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Zdarma

MARTINOV
Slovo
starosty

Vážení spoluobčané, odevzdali ve prospěch naší kandidátky.
dostáváte do rukou Také děkuji všem slušným stranám za
p r v n í z p r a vo d a j korektní a férovou volební kampaň,
nového volebního kromě hnutí Lečo. Ti dva pánové si
období 2018–2022, spletli dobu i obvod (původně jsem se
v němž se budeme chtěl rozepsat více, ale to bych asi klesl
MICHÁLKOVICE
opět snažit Vás in- na jejich úroveň).
formovat o dění v naDne 30. října proběhlo ustavující zastupišem obvodu.
telstvo našeho obvodu. Zastupitelé zvolení
Nejprve bych chtěl v říjnových volbách složili slavnostní slib
poděkovat těm občanům, kteří se zú- a zvolili vedení radnice pro následující čtyři
častnili voleb (účast
49,9 %), za to, OSTRAVA
že roky. Rada obvodu zůstala skoro stejná,
MORAVSKÁ
jim dění v obvodě není lhostejné. Dále a to ve složení starosta Ivo Mikulica, míschci poděkovat A
za PŘÍVOZ
preferenční hlasy, tostarosta Rudolf Schmuch, radní Monika
které jsou pro mě závazkem do dalších Konečná, Pavel Kukučka, ti všichni za
let, a samozřejmě za hlasy, které jste ODS, a novým členem je Maxim Pachomov
za hnutí ANO. Doufám, že takto složená
rada bude mít otevřené dveře na velké
radnici.
Dne 13. listopadu
poprvé zasedala rada
HOŠŤÁLKOVICE
městského obvodu,
kde jsme se dohodli
na našich prioritách
a zásadách – nebudeme zvedat daně
z nemovitostí, stejné
HRABOVÁ
ceny zůstanou u náj m ů a p r o n áj m ů
obecního majetku
a nebudeme pronajímat místa na stání

POLANKA
NAD ODROU
automobilů
na obecních

cestách. Toto
bude platit po celé čtyři roky, abychom
tímto předešli různým spekulacím.
Zároveň jsme si určili priority na
rok 2019, se kterými Vás teď v kostce
seznámím.
Bude zahájena projektová
PORUBA
příprava budoucího Bike parku, příprava
na možné úsekové měření na ul. Koblovská. Chceme získat stavební povolení na
přístavbu mateřské školy, zahájit práce
na úpravě zahrady u Starého nádraží
aPROSKOVICE
zahájit provoz Senior Taxi. Bude se
pokračovat v rekonstrukci tělocvičny TJ
a zahájí se oprava zastávek MHD. Měla
by také pokračovat rekonstrukce KD,
a to opravou sálu a vinárny. Doufám, že
bude také pokračovat již zahájená oprava
břehů a zídek Ludgeřovického potoka.
Poslední dvě akce ale závisí na finančních
prostředcích ze schváleného rozpočtu
města, tak uvidíme.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na
rozsvěcení vánočního stromu, a to v páNOVÁ
BĚLÁ
tek
30. listopadu,
kdy společně zahájíme
adventní svátky.
Ivo Mikulica, starosta

Poděkování
NOVÁ
VES

Městský obvod tímto děkuje manželům Kejvalovým, kteří nám bezplatně
darovali vánoční strom.

KRÁSNÉ POLE

Krásné prožití svátků vánočních, všechno nejlepší,
OSTRAVA-JIH
hodně štěstí, zdraví do nového roku 2019 a mnoho
příjemných chvil strávených při čtení petřkovického
„Zpravodaje“ přeje všem čtenářům

LHOTKA

redakční rada

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

PETŘKOVICE

PLESNÁ

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA
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STARÁ BĚLÁ

