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Značky obvodů s heraldickým znakem

Značky obvodů

Vážení spoluob-
čané, první řádky 
únorového zpra-
vodaje využiji 
k tomu, abych Vám 
popřál za sebe 
i celé zastupitelstvo 
hodně štěstí, zdraví 
a pohody v roce 
2018.

Plesová sezóna 
je v plném proudu, plesy jsou beznadějně 
vyprodány a je vidět, že se „Petřkovičáci“ 
umí bavit. I z tohoto důvodu byly přesu-
nuty prezidentské volby do prostor školy 
a podle Vašich ohlasů to byla správná 
volba. Nebyla narušena plesová sezóna, 
všechny slíbené termíny jsme mohli dodr-
žet a byla to skvělá prezentace naší školy 
a jejích prostor. Z těchto důvodů budou 
i podzimní volby do obecních zastupi-
telstev konány ve škole. Do kulturního 
domu se možná vrátí, až bude dokončena 
rekonstrukce vnitřních prostor.

 Když jsme u té rekonstrukce KD, tak 
letos bude kompletně opravena a zateplena 
střecha a budou opraveny nájemní byty. 
Obecních nájemních bytů, a to všech, se 
bude týkat vybavení detektory kouře, aby-
chom předešli případným nepříjemnostem. 
Bude také provedena výměna stávajících 
kamer za modernější a bude provedena pří-
prava pro rozšíření kamerového dohledu, 
který se nám začíná vyplácet. Naposled 
při odhalení řidičky, která srazila dítě a od 
nehody ujela. Kamery by byly potřeba i na 
jiných místech, jako třeba na travnatém 
hřišti za Starým nádražím, kde byla na 
podzim provedena kompletní rekonstrukce 
travnaté plochy a nějaký, s prominutím, 
dement autem nebo na čtyřkolce hřiště 
zničil. Nevím, jestli mám chuť to znovu 
opravovat, ale vzhledem k tomu, že na 
hřiště chodí nejen děti ze širokého okolí, 
tak s tím budeme muset něco udělat. Snad 
tento článek čte i ten … který to udělal, 
a dojde mu to!!

Na závěr se vrátím k mému oblíbenému 
Facebooku. V minulém čísle, které bylo 
vánoční, mi redakční rada vzhledem k to-
muto svátečnímu období doporučila nepsat 
o panu T. W. Ale máme rok 2018, tak bych 
chtěl těm nešťastným lidem kolem tohoto 
pána vzkázat, že když jsme podle nich 
celá rada pitomci, tak ať nás kritizují za 
práci v Petřkovicích, a ne za Moravskou 
Ostravu. Za výstavbu outletového centra 
můžeme asi jako za úmrtí slonice v ost-
ravské zoo. Staví se v Moravské Ostravě, 
stavbu provádí soukromá firma Gemo 
Olomouc a napojení na silnici povolil kraj-
ský úřad. Nám se podařilo se Sdružením 
obcí Hlučínska, jehož jsme členem, vyjed-
nat napojení tohoto centra přímo z dálnice 
po dobu výstavby, a doufáme, že to trochu 
pomůže dopravě i u nás v Petřkovicích. 
Takže, pánové a dámo, než zas budete du-
chaplně o nás psát, ověřte si napřed fakta 
a pak pište. „Rád Vám odpovím příště.“

Ivo Mikulica
starosta

Slovo starosty
Únor 2018 • číslo 1 Zdarma

Lyžařský výcvik žáků ZŠ Petřkovice na „Vaňkově kopci“
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Značky obvodů s heraldickým znakem

Značky obvodů

Dne 28. listopadu 2017:
- rozhodla o zadání zakázky malého 

rozsahu na realizaci akce „Pořízení 
užitkového vozidla“ společnosti: 
AGROTIP Opava, s. r. o.,

- rozhodla o uzavření Smlouvy o sdru-
žených službách dodávky zemního 
plynu mezi městským obvodem Petř-
kovice a One Energy & One Mobile, 
a. s. Ostrava, která se týká dodávky 
zemního plynu do objektů městského 
obvodu v roce 2018.

Dne 12. prosince 2017:
- rozhodla na základě předložené 

žádosti poskytnout Charitě Ostrava 
finanční příspěvek na dokrytí ná-
kladů spojených s rozvozem obědů 
v městském obvodu Petřkovice v roce 
2017 ve výši 22 084 Kč.

Dne 23. ledna 2018:
- projednala žádost FC ODRA Petř-

kovice, z.s., o souhlas k umístění 
a provedení stavby „Světelná tabule 
pro fotbalové hřiště FC Odra Petřko-
vice“ a souhlasila s touto stavbou,

- rozhodla o zadání zakázky malého 
rozsahu na realizaci akce „Kanali-
zační přípojka pro dům občanské 
vybavenosti k.ú. Petřkovice u Os-
travy, ul. K Černavám č.p. 239/5, 
parc. č. 1905“ zhotoviteli: Lešení 
Ostrava, s.r.o.,

- rozhodla o uzavření Dodatku č. 8 
ke smlouvě o partnerství uzavřené 
mezi městským obvodem Petřkovice 
a Sdružením obcí Hlučínska, který 
se týká podpory sdružení, převážně 
v kulturní oblasti, v roce 2018, 
vč. upřesnění výše platby za rok 2018.

