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ZPRAVODAJ

Èas adventu,

e tu ten èas ad-
ventu, kdy se stá-
váme dravci, ku-
pujeme, sháníme

��astné Vánoce a spokojený nový rok 2008

J
peníze abychom mohli
nakupovat, jsme nevrlí,
utahaní a mnohdy k sobì
zlí.

Proklínáme Vánoce a
zase se na nì tì�íme, jsme
ateisty i køes�any, a to
jen proto, abychom a�
pøijde èas Vánoc, ten
krátký úsek, kdy se vzá-
jemnì nav�tìvujeme,

èas Vánoc

jsme na sebe hodní a bo-
hatì se obdarováváme, se
mohli zamyslet, �e �ivot

je i nìco jiného ne� ma-
lichernosti a zloby, �e
myslet na druhé a pomá-

hat tìm, kteøí to potøe-
bují je ú�asné. Je jen
�koda, �e èas, ten bì�ec

na dlouhou tra� je k ne-
zastavení. Ale mù�eme si
alespoò kousek z nìj

urvat. Kousíèek pokory,
vzájemné lásky a porozu-
mìní s kapkou zdraví a

�tìstí, a� vás provázejí po
celý pøí�tí rok. A ��asné
a veselé. P. Polok

�tìdrý veèer jasný
ka�dému je milý;
Dá nám Pánbùh
vína, po�ehná obilí.

Z Moravy

F O T O  P.  P O L O K
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Michálkovický adventní koncert

Vstupné dobrovolné
Výtì�ek bude vìnován na opravu kostela

K T E RÝ  S E  K O N Á  V  S O B O T U  1 5 .  P R O S I N C E  2 0 0 7  V E  1 4  H O D I N

V  H U S O V Ì  S B O R U  C Í R K V E  È E S K O S L O V E N S K É  H U S I T S K É  V  M I C H Á L K O V I C Í C H

Jen malá skupinka oby-
vatel Michálkovic se se�la
u pøíle�itosti 89. výroèí
vzniku na�í republiky, aby
uctila památku v�ech, kte-
øí se svými �ivoty zaslou�i-
li o tak významnou událost.
Velký stud a smutek mì
provázel celý den a ptal
jsem se, kde je aspoò kap-
ka vlastenectví, kde jsou
v�echny ty spolky od mlá-
de�nických, a� po církevní,
které mají udr�ovat a vy-
chovávat mláde� k úctì,
pokoøe a národní hrdosti?

P. Polok

Uctili památku
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Mgr. KVÌTOSLAVA SEDLÁÈKOVÁ
starostka

Orlando di Lasso: Alleluia
Miklós Kocsár: Sanctus

Antonín Dvoøák: Dobrú noc
Antonio Vivaldi: Stabat Mater

Camille Saint Saens: Vánoèní oratorium op. 12

DIRIGENT:  YURII  GALATENKO

SÓLISTÉ
Kateøina Sluková-Chmurová

Barbora Kadlèíková
Jan Rychtáø
Ale� Burda

Roman Vlkoviè

Pìvecké sdru�ení ostravských uèitelek
Mu�ský komorní sbor

Komorní orchestr

PROGRAM

Za Mìstský obvod Michálkovice

..

MÌSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE A NÁBO�ENSKÁ OBEC
CÍRKVE ÈESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ MICHÁLKOVICE

VÁS ZVOU NA TRADIÈNÍ



Slovo paní starostky

INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
J I Ø Í  K A � P Á R E K
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Od 4. øíjna do uzávìrky
tohoto èísla Michálkovického
zpravodaje se rada mìstské-
ho obvodu se�la na 5. zase-
dáních. Na nich mimo jiné
projednala následující zále�i-
tosti:

l Schválila rozpoètové
opatøení è. 12/2007 týkají-

cí se finanèního vypoøádání
pøijatých neinvestièních do-
tací.

l Na základì výbìrového
øízení schválila zadání za-
kázky na rekonstrukci ulice
Na Vìtérce firmì Jaromír
Mièulka � údr�ba vozovek.

l Na základì podnìtu ke
kontrole zpùsobu vytápìní v
rodinných domech, vydaného
odborem ochrany �ivotního
prostøedí magistrátu, povìøi-
la vedoucího odboru výstav-
by zpracováním výzvy obèa-
nùm, kteøí obdr�eli dotaci na
ekologizaci vytápìní, jakým
zpùsobem dodr�ují podmínky
kolaudaèního rozhodnutí.

l Schválila 40% slevu z
nájmu v kulturním domì na
akci multikulturní festival

�Pestrobarevný svìt�, poøá-
daný obèanským sdru�ením
Vzájemné sou�ití.

l Schválila veøejnou za-
kázku na zimní údr�bu ko-
munikací pro firmu Franti-
�ek Haut, Ostrava � Radva-
nice.

l Vzala na vìdomí podì-
kování Odborové organizace
dùchodcù Dolu Heømanice za
mo�nost vyu�ívání prostor
Klubu dùchodcù a Kulturní-
ho domu Michálkovice.

l Vzala na vìdomí pøíkaz
tajemnice k provedení mi-
moøádné inventarizace ma-
jetku v rekonstruované bu-
dovì ÚMOb Michálkovice.

l Rozhodla poskytnout
finanèní dary na èinnost, a to
SH ÈMS � Sboru dobrovol-
ných hasièù ve vý�i 10 tisíc
korun, Lize lesní moudrosti
ve vý�i 5 tisíc korun, Pionýr-
ské skupinì Sokol ve vý�i 8
tisíc korun, Èeské tábornic-
ké unii � Klubu placatý ká-
men, oddíl Dráèata ve vý�i 4
tisíce korun a za vynikající
reprezentaci v taneèním
sportu Evì �leisové finanèní
dar ve vý�i 2 tisíce korun.

Významné �ivotní jubileum
Po�ehnaných osmdesát pìt let oslaví dne 16. prosince

2007 ná� michálkovický spoluobèan a dlouholetý spolu-
pracovník Michálkovického zpravodaje pan Vladislav
Maceèek.

Jeho celo�ivotním zájmem a koníèkem
je studium a dokumentace historie na�í
obce. Podaøilo se mu zachránit øadu zají-
mavých historických pramenù a dokladù,
které jsou zdrojem informací  pro pozná-
ní dìjin Michálkovic. Mnohé z nich jsou
souèástí fondù Archivu mìsta Ostravy. Vy-
soce cenìna je i jeho publikaèní èinnost,

zamìøená pøedev�ím na historické události i významné
spoluobèany Michálkovic.

U pøíle�itosti �ivotního jubilea pøejeme panu Vladi-
slavu Maceèkovi hodnì pevného zdraví, �ivotního elánu
a sil do dal�í práce na poli dokumentace historie i sou-
èasnosti na�í krásné obce.

Redakce Michálkovického zpravodaje.

Milí obèané, setkáváme se v pøed-
vánoèním èase. Opìt uplynul jeden
rok v �ivotì mìstského obvodu i v
na�em osobním. Mnohá na�e pøed-
sevzetí se splnila, zbylá musí je�tì
poèkat na svá naplnìní.