Blahopřejeme
našim
jubilantům
PLESNÁ

Z jednání rady (výtah):
SVINOV

Dne 7. srpna 2018:
- rozhodla o pronájmu prostor určených
POLANKA
TŘEBOVICE
k podnikání v přízemí kulturního domu
NAD ODROU
č.p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě
V listopadu oslavili nebo
‑Petřkovicích, o velikosti 73 m 2 panu
Jaroslavovi Riedlovi (JR Cyklosport), za
oslaví své významné životní
PORUBA
VÍTKOVICE
účelem prodeje jízdních kol, náhradních
jubileum:
dílů, sportovních potřeb, potravinových
70 LET:
doplňků, vč. oprav jízdních kol,
Hamrský
Jiří
PROSKOVICE
- souhlasila
s pronájmem pronajatých
Značky obvodů
s heraldickým znakem
prostor určených k podnikání v domě
Michalíková Hana
č.p. 239 na ul. K Černavám (Hostinec
Růžičková Daniela
Staré nádraží), kdy nájemcem je Kamil
Vycudilík Petr
Tešnar, třetí osobě – nově zakládané
80 LET a více:
společnosti s ručeným omezeným, kde
společníkem je Kamil Tešnar.
NOVÁMarie
BĚLÁ
PUSTKOVEC
Gojová
Dne 28. srpna 2018:
Dudová Lydie
- schválila poskytnutí dotací z rozpočtu
Fajkusová Helena
městského obvodu Petřkovice na 2. poNOVÁ VES
RADVANICE
Hudečková
Hedvika
loletí
roku 2018 takto:
A
BARTOVICE
Svaz
důchodců
ČR,
Kravěcová Milada
MO
Petřkovice
30 000 Kč
Kroček Jan
Český
zahrádkářský
svaz,
OSTRAVA-JIH
SLEZSKÁ OSTRAVA
Michalík
Emil
ZO Petřkovice 
10 000 Kč
Mišák Bořivoj
Sbor dobrovolných hasičů
Řehoř Herbert
Petřkovice
15 000 Kč
PETŘKOVICE
STARÁ BĚLÁ
TJ Ostrava-Petřkovice
15 000 Kč
Skalková Helga
rozhodla
o
zadání
zakázky
malého
Slončíková Alžběta
rozsahu na realizaci akce „ProtipoŠporn
Jaroslav
PLESNÁ
SVINOV
vodňová opatření – oprava opěrných
Talarczyk Jaroslav
zídek a opěrných břehů Ludgeřovického
potoka – odstranění havarijního stavu“
V prosinci oslaví:
uchazeči: STASPO, spol. s r.o., Ostrava
TŘEBOVICE
70 POLANKA
LET:
‑Radvanice,
NAD ODROU
- souhlasila s umístěním sídla společnosti
Pajoková Anežka
s ručením omezeným, jehož společníkem
Peřich Antonín
a jednatelem bude Kamil Tešnar, v domě
PORUBA
VÍTKOVICE
Vítková
Anna
č.p. 239/5 na ul. K Černavám v Ostravě
‑Petřkovicích (Hostinec Staré nádraží),
80 LET a více:
a to po dobu sjednaného nájmu.
Lokajová
Irena
PROSKOVICE
Značky2.
obvodů
Dne
října 2018:
Mašová Štěpánka
- rozhodla o uzavření Pojistné smlouvy
o škodovém pojištění majetku a odpovědMichalík Ervín
nosti mezi městským obvodem
Petřkovice
ZNAČKA
Mikesková Gertruda
Sněhotová Adolfa
Toman Eduard
Ullmannová Anežka
Dne 13. září 2018:
- schválilo rozpočtové opatření č. 30/2018 –
Vítková Marie
nedočerpaný zůstatek neinvestiční účelové
dotace z MMO na proj. dokumentaci na
akci Oprava opěrných zídek Ludgeřovického potoka ve výši 480 tis. Kč,
- schválilo rozpočtové opatření č. 31/2018 –
finanční vypořádání s městskými obvody – vratka z MMO ve výši 5 tis. Kč
- schválilo rozpočtové opatření č. 34/2018 –
dotace pro MŠ Petřkovice na vzdělávání
ve výši 149 tis. Kč,

a Českou pojišťovnou a.s., která se týká
pojištění nemovitostí městského obvodu
a pojištění odpovědnosti zaměstnanců za
újmu způsobenou zaměstnavateli, včetně
příspěvkových organizací MŠ a ZŠ, na
5 let, s účinností od 1. 1. 2019,
- rozhodla o uzavření Pojistné smlouvy
o sdruženém pojištění souboru vozidel
mezi městským obvodem Petřkovice
a Českou pojišťovnou a.s., která se týká
pojištění všech vozidel městského obvodu, na 5 let, s účinností od 1. 1. 2019,
- souhlasila s návrhem úpravy dopravního značení v křižovatce Květná x
Petřkovická v Ostravě-Petřkovicích,
zpracovaný projektantem Jiřím Břenkem
a schválený Dopravním inspektorátem
Policie ČR v 9/2018.
Dne 16. října 2018:
- rozhodla o prodloužení Nájemní smlouvy
na pronájem pozemků v lokalitě Nordpol, za účelem zahrádkářské činnosti,
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Severní točna Petřkovice,
pobočný spolek, na dobu určitou o 10 let,
a to od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2028,
- rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo mezi
městským obvodem Petřkovice a společností Ostravské komunikace, a. s., která
se týká zimní údržby části ul. Balbínova
a K Lidicím, v zimní sezóně 2018/2019
v úseku od obratiště autobusu linky 98
po ul. Petřkovickou,
- vzala na vědomí návrh úpravy dopravního značení na místní komunikaci před
budovou radnice č.p. 135, zpracovaný
projektantem Jiřím Břenkem, a schválený Dopravním inspektorátem Policie
ČR, jedná se o umístění 2 ks retardérů
a příslušného dopravního značení,
souhlasila s tímto návrhem úpravy dopravního značení před budovou radnice,
s případnou realizací v roce 2019.

Ze zasedání zastupitelstva (výtah):
- schválilo rozpočtové opatření č. 37/2018 –
dotace z města na realizaci akce „Protipovodňová opatření – oprava opěrných
zídek a opěrných břehů Ludgeřovického
potoka a odstranění sedimentů“ – odstranění havarijního stavu ve výši
7 150 tis. Kč,
- rozhodlo o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu městského obvodu Petřkovice
v 2. pololetí roku 2018 takto: FC ODRA
Petřkovice, z.s. 100.000 Kč.
Ing. Karel Gattnar, tajemník
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OSTRAVA-JIH

LHOTKA

Volby do zastupitelstva Městského obvodu Petřkovice
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

ve dnech 5. a 6. 10. 2018

PLESNÁ

Výsledky voleb

MARTINOV

POLANKA
NAD ODROU

Počet volených členů
zastupitelstva

Počet volebních
obvodů

Počet okrsků

Zapsaní voliči

Vydané obálky

Voleb. účast v %

Odevzd. obálky

Platné hlasy

15

1

2

2 656

1 326

49,92

1 326

17834

MICHÁLKOVICE
Výsledky dle volebních
stran
Poř.
číslo
kand.
list.