Dne 18. prosince 2017:
- schválilo rozpočtové opatření 

č. 44/2017 – rozdělení výnosu z hra-
cích přístrojů v roce 2017 ve výši 
531 tis. Kč,

- schválilo rozpočtové opatření 
č. 45/2017 – dotace z města na akci 
„Oprava chodníku podél ulice Kob-
lovské“ ve výši 1 773 tis. Kč, 

- schválilo rozpočtové opatření 
č. 47/2017 – dotace na volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ve výši 54 tis. Kč, 

- schválilo rozpočtové opatření 
č. 55/2017 – další rozdělení výnosu 
z hracích přístrojů v roce 2017 ve 
výši 158 tis. Kč,

- schválilo vyrovnaný rozpočet měst-
ského obvodu Petřkovice na rok 2018 
ve výši 36 423 tis. Kč dle předlože-
ného návrhu (v tis. Kč):

PŘÍJMY CELKEM : 36 423
V tom:
Běžné příjmy (daňové + 
nedaňové)

6 562 

Běžné přijaté dotace 19 841
Převody ze SF 155
Kapitálové příjmy 20
Kapitálové dotace 10 000
Konsolidace příjmů -155 
Financování celkem 0
CELKOVÉ ZDROJE 36 423

VÝDAJE CELKEM: 36 423
V tom:
Běžné výdaje 20 538
Konsolidace výdajů - 155 
Kapitálové výdaje 16 040
v tom:
Rekonstrukce 
tržnice – centrum

2 500

Základní škola – nový 
konvektomat do jídelny

300

Rekonstrukce KD 10 000
Pořízení nové světelné 
tabule FC Odra

160

Zateplení fasády byto-
vého domu 

710

Rekonstrukce topení 
v obecních bytech

150

Kanalizační přípojka 
„Staré nádraží“

300

Rekonstrukce fasády 
„Staré nádraží“

1 400

nákup pozemků 20
Nákup užitkového vozi-
dla pro pracovníky čety

500

CELKOVÉ VÝDAJE: 36 423

- vzalo na vědomí výsledek dílčího 
přezkoumání hospodaření za období 
1. 1. – 30. 9. 2017 provedený fir-
mou HZ Brno spol. s r. o. ve dnech 
2. 11. – 3. 11. 2017 

Ing. Karel Gattnar, 
tajemník

Z jednání rady (výtah):

Ze zasedání zastupitelstva (výtah):

V lednu oslavili své 
významné životní jubileum:

70 LET:
Skulinová Krista
Šula Petr

75 LET:
Juřicová Edeltruda
Kertész Jozef
Staňková Waldtraud
Šigut Jan

80 LET A VÍCE:
Grosošová Marie
Heikenwälderová Adelheida
Hruška Josef – 91 let!
Hrušková Růžena 
Kalábová Marie
Kresta Zdeněk
Mecová Ludmila
Šmuchová Antonie
Špornová Erika
Ullmann Evald
Važíková Zdenka

V únoru oslavili nebo oslaví:

70 LET:
Bigajová Božena
Chovanec Václav
Menšíková Eliška
Slezák Jaroslav

75 LET:
Cyrus Josef
Grebeníček Josef
Kala Karel

80 LET A VÍCE:
Adámková Marta
Duda Josef
Gospošová Irena 
Kravěc Valter
Lasáková Irena
Urbančíková Anděla

Blahopřejeme
našim 
jubilantům
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Značky obvodů

1. kolo ve dnech 12. – 13. ledna 2018
Volební účast 61,99 %.
Své hlasy odevzdalo 1590 občanů.
Pořadí kandidátů:
Miloš Zeman  710 hlasů 44,65 %
Jiří Drahoš  350 hlasů 22,01 %
Pavel Fischer  165 hlasů 10,37 %
Marek Hilšer  138 hlasů 8,67 %
Michal Horáček  102 hlasů 6,41 %
Mirek Topolánek  91 hlasů 5,72 %
Jiří Hynek  20 hlasů 1,25 %
Petr Hannig  9 hlasů 0,56 %
Vratislav Kulhánek  5 hlasů 0,31 %

2. kolo ve dnech 26. – 27. ledna 2018
Volební účast 67,23 %.
Své hlasy odevzdalo 1718 občanů.
Pořadí kandidátů:
Miloš Zeman  983 hlasů 57,21 %
Jiří Drahoš  735 hlasů 42,78 %

Prezidentské volby 2018 
v našem obvodě

Místní poplatky 
ze psů v roce 2018

Tyto poplatky jsou upraveny nově 
v příloze v Obecně závazné vy-
hlášce statutárního města Ostravy 
(dále jen „OZV“) č. 17/2015 a OZV 
č. 15/2017.

Níže jsou uvedeny některé 
povinnosti, které plynou občanům 
Petřkovic z těchto norem.

Každý občan je povinen do 15 dnů 
nahlásit ÚMOb Petřkovice vznik 
nebo zánik povinnosti hradit popla-
tek za psa. Pokud poplatník nesplní 
oznamovací povinnost, může mu 
správce poplatku opakovaně uložit 
pokutu ve smyslu § 250 daňového 
řádu. 

Poplatek se platí ze psů starších 
3 měsíců bez výzvy a bez vydání 
platebního výměru a je splatný 
nejpozději do 31. 3. příslušného 
kalendářního roku. 

PLATBY za psa

BĚŽNÉ

Rodinný dům 1. pes 150,-

Rodinný dům 2. pes 500,-

Byt 1. pes 500,-

Byt 2. pes 1500,-

Podnikatel 1. pes 500,-

Podnikatel 2. pes 1500,-

SLEVY

Důchodce 1. pes 100,-

Důchodce 2. pes 150,-

Osoba ZTP/P
Osoba provozující 
útulek

0,-

Osoba používající psa
dle zvláštního 
předpisu

0,-

Poplatky lze hradit na Úřadě měst-
ského obvodu Petřkovice, kancelář 
č. 15, do 31. 3. 2018! Bankovním 
převodem nebo poštovní poukázkou 
lze poplatek uhradit po vyzvednutí 
variabilního symbolu, a to osobně 
v kanceláři č. 15, nebo telefonicky 
na tel. č. 599 429 108.

Yvona Kondášová
referent úseku vnitřních věcí

Bezpečí občanů v nájemních obec-
ních bytech nově pohlídají požární 
hlásiče a detektory oxidu uhelnatého 
(CO). Pro obecní byty (v Petřkovicích 
se to týká všech 30 obecních bytů) tyto 
požární hlásiče a detektory CO zajistilo 
a plně uhradilo město Ostrava. Mon-
tážní práce bude hradit městský obvod 
Petřkovice, takže nájemníci bytů nic 
hradit nebudou.

Jedná se o malé zařízení umís-
těné na stropě (detektor kouře) a na 
stěně (detektor CO) a jejich montáž je 
jednoduchá. Zařízení je bezobslužné. 
V Ostravě-Petřkovicích tuto montáž 
provede firma MARPET – p. Chobot 
a p. Rückauf, a to v průběhu měsíce 
března 2018.