Pokud pravidelnì ètete ná� Zpra-
vodaj, urèitì víte o zmìnách, které
bìhem roku ná� mìstský obvod za-
znamenal a co v�echno se u nás
událo. Díky nìkolika investièním zá-
mìrùm jsme opìt o krùèek vylep�ili
vzhled na�eho obvodu. Díky mno-
hým spoleèenským a kulturním ak-
cím mo�ná i vylep�ili své mezilid-

ské vztahy a pocit sounále�itosti s
Michálkovicemi. Na�im pøáním a
souèasnì i úkolem je, abychom i v
novém roce získali finanèní krytí na
investièní akce, které budou slou�it
na�im obèanùm. Èást zámìrù máme
pøislíbenou, o zbývající musíme bo-
jovat. Není nám lhostejná ani ob-
last kultury, sportu, volnoèasových
aktivit dìtí, dospìlých, seniorù a ur-
èitì budeme i nadále tyto èinnosti
podporovat. Chtìli bychom o�ivit
místní tradice a nezapomínat na
na�i historii. Tady oèekáváme spo-
lupráci s na�imi �kolami.V�echny

úkoly, které jsme splnili a které nás
je�tì èekají, nemù�eme zvládnout
sami. Chtìla bych podìkovat v�em
obèanùm, zastupitelùm, radním i
zamìstnancùm ÚMOb, kteøí se
v tomto roce zaslou�ili o to, aby-
chom byli v Michálkovicích spoko-
jeni.

 Závìrem dám pøednost na-
�im dìtem a pøeji jim, aby pod
vánoèním stromeèkem na�ly
hodnì dáreèkù a nám dospìlým
pøeji klidné, ��astné a pohodové
Vánoce pro�ité v rodinném kru-
hu. Do nového roku 2008 si pøe-
jme hodnì zdraví a osobní spo-
kojenosti.

DÌKUJEME firmì J&S za finanèní dar, který
bude vyu�it k estetizaci chodeb budovy radnice,
firmì Výtahy Ostrava za pøispìní ke zkrá�lení
ulice ÈSA (letní a vánoèní výzdoba) a údr�bì
obvodu za provedení zpevnìné plochy pøed
obytným domem na ulici Sládeèkova 92.

ÚMOb Michálkovice

l Schválila nákup 15
kusù zlatých pøívìskù pro
slavnostní Vítání novorozen-
cù, konané 10. listopadu

l Schválila Zásady po-
stupù pro zadávání veøej-

Ve støedu 19. prosince 2007 od 17.00 hodin se koná
v pøísálí kulturního domu

6. zasedání zastupitelstva
Mìstského obvodu Michálkovice

Hlavním bodem programu jednání zastupitelstva
bude rozpoèet mìstského obvodu na rok 2008

Zveme v�echny spoluobèany Michálkovic

ných zakázek malého rozsa-
hu v podmínkách mìstské-
ho obvodu.

l Rozhodla o umístìní
dvou nových lavièek na za-
stávkách MHD Holandská.



4 /

N o v o r o è e n k y
Pavla Poloka, typografa a grafika

mù�ete shlédnout na malé výstavce
v michálkovické knihovnì od 10. prosince 2007.

Zajímavostí novoroèenek
je typografické zpracování a tisk knihtiskem.

(mp)

DU�IÈKY
Na pøelomu øíjna a listopadu u� bìhem celého

týdne lidé z Michálkovic a �irokého okolí nav�tìvo-
vali hroby svých blízkých zesnulých, aby o tradiè-
ním svátku Památky zesnulých byly v�echny hroby
èisté, osvìtlené a zahrnuté kvìtinami, a oni pak
v tomto dùstojném prostøedí mohli vzpomínat. (mp)

Noví obèánci pøivítáni
Ji� podruhé v tomto

roce se se�li rodièe se svý-
mi novorozenci s pøed-
staviteli na�í obce. Za
v�echny je pøivítala paní
starostka Mgr. Kvìtosla-
va Sedláèková, popøála
hodnì zdraví a úspìchù
pøi výchovì rodièùm a
v�em pøíbuzným. Po
krátké kulturní vlo�ce se

rodièe zapsali do kroni-
ky novorozencù a byl jim
pøedán hodnotný dáre-
èek spolu s kvìtinou. Pøe-
jeme v�em hodnì zdraví
a radosti. (pp)

Pestrobarevný svìt
Pod tímto názvem probìhla 11. øíjna velkolepá akce

obèanského sdru�ení Vzájemné sou�ití v Kulturním domì.
Tøíhodinový program svou pestrostí a dynamikou nadchl
doslova nabitý sál.

F O T O  N A  S T R A N Ì  P .  P O L O K
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KULTURNÍ DÙM l Telefon 596 231 565

Z M Ì N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A !
Bli��í informace ve vývìsních skøíòkách,

na plakátech v KD a telefonicky na è. 596 231 565.

PROSINEC
10. 12. PRODEJ SPOTØEBNÍHO ZBO�Í
11. 12. 15.00 MIKULÁ� - PRO I. STUPEÒ Z�
12. 12. 17.00 VÁNOÈNÍ KONCERT - ÚÈINKUJÍ �ÁCI ZU�
- Pro veøejnost
18. 12. DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ OBÈANSKÉHO

SDRU�ENÍ VZÁJEMNÉ SOU�ITÍ
19. 12. 9.00 PRODEJ SPOTØEBNÍHO ZBO�Í

17.00 ZASEDÁNÍ ZAST. MÌST. OBVODU
20. 12. 8.00 VÁNOÈNÍ POØAD - DÌTI DÌTEM

pro Z� U Køí�e

12. 12. 15.00 KLUB DÙCHODCÙ - MALÉ VÁNOÈNÍ
POHLAZENÍ - vystoupení dìtí M�

LEDEN
19. 1. 2008 MICHÁLKOVICKÝ PLES SE SKUPINOU

20.00 FAMILY A PAVLEM NOVÁKEM
Telefonické rezervace vstupenek od 17. 12. 2007
na tel. èísle 596 231 565
prodej vstupenek s místenkou od 7. 1. 2008 v KD

24. 1. 15.30 KARNEVAL PRO DÌTI - pro M� i veøejnost
25. 1. MYSLIVECKÝ PLES
2. 2. PLES GYMNÁZIA HLADNOV
8. 2. PLES HASIÈI HEØMANICE
9. 2. PLES HASIÈI MICHÁLKOVICE

16. 2. EROTICKÝ PLES
19. 2. VALENTÝN - PRO II. STUPEÒ Z�
22. 2. PLES Z� CHRUSTOVA
23. 2. SPOLEÈENSKÝ PLES PS PRADÌD
29. 2. PLES SO�OOM MICHÁLKOVICE

Blahopøání

Dne 14. 1. 2008 oslaví man�elé

E VA  A  J I Ø Í  D A N I E C O V I

30. výroèí svatby.

Hodnì zdraví, �tìstí a lásky do dal�ích let pøejí
v�ichni Daniecovi

S láskou vzpomíná
dcera Alena �kutová

s celou rodinou.

Pøed 100 a 104 léty se narodili mí rodièe

HELENA A  ANTONÍN MECOVI .

Pro�ili svùj plodný �ivot v Michálkovicích.

Vzpomínáme

Libu�e Somerlíková
s rodinou

5. 12. 2007 jsme vzpomenuli
nedo�ité 95. narozeniny

paní  A D É L Y  S U D R O V É

a 10. 1. 2008  8. výroèí úmrtí

pana  J A N A  S U D R A .

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - dvoumìsíèník l Vydavatel:
Úøad mìstského obvodu Michálkovice, Ès. armády 106, telefon
599 415 104, http://www.michalkovice.cz, e-mail: info@michalkovice.cz
l IÈO: 00845451/16 l Odpovìdný redaktor: Pavel Polok, telefon:
inzerce 737 665 075 l Redakèní rada: Ing. J. Ka�párek,
P. Martinù, J. Døímal, M. Poloková l Technická redakce
a zlom: firma GRASA, Violina 4, tel.: 737 665 075, e-mail:
m.polokova@centrum.cz l Tisk: Jupos, Ès. armády 101, telefon: 597
588 440 l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù.
Nevy�ádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se ne-
musí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR
E 12771. l  Toto èíslo bylo vydáno dne 10. prosince 2007. Èíslo 1/2008
vyjde 25. února 2008.