1
2
3
4
5
6

PORUBA

Hlasy
Kandidátní listina

abs.

Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně
demokratická
Koalice pro Petřkovice
LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA
ANO 2011
Ostravak

8 845
1 422
1 852
1 263
2 604
1 848

v%

Počet kandidátů

MORAVSKÁ OSTRAVA
49,60
15
A PŘÍVOZ

Přepočtené %
platných hlasů

7,97

15

49,59
7,97

10,38
7,08

15
15

10,38
7,08

15
15

14,60
10,36

HOŠŤÁLKOVICE

14,60
10,36

Kandidátní listina

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
5
6

Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Koalice pro Petřkovice
LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA
ANO 2011
ANO 2011
Ostravak

1
3
2
4
5
6
7
8
9
3
1
2
2
1
3

Věk

1
1
2
1

Polit.
přísl.

Hlasy
abs.

v%

Mikulica Ivo
56
ODS
ODS
730 8,25
KRÁSNÉ
Konečná Monika
Mgr. POLE
37
ODS
ODS OSTRAVA-JIH
649 7,33
Schmuch Rudolf
63
ODS
ODS
600 6,78
Kukučka Pavel
54
ODS
BEZPP 586 6,62
LHOTKA
Gebauer Kristián
Ing.
60
ODS
ODS PETŘKOVICE
595 6,72
Nevímová Jarmila
57
ODS
BEZPP 586 6,62
Holiš Roman
42
ODS
BEZPP 594 6,71
MARIÁNSKÉ HORY
Dvořák Tomáš A HULVÁKY 27
ODS
BEZPP PLESNÁ
592 6,69
Oletzký Karel
39
ODS
BEZPP 579 6,54
Papírníková Eva Mgr.
42
ČSSD
BEZPP 155
Pražák Martin Bc.
DiS.
55
KDU-ČSL
BEZPP
204 11,01
MARTINOV
POLANKA
NAD
ODROU
Velička Lukáš Ing.
36
ZpL
BEZPP 148
11,71
Klega Jaroslav Ing. arch. 30
ANO
BEZPP 220 8,44
Pachomov Maxim
33
ANO
ANO
198 7,60
MICHÁLKOVICE
PORUBA
Málek Tomáš MUDr.
50 Ostravak Ostravak 154 8,33
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Ustavující zasedání zastupitelstva Městského
obvodu Petřkovice pro volební období 2018–2022 se
konalo v úterý dne 30. 10. 2018 v 17.00 hodin v 2.13
sále Značky městských obvodů
Kulturního domu v Petřkovicích.
První část tohoto zasedání řídil dosavadní starosta
pan Ivo Mikulica, který všechny přivítal. Poté zazněla státní hymna České republiky.
Mandát člena Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice vznikl dne 6. 10. 2018 těmto
15 zastupitelům:
Jméno:
Na kandidátce:
Ing. Dvořák Tomáš
ODS
Ing. Gebauer Kristián ODS
Holiš Roman
ODS
Ing. arch. Klega Jaroslav ANO 2011
Mgr. Konečná Monika ODS
Kukučka Pavel
ODS

Z

NOVÁ VES
Navrh. přísl.

Ustavující zasedání zastupitelstva

(Pokračování na straně 4)

9
1

NOVÁ BĚLÁ

Zvolení členové zastupitelstva
HRABOVÁ
Pořadí Kandidát
na kand.
Příjmení, jméno
listině

Počet mandátů

PROSKOVICE

PROSKOVICE

Pořadí
zvolení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
2
1

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA

STARÁ BĚLÁ

PLESNÁ
Ustavující…

SVINOV
MUDr. Tomáš Málek rezignoval na
svůj mandát člena zastupitelstva, proto
na uprázdněný mandát nastoupil první
MUDr. Málek Tomáš Ostravak
náhradník z téže volební strany Mgr.
POLANKA
TŘEBOVICE
Mikulica
Ivo
ODS
Michal
Mariánek. Poté Mgr. Michal
NAD ODROU
Nevímová Jarmila
ODS
Mariánek rezignoval na svůj mandát
Oletzký Karel
ODS
člena zastupitelstva, proto na uprázdněný
Pachomov Maxim
ANO 2011
mandát nastoupil druhý náhradník z téže
PORUBA
VÍTKOVICE
Mgr. Papírníková
Eva ČSSD
volební
strany Ing. Lukáš Kalus.
Bc. Pražák Martin, DiS. Koalice
Poté složilo slib všech 15 přítomných
pro Petřkovice zastupitelů.
PROSKOVICE
Schmuch
Rudolf
ODS
Pos heraldickým
schválení
jednacího řádu a volebZnačky obvodů
znakem
Ing. Velička Lukáš
LEČO – Lepší ního řádu přišly na pořad jednání hlavní
a čistá Ostrava body: Volba starosty, volba místostarosty

(Pokračování ze strany 3)