Ing. Karel Gattnar
tajemník

Detektory kouře a oxidu uhelnatého

Ohlédnutí za Vánocemi �
I v tomto školním roce se dveře naší 

školy otevřely pro návštěvníky, kteří 

s námi mohli strávit příjemné odpo-
ledne v rámci akce Vánoce ve škole, 

Ze školních lavic…
(Pokračování na straně 4)

Ohlédnutí za Vánocemi

Starosta u voleb
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která se konala v pátek 15. prosince. 
Před samotnou akcí probíhaly pečlivé 
přípravy – děti nacvičovaly divadelní 
představení, trénovaly koledy, pekly 
perníčky a zdobily třídy. Návštěvníci 
se tak mohli těšit na opravdu pestrý 
program. Ti malí si nazdobili šišky 
a perníčky, vyrobili si papírovou oz-
dobu. V koutku s lidovými tradicemi 
si zájemci mohli lít olovo a hádat, co 
je čeká v budoucnosti. Ti, kteří chtěli 
mít na toto odpoledne vzpomínku, se 
nechali vyfotit ve vánočním fotokoutku. 
Mnoho rodičů přišlo také podpořit 
své děti, které účinkovaly v divadel-
ním představení. Diváci měli mož-
nost zhlédnout povídání o vánočních 
tradicích, Sněhurku v němčině, tradiční 

hru o narození Ježíška, popletenou 
pohádku o Sněhurce či si poslechnout 
krásné písně v podání školního sboru. 
Po náročném programu se mnozí rádi 
občerstvili ve školní kavárničce, kde 
se podávaly dobroty, které napekly 
šikovné maminky. Škola opravdu 
„praskala ve švech“ a odměnou pro nás 
byly spokojené výrazy a úsměvy hostů. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
organizaci této povedené akce.

Kolektiv vyučujících 2. st.
Futsaloý turnaj a turnaj ve  �
vybíjené

Družstva našich žáků (třetích, čtvr-
tých a pátých tříd) se zúčastnila turnajů 
ve vybíjené a ve futsalu pořádaného 
Základní školou Hošťálkovice. 

Vybíjená se konala dne 19. 1. 2018 
v hale Lhotka. Náš tým skončil na 

třetím místě. První místo vyhrála škola 
Bobrovníky. Turnaj se mi líbil a byl 
velmi napínavý. Naše družstva měla 
vlastní dresy, tedy trička s nápisem na 

zádech „Základní škola Petřkovice“. 
Mě ani jednou nevybili. Potom jsme 
dostali diplom a bonbóny. Ti, kteří byli 
na prvním místě, dostali pohár. Bylo to 
super. 

Vanessa Kaločayová, IV.B

Konec áčkového plavání �
Pololetí je tu a s ním končí třídám 

2. A a 3. A výuka plavání. (Od nového 
pololetí plavou třídy 2. B a 3. B.) Pod 
odborným vedením cvičitelek plavání 
si děti osvojily základní dovednosti 
naučily se, či zdokonalily v jednotlivých 
plaveckých stylech. Vyzkoušely si i zá-
chranu tonoucího a hlavně si „zapsaly 
za uši“ pravidla bezpečného pobytu 
ve vodě. Druháci se s bazénem loučili 
lehčeji. Vědí že ve třetí třídě je čeká 
plavání znovu.

Od září jsme místo tělocviku chodili 
na plavání. Plavali jsme na Čapkárně. 
Naučila jsem se prsa, znak a znakové 
nohy. Plavat na zádech mi jde, ale kraul 
na břichu moc ne. 

Libuše Okániková, III.A
Ve druhé třídě jsem byla ve 3. skupině, 

to jsem ještě neuměla moc plavat. Tak 
jsem o prázdninách trénovala, abych se 
zlepšila. A stalo se. Od září jsem plavala 
v 1. skupině. Trénovat se vyplatilo. 

Nela Bestová, III.A
Bude mi sice trošku smutno po 

plavání, ale těším se i na tělocvik. Bude 
to supéér. Těším se, až budeme hrát 
vybišu a tak, a i nějaké soutěže. 

Melanie Kalinová, II.A
Matematická olympiáda �

Dne 24. ledna 2018 se žáci ZŠ Os-
travy – Petřkovice zúčastnili okresního 
kola MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY 
na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostra-
vě-Porubě. Aby žáci mohli zúročit 
své matematické zkušenosti a nadání, 
museli nejdříve uspět v prvním kole, 
a to vypočítáním šesti velmi náročných 
příkladů. Jen ten, kdo vyřešil nejméně 
čtyři příklady správně, mohl postoupit 
do okresního kola. Úspěšnými řešiteli 
byli a za výbornou reprezentaci školy 
děkujeme Jiřímu Ambrožovi (5.A), Ka-
teřině Pšeničkové (5.A), Elišce Sedláč-
kové (5.B) a Nikole Šmidkové (5.B).

Mgr. Jaroslava Kosourová
Vysvědčení �

Obavy před vysvědčením
Na vysvědčení se těším a taky se 

bojím, protože touhle dobou dostávám 
hodně dvojek. Ještě nikdy jsem na 
vysvědčení nedostala dvojku a bojím 
se, že ji tento rok dostanu. Snažím se ze 
všech sil, abych to napravila, a učím se 
mnohem víc než předtím. 

Nguyen Ha Linh Le, IV.B

Ze školních…
(Pokračování ze strany 3)

Ohlédnutí za Vánocemi

Turnaj ve vybíjené
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Kouzlo vánočního času, vánočního 
překvapení ve školce jsme prožili 
s toužebným očekáváním. Vánoční 
zvoneček svolal všechny hlasy dětí 
v podobě vánočních koled. Rozzářené 
tváře dětí, spousty vánočních dárečků, 
pozorování vánočních světýlek a ochut-
návání vánočního cukroví od maminek 
a babiček, to byl předvánoční čas v naší 
školce. Nádherné chvíle s kamarády, 

strávené hrou se spoustou nových 
hraček, byly odměnou pro všechny 
děti. Vůně vánočního cukroví, vánoční 
pohádky a chvíle pohody čekaly nás 
všechny také doma. Odpočinuli jsme si, 
vánoční prázdniny skončily a už jsme 
zpátky ve školce.