Plesová sezóna se blí�í. Pøijïte se s námi pobavit 9. února 2008
do Kulturního domu. Fotografie na�ich èlenù je z plesu konaném
v leto�ním roce v únoru.

Michálkoviètí hasièi
zvou na ples
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Pro ty, kteøí holdují úsloví �smrad, ale
teplíèko� mám  dobrou zprávu. V kam-
nech lze spalovat témìø cokoliv a v�echno
vydává teplo. Pro milovníky èistého ovzdu-
�í mám naopak �patnou zprávu. Tìch, kte-
øí se tímto úslovím øídí, stále pøibývá. A
výsledky jsou vidìt, ale hlavnì cítit.

Èasto potøebuji proèistit mozek od ce-
lodenního nánosu informací, a proto dá-
vám pøednost veèerním procházkám po
Michálkovicích pøed prostoduchými te-
levizními seriály. Ve tmì, naru�ené jenom
poulièním osvìtlením a prozáøenými okny
domù, pùsobí okolní krajina uklidòují-
cím dojmem. Tato idylka v�ak v�dycky
ráznì vezme za své, kdy� nos vyèenichá
a oèi nato potvrdí komín, ze kterého se
øine �tiplavý dým, který se plazí po støe-
�e domu a zamoøuje okolní vzduch do
nedýchatelna. Podle zápachu pak lze cel-
kem spolehlivì urèit, co bylo právì pøilo-
�eno do kamen. Skladba paliva je pest-
rá, od døeva (to je je�tì ten lep�í pøípad,
pokud se zrovna nejedná o poøezaná sta-
rá okna nebo nábytek, opatøený tlustou
vrstvou nátìru), pøes obaly v�eho druhu,
textil, staré boty, uhlí vèetnì uhelných
kalù a� po v�elijaké plastické hmoty (to
je naopak ten nejhor�í pøípad, kdy se
potom nad okolní krajinou vzná�í jedna
veliká, zubatá rakovina).

Co by na to Mistr Josef Lada?
Nechci vést na tomto místì polemiku o

vysokých cenách za energie a teplo, zpùso-
bených státní energetickou koncepcí, tu ne-
doká�ou vysvìtlit ani odborníci, nato�
smrtelníci. Tady asi mù�e pomoci jenom
ten povìstný kùò s ohledem na svou veli-
kou hlavu.

Máte rádi obrázky Josefa Lady? Zby-
teèná otázka, já taky. A zvlá�tì ty zimní,
jak je v�ichni známe z pohlednic a kalen-
dáøù. Dominantu takového obrázku obvyk-
le tvoøí vesnický kostelíèek, kolem kterého
jsou rozesety chaloupky s komínky, ze kte-
rých se vinou prou�ky namodralého dýmu,
stoupajícího pøímo k nebi. Ty dýmající
komínky tady jsou pøímo symbolem �ivo-
ta, vyhaslá kamna toti� vì�tí v�dycky nìco
moc nedobrého.

Pøemý�lel jsem, proè ladovské komíny
znamenají �ivot, zatímco u dne�ních ko-
mínù je tomu právì naopak. V prvé øadì
to bude asi palivem, které tehdy tvoøilo
pøevá�nì døevo ze zahrádky nebo z lesa.
Døevìná polénka zahøála hospodáøe hned
dvakrát, jednou pøi øezání, a podruhé pak
v kamnech. A topilo se zøejmì velmi úspor-
nì, v jedné vyhøáté jizbì se odbýval �ivot
celé rodiny. Z technicky nedokonalých ka-
men s nízkou úèinností spalování vystu-
poval relativnì horký kouø, který (princip
je stejný, jako u horkovzdu�ných balónù)

stoupal kolmo vzhùru a nezamoøoval to-
lik ovzdu�í.

Technický vývoj pøinesl dokonalé kotle
s vysokou úèinností spalování, které na-
víc pøi dne�ním �ivotním stylu vytápìjí
celý dùm od sklepa a� po pùdu. Chlad-
nìj�í spaliny z tìchto moderních kotlù v�ak
podle fyzikálních zákonù nestoupají vzhù-
ru, ale plazí se èasto po støechách a� k
zemi. To plazení závisí na atmosférickém
tlaku a síle vìtru. A pokud se navíc pøi-
kládá mizerné palivo, je dílo zkázy doko-
náno.

Nevím, jestli má smysl apelovat na city
spalovaèù, kdy� tady jsou i na�e zákony
krátké. Tak pro nì tady mám aspoò jed-
nu technickou �kodolibost. Èím mizernìj-
�í je palivo, tím je v èmoudu z nìho více
síry a dal�ích látek, které pøi styku s vlh-
kostí v ovzdu�í (a ta je v podzimních
a zimních mìsících témìø v�dycky znaè-
ná) vytváøejí kyseliny, které svým plou�e-
ním po støe�e po nìkolika letech spolehli-
vì zkorodují a doslova roze�erou plechové
souèásti støechy, de��ové okapy, televizní
antény, hromosvod a vùbec v�echno. A to
u� nemluvím o zamoøené zeminì a stro-
mech na zahrádce. Pokud ani toto nesta-
èí, zbývají u� jedinì plynové masky. Ne-
vím ale, jestli je to øe�ení i pro zamilova-
né, masky toti� docela komplikují jejich
polibky.

Toto je mùj poeticko-technický pøíspì-
vek ke smradu v Michálkovicích.

   Zdenìk Lánský

Ostravsko má v oblasti
zneèi�tìní ovzdu�í dal�í ne-
slavný primát. Koncentrace
rakovinotvorných látek jsou
podle odborníkù v celém regi-
onu v takové vý�i, �e ohro�ují
zdraví zdej�ích obyvatel.

Proto upozoròují, �e by se
zodpovìdní lidé a politici tím-
to problémem mìli vá�nì za-
bývat.

�Koncentrace karcinogen-
ních polyaromatických uhlovo-
díkù jsou na Ostravsku nejvy�-
�í v celé Èeské republice. Pøi-
tom souèasnì na zdraví míst-
ních lidí pùsobí nepøíznivì dal-
�í látky v ovzdu�í,� prohlásil
Radim �rám, lékaø z Ústavu
experimentální medicíny Aka-
demie vìd ÈR.

�Tyto výsledky by mìly
vést politiky k uznání výsky-
tu karcinogenních látek na
Ostravsku jako významného
rizika pro populaci a souèasnì
k zamy�lení, jakou pøijmout
politiku ochrany �ivotního pro-
støedí pro tento region ,s cílem
sní�it výskyt polyaroma-
tických uhlovodíkù,� doplnil
�rám.

Obèanské sdru�ení Arnika,
které se zabývá ochranou

�ivotního prostøedí, zveøejnilo
údaje o mno�ství vypu�tìných
karcinogenních látek z podni-
kù v Moravskoslezském kraji
za loòský rok.

�ebøíèku vévodí firma Ivax
Pharmaceuticals z Opavy. Ná-
sledována je hutním gigantem
ArcelorMittal Ostrava (bývalá
Nová hu�) a spoleèností Rock-
wool Bohumín. �ArcelorMittal
vypou�tí do ovzdu�í mimo jiné

Rakovina nejvíce hrozí na Ostravsku
hodnì olova, kadmia, rtuti,
polyaromatických uhlovodíkù
a dioxinù,� uvedl Jindøich Pe-
trlík ze sdru�ení Arnika.