Literární soutěž na naší škole

Na NOVÁ
naší škole
BĚLÁproběhla literární soutěž
určená pro žáky 5. až 7. tříd. Úkolem bylo
napsat vlastní originální příběh, ve kterém
budou mít své místo Petřkovice. Mladší
NOVÁ VES
žáci psali pohádky, ti starší tvořili pověsti.
Mladí spisovatelé popustili uzdu své fantazii, a tak jsme se mohli dočíst, jak vznikla
Petřkovická
venuše, proč se u nás těžilo
OSTRAVA-JIH
uhlí, kdo postavil most přes řeku Odru či
místní kapličku a mnoho dalších zajímavostí. Porota měla těžký úkol, a to vybrat
PETŘKOVICE
z každého
ročníku pět nejlepších příběhů,
jejichž autoři budou odměněni. Slavnostní
předávání ocenění proběhlo v nové školní
PLESNÁ
knihovně,
kde máme díky dotaci ze statutárního města Ostravy desítky nových
knih. Výherci si odnesli sladkou odměnu,
ale hlavně hodnotné dárkové poukazy do
POLANKA
knihkupectví,
aby si mohli zakoupit knihy
NAD ODROU
dle vlastního výběru a četbou se inspirovat
k psaní dalších příběhů. Veřejnost se bude
moci s příběhy seznámit v Petřkovickém
PORUBA
zpravodaji.
Tento projekt byl realizován s finanční
podporou statutárního města Ostravy.
PROSKOVICE

Mgr. Petra Raunigová

 Literární soutěž – Dar pro
Slavomíra
Za dávných časů, kdy v hlubokých lesích
nad soutokem řek Odry a Ostravice nechal
král postavit strážní hrad, ještě v okolí nestálo žádné město ani vesnice. Hrad střežil
důležitou obchodní stezku a v okolí se nacházelo jen několik malých osad. V té době žil

naPUSTKOVEC
hradě hradní pán s vojenskou posádkou
a se svým synem Slavomírem.
Kraj tu byl drsný a málokdo by se odvážil
toulat se po lesích. Mladý Slavomír však měl
RADVANICE
odvahy
na rozdávání, a proto se celé dny od
A BARTOVICE
jara do podzimu toulal po okolí. Lesy byly
plné zvěře a Slavomír, který byl dobrým
lovcem,
se nikdy nevrátil na hrad bez úlovku,
SLEZSKÁ OSTRAVA
a tak na hradě nikdy nezůstávali o hladu.
Jediné, čeho se vždy obávali, byla zima, kdy
za velkých mrazů na chladném kamenném
STARÁ BĚLÁ
hradě
vždy všichni div nepomrzli.
Jednou se Slavomír na svých toulkách
po okolí příliš zdržel. Už se začalo stmívat
a SVINOV
on měl ještě na hrad pěkný kus cesty.
Byl celý utrmácený, tak sesedl z koně, aby
si chvíli odpočinul v měkoučkém mechu,
a v tu ránu usnul. Probudil ho hned po
TŘEBOVICE
chvíli
podivný šramot. Když zjistil, že se
kolem něj něco pohybuje, lekl se a celý
rozespalý vystřelil ze své kuše v domnění,
že ho chce napadnout nějaké divoké zvíře.
VÍTKOVICE
Nevěřil vlastním očím, když zjistil, že
svou kuší postřelil křehoučkou lesní vílu.
Její žalostný pláč ho během okamžiku
Značky obvodů
dokonale
probral ze spánku. Nevěděl, co
si má počít. Prosil vílu o odpuštění. Víla
věděla, že jí nechtěl ublížit. Prosila ho,
aby ji co nejrychleji zavezl ZNAČKA
za ostatními
vílami, že jen ony jí dokáží pomoci a vyléčí
její zranění.
Slavomír opatrně vysadil vílu na svého
koně a pak dlouho, dlouho jeli lesem, kam
víla ukazovala cestu, až dojeli na krásný
palouček. Tam uviděl Slavomír další víly.

Ze školních lavic …
 Škola v novém
Prázdniny rychle uběhly a děti se zase
vrátily do školních lavic. Hned za dveřmi
je letos čekalo velké překvapení. Ti starší
se dokonce na prahu zarazili. „Jsme tu

správně? Přišli jsme vůbec do školy?“ Proč
takové divení? Během letních prázdnin,
kdy se nově malovaly třídy, byla vstupní
chodba školy proměněna v les a vyzdobena různými kreativními prvky. V lese
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a volba dalších tří členů rady. Zastupitelé rozhodli o tom, že volba probíhala
veřejně.
• Starostou na další čtyřleté období byl
zvolen pan Ivo Mikulica (ODS)
• Místostarostou pan Rudolf Schmuch
(ODS)
• Dalšími členy rady byli zvoleni:
Mgr. Monika Konečná (ODS)
pan Pavel Kukučka (bez politické
příslušnosti na kandidátce ODS)
pan Maxim Pachomov (ANO 2011)
Ing. Karel Gattnar
tajemník

Ty se nejprve velmi zalekly, když spatřily
člověka. Slavomír a zraněná víla jim však
pověděli, co se stalo. Ostatní víly měly
velikou radost, že se jejich ztracená sestra
našla. Ukázalo se, že i ona, stejně jako
Slavomír, se ráda toulá krajem. Víly hned
věděly, jak uzdravit zraněnou vílu, a ta se
brzy cítila lépe. Za to, že jí Slavomír ihned
pomohl, se mu chtěla odvděčit.
„Splním ti tři přání,“ řekla mu. Slavomír
však nevěděl, co by si přál. „Copak ty nemáš žádné přání?“ divila se víla. Slavomír
jí povídal o tom, jak žije na hradě se svým
otcem a vojáky a že mu nic neschází, jen
kdyby nebyly tak dlouhé a chladné zimy.
Víla požádala Slavomíra, aby ji znovu
vysadil na svého koně. Jeli poblíž k hradu
a zastavili až u veliké skály. Víla ukázala
na skálu před sebou a řekla Slavomírovi,
že zdejší okolí skrývá velké bohatství. Ne
zlato, ne stříbro, ale černý kámen, který
hoří a dává velké teplo. Sesedla z koně,
přistoupila ke skále, třikrát ji pohladila
a řekla: „Skálo, skálo, vydej nám kousek
svého bohatství!“ Ozval se hřmot, ve skále
se objevila malá puklina a v ní hromádka
černého kamení. „Naber si toho kamení
a do zimy udělej na hradě zásobu a až přijde
zima, krásně vám pomůže vyhřát váš hrad.
Pamatuj si jen kouzelná slova a dobře střež
tajemství této skály.“
Slavomír celý život střežil tajemství
a protože měl dobré srdce, rozdával kámen
i zdejším osadníkům, a tak v celém okolí už
nikdy nikoho dlouhá krutá zima tolik netrápila jako předtím...
Lukáš Preněk (mladší kategorie – 5. místo)