Leden �
V lednu začala v naší MŠ „Oprav-

dová zima“ v podobě zábavně 

vzdělávacího programu oblíbeného 
Hopsalína s názvem „Arktida a Ant-
arktida“. Děti se dozvěděly spoustu 
zajímavostí a formou písniček a tance 
se přenesly do krajin věčného sněhu 
a ledu. Velkou podívanou pro děti bylo 
také kouzelnické vystoupení „Vyčaruj 
mi pohádku“. Kouzelnické čarování 
zůstalo dlouho v paměti dětí. 

(Pokračování na straně 6)

Trošku mi vadí, že mi hrozí z příro-
dovědy trojka, i když pan učitel říkal, 
že trojka znamená dobrá. Snažím se 
a chodím na doučování. V pátek jsem 
z něj dostala jedničku. Po vysvědčení 
budou prázdniny, sice krátké, ale to 
nevadí. Už se těším. Budu u babičky. 
Budu si s ní prohlížet fotky a pomáhat 
jí leštit sklínky. V sobotu přijede teta 
a určitě budeme vařit oběd. Potom se 
půjdeme všichni projít do lesa a doma si 
pak budeme povídat. V neděli si budu 
chystat věci do školy a možná přijede 
kamarádka a budeme si hrát. 

Eva Nováková, IV.B
A jak to nakonec dopadlo?
Samé jedničky!!! Byla jsem šťastná. 

Také jsem dostala pochvalu třídního 
učitele. Jsem moc ráda, jak to dopadlo. 

Nguyen Ha Linh Le, IV.B
Nebyla tam trojka! Kdybych necho-

dila na doučování, určitě by tam byla, 
ale chodím na doučování a snažím se. 
Teta byla moc ráda, říkala, že je to 
krásné a chválila mě. 

Eva Nováková, IV.B

Zima  �
Do vyučování českého jazyka nepatří 

jen gramatika, ale i sloh a literatura. 
Žáci se seznamují se základními sloho-
vými útvary jako vyprávění, popis či 
úvaha, zjišťují, že báseň se nemusí vždy 
rýmovat a že existuje i něco jako volný 
verš. Dokonce může být báseň napsaná 
slovy, která v našem jazyce vlastně 
nic neznamenají, autor si vyváří zcela 
nový, vlastní jazyk, a přesto můžeme 
takové básni více či méně porozumět. 
Takové básni se pak říká absolutní.

Zimní cesta 
Škrt vrz, vrz škrt
klap klapity klap.
Ššššííííjůůůůůůůů
hehe haha chichi
Fjůůůůůů ššššš fou fou bác!

Skupinová práce žáků III.A
Zima je krásné období, i když sníh 

vidím jen párkrát. Jezdíme na lyže do 
Rakouska. V lyžování jsem už pokro-
čilejší. Taky máme v zimě hodně oslav, 
protože slavíme troje narozeniny a můj 
svátek.

 Barbora Kamrádková, IV.A
V zimě se často dívám na televizi 

a sem tam chodím ven. Zima se mi moc 
nelíbí, protože si musím oblékat bundu 
a nemůžu trénovat fotbal a ani nemůžu 
skákat na zahradě na trampolíně. Jediný 
sport, který dělám v zimě, je snowboard- 
ing. V zimě se vždy těším na Vánoce. 

Lukáš Mlýnek, IV.A
Sněhulák
Kutálí se koule, 
první, druhá, třetí
křup, křup, křup.
Knoflíky mu dáme
ťup, ťup, ťup.
Kde máme tu oranžovou mrkvičku?
Hrnec? Šál? A ještě metličku!
Uf! To je krása!

Skupinová práce žáků III.A

O Sněhurce (dokončení  �
příběhu)

…Až za mnoho let, když Sněhurka 
vyrostla do krásy, odpověď zněla jinak: 
„Nejkrásnější na světě je Sněhurka. 
Vyhrála titul Miss 1860.“ Královnu to 
rozzuřilo a poslala lesníka, aby Sně-
hurku zavedl daleko do lesa a tam ji 
zabil. Potom se zeptala Googlu znova: 
„Kdo je na světě nejkrásnější? A když 
jí Google odpověděl, že zase Sněhurka, 
zavolala taxi, udala GPS souřadnice 
a vydala se za Sněhurkou. Nabídla jí 
jablko, Sněhurka si kousla a nic se ne-
stalo. Pak si kousla královna, a protože 
byla na jablka alergická, otrávila se. 
A právě kolem jel princ a Sněhurka se 
zamilovala. 

Erik Ďurka, III.B
Střípky ze školní družiny �

DiVaDélko Smíšek
Školní družinu 16. 1. opět navštívilo 

maňáskové divadélko SMÍŠEK. Ten-
tokrát se děti mohly těšit na pohádku 
o království na Severním pólu. Děti se 
u pohádky dobře bavily. Dozvěděly se 
zajímavosti o zvířátkách, které na Se-
verním pólu bydlí, a pomohly lednímu 
medvědovi zachránit srdce víly Led-
ničky ze spárů draka. Hrozilo totiž, že 
Severní pól celý roztaje. 

Celodružinová výtvarná  �
soutěž

V měsíci lednu jsme uspořádali ve 
školní družině výtvarnou soutěž na 
téma „Po stopách Yettiho.“ Poté, co 
jsme si Yettiho představili, popovídali 
si o tom, kde žije a jak asi vypadá, se 
děti daly do práce. Fantazii se meze ne-
kladly. Mohlo se tvořit ze všemožných 
materiálů, kreslit, vyrábět koláže. Čas 
měly děti až do konce měsíce. Všechna 
díla jsou nyní vystavena a nikoho 
neminula sladká odměna. Vítězové byli 
odměněni drobnými dárečky. 

Mgr. Lenka Čechová,  
vedoucí vychovatelka ŠD

ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Yetti, Eliška Papíková, II.A
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Závěr měsíce patřil karnevalovému 
veselí. S myškou Klárkou a veverkou 
Terkou si děti spolu s paními učitelkami 
užily veselé dopoledne plné barevných 
masek a kostýmů, hudby, tance a zá-
bavy. Děkujeme rodičům za všechny ty 
úžasné masky, kostýmy i dobroty, které 
připravili pro své děti, a udělali tak tento 
veselý a radostný karnevalový den ještě 
dokonalejším.