Proto�e ka�dá látka pùso-
bí na lidské zdraví èi na �ivot-
ní prostøedí jinak, není mo�né
podle zástupcù Arniky urèit
nejvìt�í zneèi��ovatele pou-
hým souètem vypou�tìných
emisí. �Proto jsme se soustøe-
dili na rakovinotvorné látky,

látky po�kozující rozmno�ová-
ní (reprotoxické), mutagenní
látky a nìkteré dal�í,� konsta-
toval Petrlík.

Podle nìho je èásteènì
potì�itelné, �e nejvìt�í zneèi�-
�ovatelé, co se týká vypou�tì-
ných rakovinotvorných látek,
firmy Ivax Pharmaceuticals
Opava a ArcelorMittal Ostra-
va, meziroènì úniky tìchto lá-
tek sní�ily. R.K.
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ZPRÁVY ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V MICHÁLKOVICÍCH

Hoøí, má panenko.. .

105 let
Hasièského sboru v Michálkovicích

Z

Od té doby protekla øekou
èasu spousta vody. Ve vedení Sbo-
ru dobrovolných hasièù se vystøí-
dalo 11 starostù a 19 velitelù.
Èlenstvím ve sboru se mù�e
pochlubit spousta obèanù na�í
obce. V souèasné dobì má SDH
Michálkovice cca 130 èlenù ve
v�ech vìkových kategoriích. Pro
splnìní základního hesla dobro-
volného hasièe � Bohu ku cti a
bli�nímu ku pomoci � funguje ve
sboru výjezdová jednotka a sou-
tì�ní dru�stva.

Hlavním posláním hasiè-
ských sborù je pomoc obèanùm
pøi po�árech a jiných mimoøád-
ných událostech. Toto poslání
plní èlenové jednotky sboru, kte-
øí se úèastní zásahù pøi povod-

aèátkem 20. století, v dobì nìmeckého nadvládí, se rozhodlo 10 obèanù,
málo èesky uvìdomìlých, zalo�it v obci nìmecký hasièský sbor �Freiwillige

Feuerwehr�. K úøadùm byla podána �ádost o schválení stanov spolku, která
ov�em byla vrácena k doplnìní. Ke schválení opravy ji� nedo�lo. V té dobì
pøe�lo vedení obce do èeských rukou. Z iniciativy starosty obce, ing. Stillera
byly uèinìny v�echny kroky vedoucí k zøízení èeského hasièského sboru obce.
V nedìli 25. kvìtna 1902 se v hostinci U Davidù se�li obèané Michálkovic na
své první ustavující valné hromadì. Valnou hromadu øídil ing. Stiller a zú-
èastnilo se jí 33 obèanù obce, kteøí se stali prvními øádnými èleny èeského
dobrovolného hasièského sboru v Michálkovicích. Prvním starostou hasièské-
ho sboru byl zvolen Jan Franìk a náèelníkem Antonín Bárteèek.

Tak to zaèalo a dnes mù�eme díky tìmto a dal�ím lidem oslavit

ních, po�árech, zaji��ují asisten-
ci na domácích utkáních FC Ba-
ník Ostrava a jiných významných
sportovních akcích. Sbor se také

podílí na kulturní èinnosti v obci.
Poøádá hasièský ples, letní taneè-
ní zábavy a Michálkovickou pou�.
Nejvìt�ím pøínosem pro na�i
obec má práce hasièských dob-
rovolníkù s mláde�í. V�ichni
víme, �e nejhor�í následky na dì-
tech zanechává to bezduché po-
valování se v parku. Právì na�i
hasièi si vzali pod køídlo mnoho
dìtí, které se u� od sedmého
roku vìku uèí, jak zacházet
s hasièskou výzbrojí, uèí se bìhat
a pøekonávat pøeká�ky. Vìdí, jaké
máme hasicí pøístroje, uèí se vá-
zat uzly, uèí se vyhrávat a také pro-
hrávat. Mezi mláde�í v tomto
sdru�ení vznikají veliká pøátelství,
a jak jde èas, tak i první lásky. Od
sedmi let do konce svého �ivota
se mù�ete vyøádit v areálu hasiè-
ské zbrojnice. Nìkdo pilnì repre-
zentuje v soutì�ích na�i obec,

nìkdo vaøí na ples a na pou�,
nìkdo na pouti prodává, jiný pøi
akcích dìlá hlídku u vchodu a
jsou i takoví, kteøí svùj volný èas
tráví s na�imi dìtmi, které pøipra-
vují na soutì�. Tìchto dobrovol-
ných èinností je daleko víc a ne-
lze je zde v�echny popsat. Pøed
jejich nad�ením lze jedinì smek-
nout a nezbývá ne� podìkovat
v�em za píli, se kterou se vìnují
dobrovolné práci pro nás, obèa-
ny Michálkovic. Proto popøejme
jim mnoho síly do dal�ích let.

Pokud jste právì nyní nìkdo
zjistili, �e se chcete vy nebo va�e
dìti také podílet prostøednictvím
hasièského sboru na rozkvìtu
na�í obce, pøijïte tøeba jen po-
vzbuzovat na hasièské závody,
nebo se zúèastnìte jedné
z na�ich akcí.  Pøijïte, dveøe jsou
otevøené v�em.                  Ili�a

Máme za sebou podzim.
V èinnosti na�eho sboru to zna-
menalo pøedev�ím zaèátek  pod-
zimní èásti soutì�ní sezóny mla-
dých hasièù. Jednou z prvních
soutì�í byl �umperský soptík.
Soutì� se konala zaèátkem øíjna
v �umperku v disciplínì bìhu na
60 m pøes pøeká�ky. Soutì�ící zde

Podzim patøí Michálkovickým soptíkùm
rozdìlovaè a proudnici. Této
soutì�e se zúèastnilo celkem 8
na�ich dìtí ve tøech kategoriích.
A neztratily se. Mlad�í kategorii
vyhrál ná� Marek Spisar.
V kategorii dívek skonèila Rù�e-
na Mirochová na krásném 21.
místì (v konkurenci 88. závod-
nic). Nejvìt�í zastoupení jsme
mìli v kategorii star�í �áci. Zde
se na nádherném 2. místì umís-
til Franti�ek Matys. Ostatním pa-
tøilo 8. a� 12. místo (Virec Jan -
8. místo, Chalupa Ladislav � 9.
místo, Sýkora David � 10. místo,
Virec Ondøej � 12.místo).

To byl jen zaèátek. Následo-
valo první kolo celostátní hry
Plamen. Jako první se konala
soutì� dìtí. I pøes zaváhání star-
�ích �ákù pøi branném závodì,
celý soutì�ní den star�í �áci vy-
hráli a pøed zimní pauzou se
usídlili na prvním místì. Mlad�í
byli �ikovnìj�í a vyhráli obì sou-
tì�ní disciplíny dne, a takté� svou
kategorii vedou. V odpoledních
hodinách pøi�li na øadu doros-
tenky a dorostenci. I ti svùj úkol
splnili na jednièku a své katego-
rie vyhráli. S radostí tedy mù�e-
me hrdì vytrubovat do svìta - Mi-
chálkovice dále ovládají hasièské
soutì�ní nebe a podzimní èást ce-
lostátní soutì�e dr�í pevnì ve
svých rukou. Snad se jim na jaøe
podaøí tyto vedoucí pøíèky udr-
�et.

 Jan Peterek

musí ubìhnout co nejrychleji 60
m, pøièem� musí splnit 3 úkoly.
Pøeskoèit døevìnou stìnu o vý�-
ce 80 cm v kategorii mlad�í �áci
a dìvèata, v kategorii star�í �áci
150 cm. Potom musí pøebìhnout
døevìnou lávku o �íøce cca 20 cm
umístìné ve vý�ce 80 cm. A na-
konec musí spojit dvì hadice na
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ak nám zase skonèil jeden
fotbalový rok, i kdy� sezó-

Co øíci závìrem?