samozřejmě nesmí chybět zvířátka, a tak
se nám tu nastěhoval zajíček a tři myšky
(naštěstí plyšové). U dveří nám hlídá ptáček
zpěváček a každého příchozího pozdraví
svým zpěvem. 
Mgr. Eva Papírníková
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OSTRAVA-JIH

LHOTKA

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MARTINOV

MICHÁLKOVICE

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Plesová
sezóna 2019
PLESNÁ

Oznamujeme, POLANKA
že v roce 2019 zaNAD ODROU
hajujeme v KULTURNÍM DOMĚ
V PETŘKOVICÍCH plesovou sezónu
12. lednem.
PORUBA
Plesy se uskuteční
v následujících
termínech:
 12. 1. – Reprezentační ples
PROSKOVICE
městského obvodu

pořadatel: Městský obvod
Petřkovice

 19. 1. – Hasičský ples

HOŠŤÁLKOVICE

HRABOVÁ

KRÁSNÉ POLE

pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů, Ostrava‑Petřkovice
 26. 1. – Společenský
NOVÁ BĚLÁvečírek
pořadatel: Klub důchodců
Ostrava‑Petřkovice
 1. 2. – 4. ŠKOLNÍ PLES
NOVÁ VES

pořadatel: Základní škola Ostrava
‑Petřkovice

 9. 2. – Ples FC Odra
Petřkovice OSTRAVA-JIH

pořadatel: FC Odra Petřkovice

 16. 2. – Květinový bál
LHOTKA

pořadatel: ČZS Ostrava
‑Petřkovice PETŘKOVICE

 17. 2. – Dětský maškarní ples
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

pořadatel: Tělovýchovná jednota
Petřkovice PLESNÁ

 23. 2. – Hudy Sport

pořadatel: Hudy Sport

MARTINOV

Prvňáčci v nové škole

P. S. Naše myšky se dětí nebojí, ale
dospěláci jim asi nahání strach. Jak jinak
si vysvětlit, že po volbách, které proběhly
v naší škole, se dvě odstěhovaly neznámo
kam.
 Ovoce a mléko ve škole
Naše škola v tomto školním roce spolupracuje nově s firmou Ovocentrum
a zároveň je nově zapojena do projektu
Školní mléko. Každé pondělí dostávají
všichni žáci naší školy výborné plnotučné
mléko, mléčné výrobky nebo ovoce či
zeleninu. Mléko je v malé krabičce nebo
v lahvi s uzávěrem a je velmi chutné.
Z mléčných výrobků již děti ochutnaly
jogurty, sýry a zákysy s různými příchutěmi. Žáci si chválí praktičnost a možnost
doplnit svoji svačinku.
Mgr. Dagmar Hasalová

 Výhra 20 000 Kč
O víkendu 8. a 9. září 2018 se v Ostravě konala nejprestižnější týmová

MICHÁLKOVICE

 2. 3. – Rockový ples

POLANKA
NAD ODROU

Pozvánky na jednotlivé plesy včetně
kontaktů na pořadatele budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách
PORUBA
jednotlivých složek v prostoru před
kulturním domem.

soutěž v atletice – Kontinentální pohár.
Na této významné sportovní akci, která
se konala na Městském stadionu v OsPROSKOVICE
travě-Vítkovicích, byliMORAVSKÁ
také žáciOSTRAVA
naší
A PŘÍVOZ
školy s pedagogickým doprovodem.
Na vlastní oči tak mohli spatřit nejlepší  Škola je nám malá aneb
sportovce
světa v napínavých
Zahrada jako třída
2.13 Značky
městskýchsoubojích
obvodů
a v zábavné fun zóně si mohli sami
V rámci projektu Talent management
zasoutěžit. Kontinentální pohár měl pro podporu vzdělávání získala naše
i doprovodnou výtvarnou soutěž. Žáci škola dotaci, kterou využila na rozšíření
v hodinách VV vytvářeli originální a doplnění vzdělávacích možností na
fandítka. Tyto výtvarné práce zaujaly školní zahradě. K výukovému altánu
porotu tak hodně, že jsme v této soutěži přibyly tři interaktivní informační panely
obsadili 1. místo. Škole byl slavnostně se zajímavostmi z přírody a dále tři vypředán poukaz na 20.000 Kč ke koupi výšené záhony pro pěstitelské práce. Děti
sportovního vybavení u firmy Jipast. nové prvky na zahradě přivítaly s nadšeVelké dík patří paní učitelce výtvarné ním a hned v prvním týdnu záhony osely
výchovy Mgr. Lucii Smetanové, která ředkvičkami, řeřichou a roketou a těšily
stála u zrodu nápadu tématu a vedla děti se, že do nástupu zimy snad ještě stačí
tak, aby se práce co nejvíce povedly sklidit úrodu. A také se tak stalo. Nejen,
a líbily.
že to, co vyrostlo, ochutnávaly ve třídě,
Mgr. Klára Pavlišová

