttte bb zonannci COMIBIzorezoio

HCETE NAJÍT PŘÍČINU SVÝVV CH

k š j bi iV k š j biVyzkoušejttte b i COMIBIbibi zonannci COMIBIzorezoio

HCETE NAJÍT PŘÍČINU SVÝVV CH
ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ?  

restaurace 49 
dezert & káva 

 

99 kč 
 

pondělí až pátek 

od 14:30 

do 17:00 

 

celoroční nabídka 

 