Dne 25. ledna jsme v naší školce 
zahájili již tradiční „Klub Sluníčko“ 
pro maminky s dvouletými dětmi. Pod 
vedením paní učitelky Radky Buchtové 
se děti spolu se svými maminkami mají 
možnost seznámit s prostředím školky, 
poznat se s ostatními kamarády a při 
společných hrách a činnostech si po-
zvolna zvykat na nové tváře i prostředí. 
Klub bude probíhat každý sudý čtvrtek 
od 15:00 do 16:00 hodin.

Bližší informace najdete na webo-
vých stránkách školy: www.mspetrko-
vice.unas.cz
A co nás čeká ve školce v dalších 
měsících?

V rámci projektu MŠMT „Šablony 
pro budoucnost“ se v MŠ uskuteční 
několik odborně zaměřených setkání 
pro rodiče:

Dne 15. února 2018 v 15:30 přivítáme 
na setkání s názvem „Jdu do školy“ 
paní ředitelku ZŠ Ostrava -Petřkovice 
Mgr. Moniku Konečnou, která spolu 
s paní učitelkou z první třídy seznámí 
rodiče budoucích prvňáčků s informa-
cemi a radami na téma Jak dítě připravit 
na vstup do ZŠ. 

Dne 18. dubna 2018 v 16:00 hodin 
se uskuteční odborné setkání na téma 
„školní zralost dítěte z pohledu 
klinického logopeda“ s odborníkem 
v této oblasti, klinickým logopedem 
Mgr. Marií Rupcovou, která rodiče 
seznámí s organizací logopedické péče, 
vývojem dětské řeči, nejčastějšími 
řečovými vadami u dětí a s možnostmi 
jejich prevence či řešení.

Plavecký kurz pro předškoláky 
začne v aD landek dne 7. 3. 2018. 
Seznámí děti se základními technikami 
plavání, nebudou chybět vodní hry – 
plavecké náčiní, otužování se, a to 
vše pod odborným vedením trenérky 
plaveckého výcviku paní Dvořákové za 
dohledu paní učitelek.

Fotografování dětí s jarní tematikou 
proběhne v MŠ dne 8. 3. 2018 v 8:00 
hodin dle zájmu rodičů.

Vystoupení dětí v kD v Petřko-
vicích 17. 3. 2018 v 15 hod.: náladu 
blížícího se jara připravíme v podobě 
hudebního pásma pro akci pořádanou 
ZO ČZS Petřkovice.

Velikonoce uvítáme na společné akci 
dětí a rodičů „Velikonoční dílničky“ dne 
20. 3. v 15 hod. ve třídě Sluníčko. Po-
slechneme si velikonoční koledy, přiblí-
žíme atmosféru s velikonočními symboly. 
Velikonoční výrobky s různými jarními 
náměty si děti odnesou s rodiči domů. 

Výčet uvedených akcí svědčí o tom, že 
se v naší mateřské škole stále něco děje. 
Čeká nás toho spousta a my věříme, že 
se nám společnou pílí a snahou pláno-
vané akce vydaří. Snažíme se o to, aby 
našim dětem byla poskytována ta nej-
lepší výchovně-vzdělávací péče s pest-
rou nabídkou akcí jak pro děti, tak i pro 

rodiče, kteří jsou nepostradatelnými 
partnery při naší náročné práci. 

Zpracovala Radka Buchtová
za kolektiv MŠ

Základní 
umělecká škola
informuje

Vážení spoluobčané, opět nám 
skončilo první pololetí školního 
roku, žáci i učitelé si 
odpočinuli při polo-
letních prázdninách, 
s vysvědčením za 
první pololetí byli snad 
všichni žáci a jejich 
rodiče spokojeni a jistě své ratolesti 
odměnili nějakou sladkostí nebo 
jiným dárkem. Všem našim žákům 
přeji mnoho studijních úspěchů 
i v 2. pololetí. 

V měsících únoru a březnu čekají 
na naše žáky okresní a krajská kola 
soutěží ZUŠ, tak i vy držte palce.

Z následujících akcí bych rád 
pozval všechny spoluobčany na třetí 
školní předehrávku, která se koná 
dne 8. března v sále školy a dále 
také na koncert letošních absol-
ventů, který se uskuteční 26. dubna 
taktéž v sále školy. V únoru a březnu 
také pokračují třídní předehrávky 
jednotlivých učitelů, standardně také 
připravujeme již tradiční výchovné 
koncerty pro žáky základních škol.

Pavel Dvořák, ředitel školy

(Pokračování ze strany 5)

Zima v…

Stejně jako v loňském roce i letos uspořádali seni-
oři novoroční výšlap na Landek.

Sešli jsme se tradičně u restaurace „U Sněhoty“ 
a pak jsme se vydali směrem na „Vysoký“ Landek 
k rozhledně.

Cesta byla dosti únavná, přispělo k tomu i špatné 
počasí. Ale my, senioři, to přece nevzdáme, řekli 
jsme si! A tak jsme v dobré náladě, ale i trochu una-
vení naše malé novoroční putování zakončili v hos-
půdce „U Jana“. Tam jsme si dali nejen „novoroční 
polévku“ česnečku, ale i něco teplého na zahřátí.

Všichni se dobře bavili, probíraly se vtipné udá-
losti, které se odehrály u každého z nás v loňském 
roce, a tak v dobré náladě jsme směle vykročili do 
nového roku 2018.

Alena Sanetríková

Senioři informují
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Vážení přátelé, zima je v plném 
proudu, ač to tak nevypadá, tak mnozí 
z nás jsme místo zimního odpočinku na 
našich zahrádkách stále aktivní a při-
pravujeme se na novou sezonu. Aktivní 
jsme také jako organizace, snad ještě 
víc než přes sezonu. 