(Pokračování na straně 6)

Z

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA
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STARÁ BĚLÁ

PLESNÁ
(Pokračování
ze strany 5)

ale své výpěstky si mohly odnést domů
a pochlubit se rodičům. Interaktivní
informační panely jsou koncipovány
zároveňPOLANKA
jako hrací prvky, takže děti se
NAD ODROU
z nich nejen učí, ale mohou si zahrát
i pexeso, piškvorky apod. Zároveň byla
zahrada nově upravena, osazena novými
PORUBA
rostlinami,
a byla zaseta nová tráva. Ke
stávající tělocvičné sestavě hrazdy, žebřin
a šplhu byla přidána nová trampolína.

SVINOV
 Patroni prvňáčků
Děti navštívily kamarády z vyššího
stupně, kteří se jich ujali a provázeli je
po celé škole. V duchu HARRYHO POTTŘEBOVICE
TERA
rozdělil kouzelný klobouk děti do
skupin MODROSPÁR, BÍLOSPÁR, ZELENOSPÁR A ČERVENOSPÁR. Prvňáčci v doprovodu kouzelnických učňů
VÍTKOVICE
prolétli
budovou, viděli chodbu slávy,
spoustu vycpaných exponátů v přírodo-

PROSKOVICEMgr. Jaroslava Návratová
Značky obvodů s heraldickým znakem

 Naše škola
Naše škola je velká, žlutá, moderní a patrová. Do školy chodím už třetím rokem.
Každý rok ji vylepšují. Letos je nový vchod,
který vypadá jako les. Zahrada je taky
nová. Je
tamBĚLÁ
trampolína, altánek a nové
NOVÁ
tabule. V naší škole jsme kamarádi.

Patroni prvňáčků

PUSTKOVEC

Kateřina Kohútová, III.A

 Z Vídně na sever
NOVÁ VES
Národní památkový ústav v Ostravě
připravil v rámci výstavy „Z Vídně na
sever – Dvě páteřní železniční tratě České
republiky“
edukační program pro děti. Naši
OSTRAVA-JIH
čtvrťáci se vydali do Ostravy, aby si ve
skupinách zasoutěžili, poznávali, skládali
a malovali. Dozvěděli se informace a zaPETŘKOVICE
jímavosti
související s historií a provozem
železnice. Dostali pracovní list s vystřihovánkou a sladké překvapení. Vítězné družPLESNÁ i samotné kurátorky výstavy
stvo překvapilo
množstvím správných odpovědí. Sedmnáct
bodů prý ještě žádné jiné nezískalo.
Mgr. Jaroslava Návratová

POLANKA případ
 Detektivní
NAD ODROU
V říjnu k nám přišla slečna Veronika
a vyšetřovali jsme případ ztracené holčičky. Přišla paní svědkyně, ale byla to
PORUBA
paní učitelka Katka, která nás učí. A potom přišla maminka té holčičky, a to byla
taky paní učitelka. Vyšetřování mě bavilo
PROSKOVICE
a zvládli
jsme to na jedničku.

RADVANICE
A BARTOVICE

SLEZSKÁ OSTRAVA

Patroni prvňáčků
STARÁ BĚLÁ

vědném kabinetu, vyzkoušeli si přípravu
lektvarů a podepsali se kouzelným perem
naSVINOV
interaktivní tabuli. Děkujeme žákům
z devátých tříd za pěkně připravené dopoledne. Děti dostaly sladkou odměnu
a s nadšením si cestou zpět vyprávěly
o TŘEBOVICE
tom, že klobouk opravdu mluvil a byl
kouzelný.
Mgr. D. Hasalová, Mgr. E. Papírníková,
třídní učitelky 1. tříd

VÍTKOVICE

 Oxford soutěž
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 se v ZŠ K. Pokorného konal 7. ročník celoměstské výtvarné
Značky obvodů
soutěže
OXFORD ILLUSTRATOR aneb

Tereza Pavlicová, III.A

V hodině za námi přišla paní z FBI
a řekla nám, že unesli holčičku jménem
Terezka. Hodně jsem se lekla, protože
jsem si myslela, že je to doopravdy, ale
nakonec jsem zjistila, že je to jen jako.

ZNAČKA

Adéla Kubínová, IV.A

Taky jsme si vyzkoušeli, jak se asi ta unesená Terezka cítila. A pak jsme si zahráli, že
ji zachraňujeme. Plazili jsme se a bránili se.
Chtěl bych si to někdy zopakovat.
Matěj Šafarčík, III.A

Bylo to hodně propracované, jako
kdyby to bylo opravdové. Určitě s tím
bylo hodně práce to všechno připravit.
Zajímalo by mě, kolik hodin na tom
strávili.
Jan Walach, IV.A