T
na 2007-2008 je teprve ve své
pùli... A jaký byl?

Lze jej hodnotit rùznì, ve-
sele i smutnì, pozitivnì i ne-

ské stavby a. s., p. ing. Petr
Pavlas - Ovakov, p. Milan Zá-
humenský - Jirami sdru�ení,
Vlastimil Mamèaø - IMA. A co
je potì�itelné, pøispìli i soukro-
mí dárci z øad mých spolupra-
covníkù, kteøí Michálkovice
ani nikdy nevidìli..... V�em by-
chom chtìli tímto podìkovat,
sami si mo�ná v dané chvíli ani
neuvìdomují, co pro nás udì-
lali, ale jsou (fotbalovou termi-
nologií øeèeno) v�ichni super.

Nelze urèitì opomenout i

obrovský podíl na�í paní sta-
rostky Mgr. Kvìtoslavy Sedláè-
kové, která svým nezmìrným
úsilím "za 5 minut dvanáct",
je� pøenesla i na zastupitel-
stvo, zahájila snad dal�í a lep-
�í éru michálkovické kopané.
Nyní u� v ni v�ichni vìøíme.

Ale ani my jako fotbalisté
jsme nezùstali stranou sna�e-
ní s rukama v klínì, kluci se
podíleli na financování èinnos-
ti, svìdèí o tom èástka za èlen-
ské pøíspìvky, která pøekona-
la ve�keré rekordy.... Navíc

Èinnost zrakovì posti�ených ku�elkáøù
 SK Michálkovice

gativnì. V
první øadì
jsou pro nás
dùle�ité dva
faktory. A to,
�e se vùbec
hraje, a �e na

na�em høi�ti zaèaly rekon-
strukèní práce. Je�tì v létì to
vypadalo na neslavný konec
jednoho tradièního ostravské-
ho klubu, ponìvad� hlavnì
budova (roky chátrající z dù-
vodù nedostatku financí ) za-
èala komplexnì dosluhovat,
navíc �kvárový povrch hrací
plochy také nepatøí do 21. sto-
letí...

A jako zázrakem se v�e
zmìnilo k lep�ímu, na�la se
firma, která vypracovala
nejmen�í mo�ný projekt na
zatravnìní plochy (Zelený pa-
�it s.r.o.) a na�ly se i peníze,
aby práce mohly být zahájeny.
Svornì pøispìl ÚMOb Michál-
kovice a firmy: BG -Kovomet,
Stavebniny J+S, Gaben s.r.o.,
RPG RE Management, Ostrav-

MICHÁLKOVICKÁ SLAVIE BILANCUJE l MICHÁLKOVICKÁ SLAVIE BILANCUJE

Dru�stvo mu�ù 2006/2007

Dru�stvo �ákù 2006/2007

Dru�stvo dorost 2006/2007

jsme podali �ádost na ÈMFS,
která byla vysly�ena, nám ur-
èená polo�ka sice nebyla rele-
vantní potøebám rekonstruk-
ce hrací plochy, nicménì v da-
ném momentì pánbùh zapla�
za ni. Dále jsme si podali �á-
dost o dotaci na M�MT pro-
støednictvím ÈSTV (resp.OTU
Ostrava) a takté� jsme uspìli,
aspoò pro zaèátek máme jisto-
tu, �e ná� projekt rekonstruk-
ce budovy nebyl vyøazen a
bude se realizovat, otázka je,
s jakou finanèní èástkou nako-
nec budeme moci disponovat...
Projekty na rekonstrukci bu-
dovy vypracovaly firmy Ivo
Mrázka a Du�ana Baka, tak-
té� dìkujeme, bez jejich pøispì-
ní bychom nemohli projekt k
realizaci ani podat.

A dnes podáváme pøihlá�-
ky na MMO, kterými se bude-
me ucházet o dotaci z rozpoètu
Statutárního mìsta Ostravy,
na jejich realizaci se podíleli i
samotní hráèi, napø. Mgr. Ra-
domír Tvrdý, který zajistil
technickou stránku tohoto pro-
jektu... Pevnì vìøíme, �e se
nebude opakovat leto�ní rok a
koneènì v boji o dotace, které

tolik moc potøebujeme, v pøí�-
tím roce zvítìzíme a tím pá-
dem se bude realizovat jeden
velký sen v�ech michálkovic-
kých fotbalistù - mít koneènì
pìkné sportovní zázemí. A
jsem pøesvìdèen, �e tomu pak
budou odpovídat i sportovní
výsledky, do Michálkovic se
urèitì pro body jezdit nebude...

Tak�e ve finále se nebojím
øíci, �e závìreèné hodnocení by
mìlo být veselé a pozitivní, ale
a� pøí�tí rok uká�e, zda radost
bude velká nebo men�í, ale
vùbec si nechci pøipustit, �e by
nemìla být �ádná, to by u� na
svìtì opravdu nebyla �ádná
spravedlnost, co myslíte...

A v úplném závìru se slu�í
vzdát velké díky také na�im
pøátelùm ze Slavoje Rychvald
v èele s pøedsedou Jiøím Nogou,
kteøí nám po dobu rekonstruk-
ce ve svém areálu vytvoøili
opravdu komfortní podmínky k
tomu, abychom mohli pøedvá-
dìt dobré výsledky, co� se také
ve vìt�inì pøípadù dìlo a kluci
jsou za tento velmi kvalitní pøí-
stup velmi vdìèní.

Tak�e.... tak�e v pøí�tím
roce zase na shledanou, na
dobrém fotbalu a od podzimu
na na�em høi�ti ... 

Du�an  Janírek
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Odehráli jsme zatím tøi ligová
utkání, s Brnem a se Zorou Praha jsme
prohráli. V sobotu 24. listopadu jsme
vyhráli se Slavií Praha.

V sobotu 10. listopadu se opìt po roce se�li na ku�elnì
v Ostravì Michálkovicích hráèi z Moravy aby dokázali co
umí. Bohu�el bylo jen 13 úèastníku ze tøí oddílu, ale na
výsledcích se to neprojevilo.

První tøi místa obsadili domácí hráèi, Josef Skurèák
695 bodù, na druhém místì skonèil Jan Konopka 694 bodù
a tøetí Josef Paulu 669 bodù. Zdenìk Paulus



Chlad a zlozvyky nás ohro�ují
Uplynulo jen pár dnù od neuvìøitelnì teplého léta

a nastoupily chladné dny podzimu. Motoristé musí
rychle reagovat a vymìnit letní obutí svých vozù za
zimní v zájmu bezpeènosti a tím i svého zdraví. V�ich-
ni musíme také rychle vymìnit lehké obleèení a obuv
za teplé zimní, abychom se vyhnuli nemocem z pro-
chlazení.

Imunita nás v�ech je dennì vystavována øadì
zkou�ek, nejsou to jen rozmary poèasí, co ná� mù�e
pøekvapit. Zneèi�tìné �ivotní prostøedí a zpùsob �i-
vota s nedostatkem pohybu, nepravidelným stravo-
váním,kouøení cigaret, to v�e nás a na�i imunitu vy-
stavuje velké zátì�i.

Kouøení cigaret je bohu�el takovým zlozvykem,
jeho� dopad pùsobí na v�echny. Pokud nejsme kuøá-
kem my sami, pak mù�eme být pasivnì pod vlivem
kouøe z cigaret z okolí. V souèasnosti kouøí v Èeské
republice asi
25 % �en a 35 % mu�ù. Dokonce ji� mezi 16letými je
25 % kuøákù. Tento zlozvyk stojí kuøáky nejen pení-
ze, ale bohu�el také pøes oslabenou imunitu po�ko-
zuje zdraví a zkracuje �ivot.