V sobotu 27. ledna se uskutečnil 
náš tradiční ples, letos podruhé co by 
„Květinový bál“. Ač se letos ples neko-
nal v našem tradičním termínu, i tak 
jste si udělali čas a přišli jste se s námi 
pobavit a strávit příjemný večer. Usu-
zuji tak podle zaplněného sálu a hlavně 
podle vašich veskrze pozitivních reakcí. 
Letos se objevilo několik novinek, a to 
květinový foto koutek s profesionálním 
fotografem a jako jedna z kulturních 
vložek proběhla dražba kytic. Myslím 
si, že se při dražbě všichni dobře bavili, 
nejen ti, kteří dražili. Jednou ze zásad-
ních změn byla po dlouhé době jiná 
kapela, letos jsme vyzkoušeli kapelu 
DVT Ostrava. Myslím si, že se hudeb-
níci nedali zahanbit a hudební produkce 
byla srovnatelná s Vizí, která hrála 
v minulých letech. Rád bych vám po-
děkoval za účast. Poděkování patří také 
všem zúčastněným při chystání plesu, 

taneční skupině Jacksons a párům 
z taneční školy Chlopčík, které se po-
staraly o předtančení, kulturní vložky 
a prodej tomboly, dále pak všem, kteří 
se podíleli na zdobení sálu a organizaci 
vlastního plesu. Především bych rád po-
děkoval př. Křikalové a Vítkové, které 
chystaly tolik obdivovanou květinovou 
výzdobu. 

Tolik ohlédnutí za tím, co bylo. Ale 
co naši ZO čeká? V sobotu 17. března 
2018 se bude konat výroční schůze, 
o podrobnostech vás budeme včas 
informovat prostřednictvím obvyk-
lých vývěsních míst a pozvánkami do 
schránek. Jako v předchozích letech 
proběhne bilance roku předchozího, 
vize do roku budoucího, můžete se těšit 
na tradiční vystoupení dětí, pohoštění 
a i letos pro vás nachystáme nějakou 
tematickou přednášku. 

A následně se můžeme všichni, 
a to nejen členové, potkat na Veliko-
noční výstavě, která se bude konat 
22. a 23. března 2018. Po úspěchu, 
který sklidila výstava loni, doufáme, že 
i letos se budeme těšit velké návštěv-
nosti.  

Za výbor ZO ČZS př. Dvořák

Z činnosti ZO ČZS Ostrava-Petřkovice ZPRÁVA VELITELE 
JSDH PETŘKOVICE 
ZA ROK 2017

Vážení občané, nastal čas na 
hodnocení a shrnutí činnosti naší 
jednotky v loňském roce. Jednotka 
vyjela celkem čtrnáctkrát, z toho se 
jednalo jedenáctkrát o technickou 
pomoc, převážně šlo o spadlé stromy 
u nás v Petřkovicích. Dále jsme byli 
povoláni ke třem požárům, jednalo se 
o požár osobního automobilu, požár 
střechy a zahoření sazí v komíně.

Dále jsme byli vysláni na cvičení 
v MCHZ a zúčastnili jsme se cvi-
čení okrsku v Hošťálkovicích, kde 
byl simulován požár kostela spojený 
s evakuací osob z objektu.

Odborná příprava probíhala dle 
plánu odborné přípravy. 

Samozřejmostí je spolupráce 
se zřizovatelem při přípravě akcí 
v obvodu. Jedná se hlavně o stavění 
stanů na akcích pořádaných v Petř-
kovicích v rámci výcviku kácení 
a ořezy stromů, asistence členů na 
plesech v kulturním domě.

Děkuji všem našim členům za 
odvedenou práci a přeji všem hodně 
zdraví do dalších let.

David Michalík, velitel JSDH Petřkovice

Jako mají dospělí každým rokem své 
společenské plesy, tak se i malé děti 
začátkem roku chystají na ten svůj – 
maškarní. Ustáleným zvykem, který se 
udržuje již přes 20 let, je pořádat tento 
ples vždy v neděli po plese zahrádkářů. 
Bývalo to vždy v druhé polovině února. 
Letos naši zahrádkáři změnili termín, 
a tak to vyšlo na 28. ledna. Letos 
byly sál a předsálí mimořádně hezky 
vyzdobeny, za což je třeba vyseknout 
poklonu našim zahrádkářům. Sál 

našeho kulturního domu se odpoledne 
velice rychle zaplnil dětmi s jejich 
doprovody a rej mohl začít. Zahajovací 
slovo měl předseda pořádající organi-
zace TJ Petřkovice pan Pavel Kukučka. 
Dýdžej Procházka spustil svoji hudební 
produkci a sál se zaplnil nejrůznějšími 
princeznami, čerty, vodníky, piráty 
a dalšími pestrobarevnými tvorečky. 
Volnou zábavu usměrňovaly mladé 
členky naší tělovýchovné jednoty, které 
předvedly současné moderní tance 

a snažily se je děti naučit. Vrcholem 
plesu byla jako vždy bohatá tombola, na 
kterou se děti nejvíce těší. 

Kromě hlavního pořadatele plesu 
a hlavního sponzora, Tělovýchovné 
jednoty Petřkovice, byli dalšími 
sponzory ÚMOb Ostrava-Petřkovice, 
ZŠ Petřkovice, nájemce obchodního 
domu v Petřkovicích pan Trung Tien 
Le, paní Grichníková – Hračkovnictví 
a paní Sýkorová. Všem sponzorům 
srdečně děkujeme.  Výbor TJ Petřkovice

Dětský maškarní ples
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Konec každého roku znamená pro 
členy oddílu stolního tenisu při TJ Pe-
třkovice uspořádání tradičního turnaje 
ve čtyřhrách stolního tenisu. Letošní 
„druhý“ turnaj se konal 29. prosince 
v tělocvičně TJ Petřkovice. I letošní tur-
naj byl fyzickým osvěžením uprostřed 
svátků na konci roku. Dobrá zábava 
a sportovní duch byly i letos samozřej-
mou součástí turnaje. 

Letošního turnaje se zúčastnilo cel-
kem 15 hráčů, z toho jedna žena. Po 

vzájemné dohodě a neutuchající chuti 
pořád hrát se letos hrálo 13 kol. Zna-
menalo to souvislou hru na 4 stolech 
skoro 4 hodiny. Hrálo se již osvěd-
čeným způsobem, jakým hrajeme 
léta tyto turnaje. Vítězem turnaje se 
stal Kristián Gebauer s 23,5 body, na 
druhém místě skončil Mojmír Veselý 
s 21 body a se stejným bodovým zis-
kem skončil na třetím místě Zdeněk 
Dybal. Po vyčerpávajícím turnaji 
došlo k rozebírání výsledků, nadílení 

si cen, které jsme si sami přinesli, 
a volné zábavě spojené s chutným 
občerstvením. 