Školní akademie

„Ukaž svůj výtvarný talent a znalost
anglického jazyka.“ Naši školu, která se
zúčastnila poprvé, reprezentoval Adam
Pawelek (5.A), Vanesa Solnařová (7. B),
Aneta Pecháčková (9.C). Soutěžilo se ve
třech kategoriích, kterou směl zastupovat
pouze jeden žák za školu. Každý soutěžící
obdržel anglicky psaný text, na jehož
základě vytvořil libovolnou výtvarnou
technikou ilustraci na výkres. Odborná
porota pak ocenila tři práce z každé
kategorie věcnými cenami. Všichni tři
žáci naší školy dokázali, že mají nejen
výtvarný talent, ale i s přehledem zvládli
správně přeložit nelehký anglický text.
I přestože ve velké konkurenci neobhájili
první tři místa, jsou pro nás jedničky
a mají naši velkou gratulaci.
Mgr. Radka Nováková

 Školní akademie k výročí
založení ČSR
I naše škola se zapojila do oslav stého
výročí založení ČSR a společně se
žáky ZUŠ a MŠ připravila a předvedla
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OSTRAVA-JIH

LHOTKA

slavnostní akademii, na které se postupně
představilo kolem stovky účinkujících.
Sál místního kulturního domu byl opět
zcela zaplněn a diváci odměňovali účinkující velkým potleskem. Poděkování
patří nejen malým hercům, tanečníkům,
cvičencům a umělcům, kteří se na svá
vystoupení připravovali se svými učiteli a učitelkami již od září a mnohdy
i v odpoledních hodinách po vyučování,
ale velký dík patří též Mgr. Lucii Smetanové za výzdobu sálu a pomoc při
výrobě kulis. Její bugatka byla úžasná
a obrazy slavných českých malířů, které
namalovaly pod jejím vedením žákyně
z 9. třídy, byly téměř k nerozeznání od
originálů. Rovněž bych chtěla poděkovat
mistrům zvuku Mgr. Lukáši Tovaryšovi
a Mgr. Pavlu Dvořákovi. Posledně zmiňovanému pak děkuji ještě zvlášť vůbec
za ten nápad společného vystoupení
všech tří petřkovických škol – základní,
mateřské a základní umělecké.
Mgr. Jaroslava Návratová, „režisérka“

PS: Velkou kyticí a ještě větším potleskem vyjádřili diváci obdiv „režisérce“
za její fantastickou práci, kterou s nadšením a s obrovským srdcem předvedla.
Děkujeme!
vedení školy

 Drakiáda
V pátek 26. 10. jsme šli na Nordpól
pouštět draky. Měl jsem velkého draka.
Byl modrý s červeným držadlem. Moc
mi nelétal.
Jakub Malík, IV.A

Než jsem mohla začít pouštět, musela
jsem nejprve rozvázat dlouhou stuhu,
která byla asi 4 metry dlouhá. Pak jsem
se s tím drakem rozběhla, aby létal, a létal
krásně. A nejhezčí na něm byla právě ta
stuha. Pak jsme šli do cukrárny. Bylo to
super.
Valérie Šimanská, IV.A

 Halloween
V hodinách anglického jazyka se
učíme nejen mluvit, ale taky si povídáme
o zvycích a tradicích v zemích, kde se
anglicky mluví. Říjen je měsíc, kdy se
slaví Halloween. Děti se oblékají do kostýmů a chodí koledovat. Domy si zdobí
vyřezanými dýněmi. Rozhodli jsme se, že
si pro své mladší spolužáky připravíme
program o tomto svátku. Přípravy nebyly
jednoduché, stihli jsme se i pohádat, ale
nakonec jsme to zvládli. Nacvičili jsme
krátké představení a připravili jsme soutěže. 31. října k nám přišli do třídy žáci
z druhých a třetích tříd. Zabavit je nebylo
vůbec lehké, a tak jsme byli po celém
dopoledni pořádně unaveni. Užili jsme si

HORY
PLESNÁ
to a chtěli bychom ještě MARIÁNSKÉ
něco podobného
Zaujalo mě třeba,
že sýkorčí vajíčko
A HULVÁKY
zopakovat.
je malé jak malinký hopík. A taky, že
Žáci VIII.B malá ptáčata mají na zobáku takzvaný
Na Halloween jsme byli v 8. B. Měli pro vaječný zub, kterým rozbíjejí skořápku.
MARTINOV
POLANKA
nás připravené krásné divadlo,
jak vlastně Pštrosí vajíčko je kulaté
a vypadá jako
NAD ODROU
ten svátek vzniknul. Bylo to zajímavé. porcelánové. A vůbec jsem nevěděla, že
Pak jsme hráli hry, jako třeba židličky pírko má vlastně takový suchý zip.
nebo na mumie. Bylo to super a ti z 8. B
Adéla Beňková, IV.A
MICHÁLKOVICE
PORUBA
byli fakt hodní. Doufám,
že příští rok to
Syrové vajíčko od
vařeného rozeznáte
bude zas.
tím, že ho roztočíte. Když ho zastavíte
Nela Papoušková, III.A a hned zase pustíte, tak ono se ještě otočí.
 Projekt Hasík MORAVSKÁ OSTRAVAOno se vlastně alePROSKOVICE
ani pořádně netočí,
PŘÍVOZ
V listopadu naši školuAnavštívili
místní spíš se tak jako kolébá. Pořádně se roztočí
hasiči s projektem nazvaným Hasík. Jeho vařené vajíčko. Ale to zase když zastavíte
úkolem bylo obohatit žáky o nové znalosti a hned pustíte, tak už zůstane stát.
v oblasti požární ochrany a ochrany obyLibuše Okániková, IV.A
vatelstva na školách. Instruktoři celou ho-  Den slabikáře
dinu poutavě povídali s pomocí
přehledné
V aule budovyNOVÁ
vyššího
HOŠŤÁLKOVICE
BĚLÁstupně se
prezentace o tom, jak se zachovat v krizo- opět konal Den slabikáře. Nejdříve děti
vých situacích. Přinesli si sebou i několik z prvních tříd rodičům předvedly pásmo
názorných ukázek. Součástí projektu písniček a básniček, aby ukázaly, že už
HRABOVÁ
NOVÁ VES
byly otázky, za jejichž správnou odpověď jsou z nich velcí školáci. Poté došlo na
čekala žáky odměna. Velké poděkování předávání první knížky – SLABIKÁŘE.
tak patří právě hasičům, kteří s dětmi zo- Ten dětem předávala paní ředitelka Mgr.
pakovali už známé skutečnosti
a obohatili Monika Konečná společně
s panem staKRÁSNÉ POLE
OSTRAVA-JIH
je o nové, neméně důležité informace. Věřím, že po takovéto prezentaci, v případě
nenadálých komplikací, budou žáci naší
LHOTKA
PETŘKOVICE
školy vědět, jak se zachovat.