Pøeji hodnì zdraví v chladných dnech
v závìru roku.

MUDr. Støí�ová Miroslava

Vèera... a dnes...
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Ji� v roce 1909 zakoupili hasièi vhodný pozemek na stavbu
hasièské zbrojnice, která byla postavena a hasièùm pøedána dne
17. èervence 1910, kdy byla støíkaèka i s výzbrojí slavnostnì
pøestìhována.

Pohled na hasièskou zbrojnici v souèasné dobì.

FC SLAVIA Michálkovice zahajuje nábor malých
zájemcù o fotbal ve vìku 4 - 6 let.Tréninky této pøí-
pravky se budou konat ka�dou sobotu od 12.00 do 13.00
v tìlocviènì Z� U Køí�e v Ostravì-Michálkovicích,
rodièe �ádáme o zaji�tìní eventuálních zájemcù halo-
vou obuví (tenisky) a sportovním obleèením,nutno
zajistit dìtem pitný re�im (vhodná men�í láhev mine-
rálky), není nutné ,aby si dìti nosily vlastní míèe, po-
u�ívat se budou oddílové líné míèe. Ve�keré dal�í in-
formace lze získat na kontaktech ní�e.

Du�an Janírek
pøedseda výboru

FC SLAVIA Michálkovice
Rychvaldská 788/4
715 00  Ostrava - Michálkovice
tel.:   +420 596 231 660
mob.: +420 737 214 814, 602 547 423
e-mail: dusan.janirek@dhl.com
           www.fcmichalkovice.com

�ANCE PRO MLADÉ
Zimní údr�ba

 V zimním období zmíròují následky zimy:

silnice, kde je vedena
mìstská hromadná doprava

- FIRMA OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE

místní komunikace
- FIRMA FRANTI�EK HAUT

chodníky - ÚDR�BA ÚMOb

�ádáme obèany, aby neparkovali,
pøípadnì neodstavovali nádoby na odpad v ulicích,

kde není �íøka na projetí minimálnì 3 metry,
jeliko� tím znemo�òují projetí techniky

zaji��ující odklízení a posyp.

Dìkujeme za pochopení a vstøícnost.

Pokud budete mít
se zimní údr�bou problém,

volejte tel. èíslo ÚMOb 599 415 104

Z dùvodu hromadného èerpání dovolené
bude Úøad mìstského obvodu

DNE 31. 12. 2007 UZAVØEN.
Nejbli��í úøední den je stanoven na 2. 1. 2008
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29Kapitoly z historie Michálkovic
ebývalý
r o z v o j

Michálkovická
TRAMVAJ

obì�. Pøi leteckém náletu
dne 25. února 1945 na dne�-
ní ulici Ès. armády v Mi-
chálkovicích byl bombou
pøímo zasa�en a znièen
motorový vùz tramvaje.
Cestující v�ak byli pøed úto-
kem vèas varováni a stihli
se zachránit v protiletec-
kém krytu. Provoz tramva-
jové linky byl rovnì� pøeru-
�en, kdy� pøi ústupu nacis-
tických vojsk byl vyhozen
do povìtøí most pøes báò-
skou dráhu na Jánské a na
koneèné stanici v Michálko-
vicích zùstaly uvìznìny
dva motorové a jeden vleè-
ný vùz tramvaje.

V pováleèném období
pøestala dopravní kapacita
tramvaje staèit po�adova-
ným pøepravním nárokùm.
Proto dne 6. prosince 1953
byla uvedena do provozu
nová trolejbusová linka ve-
doucí od Mostu pionýrù ve
Slezské Ostravì do Michál-
kovic a tramvajová tra� byla
formálnì zru�ena. Pøesto
je�tì po dobu nìkolika týd-
nù byla tramvaj vyu�ívána
jako záloha nové trolejbu-
sové dopravy. Jedenaètyøi-
cetiletá historie michálko-
vické tramvaje tak skonèi-
la. Poslední vzpomínkou na
ni byla je�tì nìjakou dobu
vozovna, nacházející se na
dne�ní zatravnìné plo�e
pøed prodejnami firmy �ab-
ka. Ta v�ak byla v sedmde-
sátých letech minulého sto-
letí zboøena.

Zpracoval J. Ka�párek

N
p r ù m y s l u ,
zvlá�tì uhel-
ného hornictví
ve Slezsku na
pøelomu 19. a
20. století, si
vy�ádal i nut-
nost øe�ení
osobní hro-
madné dopra-
vy v tomto re-
gionu. Slezský
zemský snìm
proto vydal po-
volení na vý-
stavbu sítì úz-
korozchodných
elektrických
drah o celkové délce 63 ki-
lometrù. Tyto tramvajové
trati spojovaly Ostravu s
mìsty Karvinou a Bohumí-
nem. Procházely mimo jiné
Polskou (Slezskou) Ostra-
vou, Hru�ovem, Radvanice-
mi, Petøvaldem, Orlovou a
Dolní Lutyní.

Samostatnou vìtví toho-
to dopravního systému byla

Bombou zasa�ený vùz
tramvaje pøi leteckém
náletu 25. února 1945.

ä

tra� vedoucí z dne�ního Ná-
mìstí Jurije Gagarina ve
Slezské Ostravì do Michál-
kovic k Dolu Michal. S její
výstavbou se zapoèalo 3.
èervence 1911. Pravidelný
provoz na ní byl zahájen 2.
záøí 1912. Technicky i pro-
voznì nároèný byl zejména
strmý úsek serpentin do
vrchu Hladnov. V roce 1917

byly tramvajové linky z
Michálkovic a z Bohumína
prodlou�eny pøes dne�ní
Most Milo�e Sýkory do cen-

tra Moravské Ostravy. S
ohledem na potøebu vìt�í
dopravní kapacity jezdily
na michálkovické trati ob-
vykle motorové vozy spøa-
�ené s vleènými vozy. Tyto
soupravy slou�ily osobní
pøepravì a� do konce roku
1953.

V dobì Druhé svìtové
války do�lo na michálkovic-
ké trati k nìkolika neho-
dám. Dne 11. kvìtna 1941
se pøi prùjezdu hladnovský-
mi serpentinami pøevrhl
pøetí�ený vleèný vùz tram-
vaje. Tato nehoda si vy�á-
dala øadu zranìných cestu-
jících a jednu smrtelnou

Vozovna tramvaje na ko-
neèné v Michálkovicích.

ä

Tramvaj na koneèné u Dolu
Michal.
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OTÁZKY PRO OSMNÁCTÉ KOLO SOUTÌ�E

Jméno a pøíjmení: .........................................................................

Adresa bydli�tì: .................................................................................

Vìk: .................. let

skupina A B
Zatrhni skupinu ve které soutì�í�

Soutì� Michálkovického zpravodaje
1. Vyhla�ovateli a organizátory soutì�e jsou Úøad mìstského obvodu

Michálkovice, redakce Michálkovického zpravodaje a místní knihov-
na. Soutì�ní otázky zamìøené na znalosti z oblasti literatury budou
vyhla�ovány v Michálkovickém zpravodaji.

2.   Soutì�e se mohou zúèastnit dìti, a to ve dvou vìkových kategoriích:
A   Vìk do 12 1et             B   Vìk od 12 do 15 let

3. Soutì�ní otázky vypracovává a vyhodnocuje vedoucí místní knihovny.

4. Odpovìdi na soutì�ní otázky napsané na soutì�ním lístku, vystøi�e-
ném z Michálkovického zpravodaje, je mo�no vhodit do schránky
ve vchodu do ÚMOb Michálkovice, nebo do schránky v místní
knihovnì, a to do 18. ledna 2008.