V posledních letech se o organizaci 
turnaje hlavně starají Pavel Klapec, 
Kristián Gebauer, Pavel Kukučka a Jiří 
Rozumek. Je třeba poznamenat, že tyto 
turnaje nejsou nikým sponzorované 
a vše je hrazeno z prostředků zúčastně-
ných hráčů. 

Výbor TJ Petřkovice

Turnaj ve stolním tenisu

Vážení sportovní přátelé, 
po sezóně jsme neodpočívali, ale 
naopak dali se hned do práce. Začalo 
to Mikulášem, kde jsme udělali radost 
přes 50 dětem, a to hlavně díky rodině 
Ličkových.

Jako každý rok i letos jsme si udělali 
čas a navštívili jsme dětské oddělení 
ve Vítkovicích, kde jsme předali dětské 
podložky v hodnotě 12 000 Kč. Musíme 
poděkovat rodičům každé kategorie 
i osobám, které přispěly. Celkově jsme 
vybrali 6 000 Kč, druhou polovinu 
dodal náš předseda Ing. Petr Táč a my 
mohli udělat pro změnu radost osobám, 
které to potřebují nejvíce.

23. 12. se uskutečnil již 7. ročník 
vánočního turnaje. Atmosféra byla jako 
vždy přátelská a uvolněná. Startoval 
rekordní počet týmů, a to devět. Na-
stoupil i mladý potěr v čele s kapitánem 
FCB U17 mladým Hasalou. Vítězství si 
tentokrát odnesl tým, který měl prak-
tický název Otec a Syn. V záloze hrály 
legendy FCO Martin Piecha a David 

Levčík, v útoku jejich nástupci Lukáš 
Levčík, hráč FC Hlučína, Vítek Piecha, 
hráč FC Baník Ostrava.

5. 1. začala příprava pro všechny ka-
tegorie. U „A“ týmu došlo na trenérské 
židli ke změně, jako hlavní se ujal žezla 
Ondřej Smetana a asistenta mu bude 
dělat Filip Smékal. Hrajeme třetí ligu. 
Svojí pílí se FCO dostala mezi elitu, 
kde bude velmi těžké se udržet. Fi-
nančně a zázemím je těžké konkurovat 
městům, která hrají tak velikou soutěž, 
přesto to kluci vzali za správný konec 
a od prvního srazu jedou na doraz.

U mládežnických trenérů je situace 
podobná. Svojí pílí jsme předběhli 
možnosti klubu a sami trenéři si dali 
laťku vysoko. Děláme vše, abychom ji 
tam co nejdéle udrželi. Je to jen o tre-
nérech, to oni drží mládež nad vodou, 
proto za kluky moc díky. Jedná se o: 
L. Silber, D. Kotala, M. Herold, R. 
Holiš, D. Holiš, T. Michálka, P. Lakomý, 
L. Vašica, M. Turek, R. Kusák, L. Lička, 
O. Ličková, M. Vyležík, D. Lech, R. 

Silber, T. Drozd, J. Holiš. Trénujeme 
venku na umělce nebo běháme v Hornic-
kém muzeu. Také používáme tělocvičnu, 
na kterou jsme si vydělali plesem, který 
byl opět vyprodán, a opět se pařilo až do 
rána. Poprvé se stalo, že tombolu koupili 
naši podporovatelé, a tak nám vlastně 
ukázali, že to, co děláme, má cenu.

Ve dnech 5. – 6. 5. proběhne již 
8. ročník LANDEK CUPU pod záštitou 
starosty obce Iva Mikulici. Ke dneš-
nímu dni máme přihlášeno 47 týmů!!!!!! 
Přijedou k nám bomby jako Karpaty 
Lvov (UK), Sturm Graz (AU), Bate 
Borisov (BL), AS Trenčín (SK), Wisla 
Krakow (PL) a česká špička v podobě 
Brna, Jablonce, Liberce, Baníku atd. 

Co říci na závěr?
V zimní přípravě si musí každý 

máknout, potrénovat a dát do toho vše. 
Trénink totiž bolí a zadarmo není nic 
a my pevně věříme, že nás podpoříte, 
a za to slibujeme, že budeme hrát srd-
cem a s láskou k FCO.

Za FC Odra – Roman Holiš

FC Odra informuje
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Tříkrálová sbírka 2018 přinesla díky 
štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí 
v okolí a zapojení více než čtrnácti 
set dobrovolných koledníků histo-
ricky nejvyšší částku 2 097 804 kč. 
Prostředky z veřejné sbírky využije 
Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra 
na podporu služeb pro klienty mobil-
ního a lůžkového hospice, mladé lidi 
ohrožené sociálním vyloučením, lidi 
bez domova nebo lidi se zdravotním 
postižením v chráněných dílnách.

V ostravě-Petřkovicích se podařilo 
15 tříkrálovým skupinkám vybrat 
částku 78.810 kč. Charita Ostrava 
děkuje.
Prostředky Tříkrálové sbírky 2018 
budou využity pro projekty Charity 
Ostrava a Charity sv. Alexandra: 
1. Podpora lidí v závěru života v Mobil-

ním hospici a ošetřovatelské službě 
sv. Kryštofa – 150 000 Kč. 

2. Podpora lidí bez domova v rámci 
terénních programů Charitního domu 
sv. Benedikta Labre – 300 000 Kč. 

3. Podpora lidí bez domova – provoz 
Šatníku Charity Ostrava – 60 000 Kč. 

4. Podpora lidí v závěru života v Hos-
pici sv. Lukáše – pořízení průmyslové 
pračky – 200 000 Kč. 

5. Podpora ohrožených dětí a mládeže 
v Charitním středisku M. Magone – 
rekonstrukce rozvodů vody a elek-
třiny – 290 000 Kč. 

6. Podpora lidí se zdravotním postiže-
ním, vybavenost chráněných dílen. 
Charity sv. Alexandra – 212 000 Kč 
Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli 

na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 
2018, děkujeme!