5.  Ze správných odpovìdí budou vylosováni dva výherci z ka�dé vìko-
vé kategorie, kteøí obdr�í vìcné odmìny.

O výsledcích soutì�e budete prùbì�nì informováni prostøed-
nictvím Michálkovického zpravodaje. REDAKÈNÍ RADA

O TÁ Z K Y  P R O  O S M N Á C T É  K O L O :

Skupina A - do 12 let

Napi�te, ve kterém roce byla otevøena základní �kola U Køí-
�e, a kolik let je jí nyní.

Skupina B - od 12 do15 let

V èervenci roku 1993 byla ukonèena tì�ba na Dole Petr
Cingr. Va�ím úkolem je napsat, jak se jmenuje nyní a k jakému
úèelu slou�í.

Vítìzové sedmnáctého kola soutì�e Michálkovického
zpravodaje jsou ve skupinì A: Nikol Matu�ková, Barbora
Kuchaøíková. Ve skupinì B: Martina Baòová, Jiøí Jarec-
ký. Gratulujeme. Vítìzùm sedmnáctého kola budou pøe-
dány ceny na ÚMOb Michálkovice. (mp)

VÍTÌZOVÉ SEDMNÁCTÉHO KOLA

Výherci �estnáctého kola Michálkovického zpravodaje
Roman David, Martin Hill a Nelly Palkovièová pøi bese-
dì s paní starostkou Mgr. Kvìtoslavou Sedláèkovou na
ÚMOb Michálkovice. F O T O  PAV E L  P O L O K

Milí ètenáøi !
V minulém èísle jsme

psali o horké novince v na�í
knihovnì, o automatizo-
vané výpùjèce. Od 19. 11.
v�e ji� bylo uvedeno do pro-
vozu a snad si v�ichni rych-
le zvykneme na nový sys-
tém pùjèování knih.

Chtìli jsme Vás informo-
vat o akcích, které teprve
plánujeme a také zhodno-
tit ty pøedchozí, které mìly
velkou náv�tìvnost a ob-
zvlá�� se povedly.

10. 10. probìhla beseda
o Africe s paní Ivonou Kne-
blovou. �áci místní �koly se
mìli mo�nost dozvìdìt
mnoho zajímavého o tomto
pro nás neznámém konti-

nentu. Beseda byla velmi
zajímavá a nav�tívili ji i
nìkteøí místní obèané.

26. 10. jsme si vyzkou-
�eli takzvaný nultý roèník
landeckého turnaje. V Hor-
nickém muzeu v Petøkovi-
cích jsme si zamluvili dvì
bowlingové dráhy. Tohoto
sportovního klání se zúèast-
nila paní starostka Kvìto-
slava Sedláèková. Pøi�el
také pan Jiøí Ka�párek,
paní Miroslava Jeøábková a
paní Milu�e Petráková.
Dal�ími úèastníky byli ro-
dinní pøíslu�níci knihovnic.
Hlavní cenu získala paní

Miroslava Jeøábková,
v�ichni ostatní dostali ma-
lou pozornost a také di-
plom. Akce se vydaøila a
pokud bude ze strany ète-
náøù zájem, rádi bychom
v�e zopakovali.

12. 11. jsme nav�tívili v
Praze výstavu vìnovanou
Ïáblovì bibli. S nejvìt�í
pravdìpodobností tuto slav-
nou knihu u� neuvidíme,
tak�e to byla skvìlá pøíle-
�itost. Pokud by jste mìli
zájem se o této knize nìco
dozvìdìt, máme u nás èer-
stvou novinku pana Arno�-
ta Va�íèka, který vydal
knihu Tajemství Ïáblovy
bible.

20. 11. se �áci 8. tøíd zú-
èastnili besedy �I Ostrava
má svou historii�. Pøedná-

�el Mgr. Marek Weissbrod,
lektor Muzea Beskyd ve
Frýdku-Místku.

V minulém mìsíci jste si
mohli prohlédnout v
knihovnì výstavu ke 100.
èíslu Michálkovického zpra-
vodaje. Po skonèení této
výstavy bude následovat
výstava novoroèenek pana
Pavla Poloka.

3. 12. jsme u nás pøiví-
tali hluèínskou spisovatel-
ku paní Janu Schlossarko-
vou, která �ákùm 7. tøíd vy-
právìla o vánoèních zvycích
na�ich pøedkù.

Bìhem vánoèních svátkù
bude otevøeno takto:

ètvrtek 27. 12. 9-12   13-18
pátek 28. 12. 9-12   13-16
pondìlí 31. 12. 9-12

E-mail:
michalkovice@kmo.cz
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Odpovìï A

Odpovìï B

Adolfa Dudka jsme se �áky 1. tøíd uvítali v michálkovic-
ké knihovnì 7. listopadu. Autor mnoha ilustrací na�e
nejmen�í pobavil svými kresbami, a to nejen na papír.
Nìkteré dìti si pøinesly knihy tohoto známého ilustrátora
k podpisu. (mp)

F O T O  I VA N A K A LW A R O VÁ

A brouèci spí...
Dne 21. 11. 2007 se konala v mateøské �kole tra-

dièní akce �zazimování brouèkù�, které se i pøes na-
stupující nemocnost dìtí zúèastnilo pomìrnì dost
rodièù, prarodièù a pøátel �koly. Ten kdo pøi�el, mohl
shlédnout nápaditý program básní, písní a taneè-
kù, které si dìti pro tento den pøipravily.

Nechybìly ani výrobky (nìkteré si dìti vyrobily
spolu se svými rodièi). Malé obèerstvení pøispìlo k
dobré náladì a posilnìní "brouèci" se vydali na svou
poslední cestu s lucernièkami setmìlým parkem, kde
se rozlouèili a slíbili si, �e za rok se opìt spolu se-
jdou.

Dìkujeme v�em, kteøí si udìlali v této uspìchané
dobì èas a strávili s námi a svými dìtmi hezké od-
poledne. Eva Ondru�ková, øeditelka M�

FO T O  T O M Á �  P O L Á È E K

5. 12. nás �áci místní
�koly pod vedením paní uèi-
telky Ta�ány Mikulské po-
tì�ili vánoèním koncertem
a navodili atmosféru Vánoc.
Po koncertì jsme uspoøáda-
li dra�bu obrazu pana Pav-
la Poloka. Podrobnìj�í in-
formace a fotografie z dra�-
by vám pøineseme v pøí�tím
èísle.

10. 12. knihovnu nav�tí-
vil Mikulá�. Èerta s sebou
nepøivedl, proto�e v Michál-
kovicích jsou samé hodné
dìti a èerta tudí� není tøe-
ba. Ka�dé dítì dostalo za
básnièku nebo písnièku ba-
líèek, který financoval míst-
ní úøad.

13. 12. u nás zavoní per-
níky, které napekli èleno-
vé kmene Wabash. Udì-
lají si na nás èas a nauèí

dìti zdobit perníky. Také
nám uká�í, jak se dìlají oz-
doby na stromeèek. Tahle
akce je u� v poøadí ètvrtá,
kterou spoleènì s kmenem
Wabash poøádáme. Urèitì
se pøijïte podívat, èlenové
kmene jsou opravdoví pro-
fesionálové a budou se Vám
naplno vìnovat.

V listopadu a prosinci
probíhala poslední èást pro-
jektu �V�ichni jsme tady
doma�. Tentokrát jsme se
vìnovali slovenské men�i-
nì. Dìlali jsme nejen sou-
tì�e a besedy, ale také vý-
tvarné akce.

V novém roce 2008 pro
Vás realizujeme výstavu
nazvanou Døevìné kostelí-
ky.