Charitu Ostrava a kvalitu poskytova-
ných služeb podpoříte zasláním Dms 
ChaRiTaoSTRaVa 30 (nebo 60, 
90) na číslo 87 777.

Hospic sv. Lukáše 
a lidi v závěru života 
podpoříte zasláním 
DmS hoSPiClu-
kaS 30 (nebo 60, 90) 
na číslo 87 777.

Charitní dům sv. Františka a lidi 
bez domova podpoříte zasláním Dms 
aZYlFRanTiSek 30 (nebo 60, 90) 
na číslo 87 777.

 
Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 

90 Kč, z Vaší pomoci obdrží vybraný 
projekt 29, 59 nebo 89 Kč. 

Více o DMS a možnosti trvalé pod-
pory na: www.darcovskasms.cz

DěkuJeme...! 
CHARITA OSTRAVA

Ing. Dalibor Kraut
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností

www.ostrava.charita.cz

Díky štědrým dárcům pomůže 
Tříkrálová sbírka lidem v nouzi v Ostravě

Přistavení velkoobjemových kontejnerů – svoz odlo-
žených velkých věcí z domácností, které nelze umístit do 
běžných popelových nádob. 

Do těchto kontejnerů se neSmí umiSťoVaT zemina 
z výkopu, stavební suť, větve, tráva, nebezpečný odpad 
(např. eternit atd.). 

Kontejnery budou přistaveny vždy do 14.00 hod. prvního 
dne a odvezeny budou v ranních hodinách druhého dne.

16. – 17.4. 2018 �
-  ul. koblovská (aut. zast. č. 52, křiž. s ul. Na Landeku)
-  ul. neukončená (obrátka)
-  ul. šilheřovická (nahoře)
-  ul. šilheřovická (dole, u ul. Jahodová)
-  ul. Balbínova (Nordpól, u bývalého obchodu, zast. linky 

98)
-  ul. Balbínova (křiž. Havraní)
-  ul. Balbínova (křiž. ul. Sokolí)
-  ul. Balbínova (křiž. k Lidicím)

17. – 18.4. 2018 �
- ul. hluboká (u křiž. s ul. Koblovskou)
- ul. Do špice (u řadových domů)
-  ul. k Černavám (u obchodu)
-  ul. koblovská (plocha na proti ul. Včelařské)
-  ul. Ryšlinkova (před domem č.p. 149)
-  ul. Ryšlinkova (před domem č.p. 181)

-  ul. u kovárny
-  ul. u kaple (parkoviště nahoře u „Američanek“)

18. – 19.4. 2018 �
-  ul. Údolní (u mostku – uprostřed) 
-  ul. Údolní (u Widurů nájezd na starou Hlučínskou)
-  ul. hlučínská (ve dvoře domu č.p. 119)
-  ul. Balbínova (u křiž. s novou Hlučínskou)
-  ul. u Jana (úplně nahoře – bytovky nad býv. Slezankou)
-  ul. u Jana (odbočka vpravo dolů, u domu č.p. 91)
-  ul. u Jana (dole, křiž. s ul. Petřkovická)
-  ul. Pod landekem (odbočka k Hornickému muzeu)

19. – 20.4. 2018 �
- ul. Balbínova (u křiž. s novou Hlučínskou)

-  ul. Balbínova (u řadových garáží)
-  ul. Rozdělená (začátek)
-  ul. neukončená (obrátka)
-  ul. na landeku (od Sněhoty nahoru před domem č.p. 617)
-  ul. Ryšlinkova (před domem č.p. 149)
-  ul. u Jana (dole, křiž. s ul. Petřkovická)
-  ul. Vzdálená (mezi domy č. p. 251 a 252)

Zbývajících 8 ks kontejnerů bude přistaveno v září. O ter-
mínech budete informováni v srpnovém zpravodaji, na webu 
a ve vývěskách.

Ing. Karel Gattnar, tajemník 

Harmonogram odvozu velkoobjemového odpadu
v roce 2018 v Ostravě -Petřkovicích
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Městské obvody mohou ve vybraných aplikacích 
používat značku města dvěma způsoby: 1. v přímém 
spojení se jménem obvodu; 2. v přímém spojení se 
jménem a heraldickým znakem obvodu. Konstrukce 
této varianty značky se řídí uvedenými pravidly. 
V závislosti na technologii je znak použit v barevném 
nebo jednobarevném provedení v barvě Ostrava tmavě 
modrá, černá nebo bílá (viz 3.1).

Barevná provedení se analogicky odvozují od provedení 
značky města. Stejně tak se odvozují ostatní pravidla 
použití značky jako je ochranná zóna a rozměrová řada. 
Minimální velikost značky se u varianty 2 odvíjí od mezní 
čitelnosti konkrétního znaku.

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.
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Dny otevřených dveří  �
v Charitě Ostrava

Možnost seznámit se s poskytova-
nými službami v domovech pro seniory, 
hospici, denních centrech, poradnách 
nebo azylových domech Charity Os-
trava mají zájemci z široké veřejnosti 
v rámci Dnů otevřených dveří u příle-
žitosti 27. výročí vzniku této neziskové 
organizace ve dnech 21. – 22. února 
2018 v době 9–17 h. Srdečně zveme 
a těšíme se na Vaši návštěvu!

Bezplatný seminář Jak  �
pečovat o nemocného 
v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Cha-
ritní hospicové poradny a Mobilního 
hospice sv. Kryštofa nabízí možnost 
bezplatné účasti na semináři „Jak pe-
čovat o nemocného člověka v domácím 
prostředí“. Kurz probíhá vždy jednou 
měsíčně v budově Hospice sv. Lukáše, 
ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výško-
vice. Na školení se, prosím, přihlaste 
předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 
599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo 
e-mailem: cho.hospicova.poradna@
charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!

Charita Ostrava hledá  �
zdravotní sestry pro 
hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní 
místa pro zdravotní sestry v lůžkovém 
Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici 

sv. Kryštofa. Předpokládaný termín ná-
stupu: ihned nebo dle dohody. Podrob-
nější informace na webu http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/.

Charita Ostrava

Informace z Charity Ostrava