Pro dìti chystáme vel-
kou soutì� o Ostravì. Opìt

si zopakujeme úspì�nou
akci aran�má ze suchých
kvìtin. O dal�ích akcích vás
budeme prùbì�nì informo-
vat.

V pøí�tím èísle se také
dozvíte výsledky na�eho
celoroèního sna�ení.

V�em obèanùm pøejeme
hezké vánoce a nezapomeò-
te, �e pod stromeèek patøí i
pìkná kniha.

Va�e knihovnice
Ivana Kalwarová
Marie Kry�tofová
Bronislava Vaculová



K O U P Í M
RODINNÝ DÙM

MICHÁLKOVICE A OKOLÍ
PØÍPADNÌ STAVEBNÍ

PARCELU

Tel. :  739 018 614

NAJDETE NÁS:
Ostrava-Michálkovice, Ès. Armády 269

(100 m od trolejbusové zastávky Lékárna)

OTEVØENO: po-pá 9.00-17.00
so 8.30-11.00

Tel. èíslo: 603 152 828
www.redmia.eu

| èajové soupravy
| historické sklo

D Á R K O V É
P Ø E D M Ì T Y

LÉKAØSKÁ PORADNA
pro zdravý �ivotní styl,hubnutí, alternativní léèení,

s mo�ností vy�etøení krevní skupiny
zahájila provoz

V DOMÌ S PEÈOVATELSKOU SLU�BOU
ulice Pánská 91, Ostrava-Michálkovice
pod vedením MUDr. Miroslavy Støí�ové.

Do poradny je vstup volný,
na konsultaci a vy�etøení je mo�né se objednat

na telefonním èísle 596 231 064 dopoledne.

P ø i j ï t e  k a � d o u  s t ø e d u  v  1 5  h o d i n
pøipravujeme zajímavé pøedná�ky

(Je mo�nost dopravy atobusem è. 97, zastávka Èíhalíkova)

| 160 druhù èajù | kávy
| znaèková vína
| su�ené ovoce
| oøí�ky v èokoládì
| vonné svíèky
| vodní dýmky | tabák
| cannabis potøeby

PERNÍKOVÉ KOULE

2 velké perníky (4 malé)
1 máslo
1/2 kakaa
20dkg mouèk. cukru
vi�nì v rumu, rum

Perník nastrouhat, pøidat
máslo, kakao, cukr a rum.
Vypracovat tìsto, které
necháme v lednièce alespoò
2 hodiny. Z tìsta tvoøit
kulièky, dovnitø dát vi�ni
v rumu. Nakonec obalíme
v èokoládì. (Výborné)

MANDLOVÉ BOMBY

16 dkg strouhaných
mandlí, 16 dkg cukru,
2 �loutky, 1 l�íce rumu.

Z ingrediencí uhnìteme v
misce tìsto, dìláme kulièky
veliké jako oøí�ek, poma�e-
me bílkem a obalíme ve
strouhané èokoládì.

Vánoèní peèení
Nìco  p ro  na�e  kuchaø inky

Jeliko� zpravodaj vychází o nìco døíve ne� jiné roky,
zbývá nìjaký èas do Vánoc, a tak vám nabízíme

nìkolik receptù na vánoèní cukroví.
Kdo má zájem, a� je vyzkou�í.

FÍKOVÝ SALÁM

Vìnec fíkù pomeleme,
pøidáme tabulku strou-
hané èokolády, 10 dkg
oøechù, 10 dkg cukru,
citrónovou kùru, 10 dkg
lískových oøechù kráje-
ných, 1 �loutek.

Udìláme �i�ku, vyválíme v
cukru a su�íme zabalenou
v papíru. Krájíme koleèka
jako salám.

SUPER KOULE

Utøeme 250g másla
a 250g mouèk. cukru,
pøidáme
100g mletých oøí�kù,
3 l�íce kakaa,
4 l�íce rumu
a 6 rozdrcených
oplatkù Horalka.

Vytvarujeme kulièky,
obalujeme ve strouha-
ných oøí�cích.

dd

LANÝ�KY S VI�NÌMI

Asi 20 vi�ní v rumu
100 g èokolády,
1,25 dcl smetany
ke �lehání,
1 rovná l�íce kakaa,
rum, krystalový cukr.

d
d

d
Èokoládu rozpustíme a
vylijeme s ní 20 papíro-
vých ko�íèkù, i po stra-
nách. Zbylou èokoládu
svaøíme se smetanou, 2
l�ícemi cukru a kakaem
na hladký krém a ulo�í-
me do lednice na 24 ho-
din. Pak krém vy�leháme
�lehaèem a zdobícím sáè-
kem støíkáme do ko�íèkù,
na jejich� dno jsme dali
po jedné vi�ni a pak oz-
dobíme.

d
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�Je�tì �e nám, dùchodcùm, dali aspoò uhlí zadarmo.�
�A jaké?� �No pøece �ivoèi�né.�

�Pøi�el jsem nakoupit rù�o-
vé brýle pro celou rodinu.�

PRO ÚSMÌVNÝ SILVESTROVSKÝ DEN

Humor a zdraví a� Vás provázejí po celý rok 2008

Jeden z vynálezu Járy Cimrmana se zaèal zkou�et na
na�ich horách. Motorka pro ly�aøe.

l Nìkteré  �eny jsou tak
krásné,  a� to není pìkné.

l Kdysi jsme snívali o
televizi, dnes pøi televi-
zi.

l Na zaèátku bylo slovo. Ale
nikdo nepoví, kdy se zaèalo
s frázemi.

aFORismy
l Dalo se s ním dobøe vy-
jít - na  pivo.

l Byl to pøející èlovìk. Pøál
i svému nepøíteli - mnoho
nepøátel.

l Jen akrobat má právo
vydìlávat na svých kotr-
melcích.

� E T R N Á
Umí tvoje �ena �etøit? To
zase ano! Napøíklad na-
dávno oslavovala ètyøi-
cítku a zapálila jen tøi-
cet svíèek!

�To je síla zvyku, v�dy ráno
ète noviny v tramvaji.�

ZE  � IVOTA
Øíká Emilka tomu svému ve-
èer. �Tady ètu v novinách, �e
euro stoupá, dolar klesá, a jak
jsi na tom ty?�

STALO SE DESI NA VSETÍNSKU
l Ptá se Lojzek Francka: �U� si neskaj snídal?�

�Ani kapku.�
l �Ty, poèuj, Ferdo, dy� uvidí� pìknú robu, na co sa

první díve�.� �Esli néni blízko moja stará.�

l Strýc Metúd ochoøeli a pøijali ho do vsetínskej
nemocnice. �Strýèku,� praví sestra, �lehnìte si hen
do téj postele, a já za váma za chvílku pøídu.� �A já
sam sa do teho �pitála málem bál is�.�

l Pøíde malý Janek do Koliby a chce po servírce dvojitý
rum. �Zbláznil sas, lebo co, taký malý ogar, do ví koléj ti
je rokù, a chce� òa pøivést do maléra?�

�To mo�ná a� potem, ale najprv sa potøebuju napi�.�

E P I G R A M Y
ROZVEDENÁ
Rozvedená
z man�elovy viny.
V�dy ho v noci
zastupoval jiný.

ÚPLATKÁØ
Jezdí k moøi, má i chatu,
vilu, auto, v�echno
z platu. Kapesné má
z toho svého
a ostatní z mého tvého...

Kdo dal upálit Jana
Husa,� zkou�í v dìjepisu
uèitelka. �Sím Hanzel-
ka,� vypálil tázaný �ák.
�Snad Zikmund, ne,�
opravuje ho uèitelka. �Já
to vìdìl, �e jeden z nich
to byl,� zachraòuje situ-
aci zkou�ený.