Mgr. Petra Červenková

V úterý 6. 11. 2018 navštívil naši školu
MARIÁNSKÉ
HORY
PLESNÁ
Hasík. Pár minut po desáté
se otevřely
A HULVÁKY
dveře 6. A a v nich se objevili
dva velicí
hasiči – pan Ondra Šafarčík a pan Patrik
Josefus. Vymysleli skvělý a poučný
MARTINOV
POLANKA
program. Vyprávěli nám
o práci hasičů
NAD ODROU
i o tom, jak jezdit na kole, jak přecházet
cestu a upozornili nás, abychom dávali
pozor na přechodu pro chodce. PřipoMICHÁLKOVICE
PORUBA
mněli jsme si čísla tísňového volání,
která mohou zachránit život. Seznámili
nás s hasicími přístroji a předvedli, jak
PROSKOVICE
je použít. Těšili jsme seMORAVSKÁ
na proudy OSTRAVA
vody
A PŘÍVOZ
a pěny, ale k tomu nedošlo. Naučili jsme
se, jak reagovat, když na nás začne hořet
oblečení,
ošetřitměstských
popálené místo
a jak
2.13 jak
Značky
obvodů
správně zabezpečit táborák. Dokonce Den slabikáře
nás dokázali vyhecovat tak, že jsme se
všichni šíleně hlásili, a to proto, že za rostou Ivem Mikulicou. Děti pohladily
každou správnou odpověď jsme dostali sovičku – maskota naší školy a slíbily
bonbon. Všem se tato akce moc líbila jí, že se budou pilně učit. Přejeme všem
a přejeme si, aby přišli zase.
dětem mnoho úspěchů ve čtení.
		

Žákyně VI.A

Mgr. D. Hasalová, Mgr. E. Papírníková,
třídní učitelky 1. tříd

 Od vajíčka k mláděti
Ze záchranné stanice v Bartošovicích
k nám v pátek 9. listopadu přijel pan Kašinský. Žákům čtvrtých a pátých tříd vyprávěl
a ukazoval různé zajímavosti ze života
ptáků. Nechyběly exponáty, na které si děti
mohly sáhnout ani zajímavá videa.

 Osmáci v ZOO
Ve středu 14. listopadu jsme se zúčastnili Soutěže mladých zoologů, jejímž
tématem byla letos domestikace a česká
a slovenská národní plemena domácích
zvířat. Bádat nad záludnými otázkami

Mgr. Jaroslava Návratová

(Pokračování na straně 8)
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(Pokračování
ze strany 7)

jsme mohli 20 minut. Některým to stačilo, jiným naopak ne. Po odevzdání
formulářů jsme se vydali do pavilonu
POLANKA
evoluce.
Zde se nám naskytl pohled na
NAD ODROU
exotické ryby, brouky, nebo krajtu královskou, která se mi líbila nejvíce. Potom

SVINOV
jsme
si mohli prohlédnout zbytek ZOO.
Výsledky soutěže ještě neznáme, ale není
hlavní vyhrát, nýbrž se zúčastnit.

Adéla Staňková, VIII.B

TŘEBOVICE
 Uspávání broučků
Sešli jsme se před radnicí a pak se šlo
na Landek. Někteří přes les, s kočárky to

Z naší mateřské školy
PORUBA

obešli po cestě. Až se zase všichni sešli,
zazpívala se broučkům ukolébavka a dali
se spát do listí. A pak už začala ohnivá
šou. Bylo to úžasné. A ty prskavky a laserový znak školy! A pak se šlo domů.
Daniel Svoboda, IV.A

VÍTKOVICE

První čtvrtina školního roku je za námi zde vyzkoušely svou zdatnost a houževPROSKOVICE
natost
v různých
disciplínách fotbalového
a musíme
říci, že jsme v průběhu těchto
Značky obvodů
s heraldickým
znakem
tří měsíců měli pořádně napilno. Během tréninku. Za splnění sportovních úkolů
měsíce září probíhalo ve třídě Sluníčko, děti dostaly sladkou odměnu. Sportovní
kde jsou naše nejmenší děti tzv. adaptační dopoledne se vydařilo a děti i paní učiobdobí, kdy si děti zvykaly na odloučení telky byly nadmíru spokojené. Tato akce
od svých nejbližších, na nové prostory, proběhla v přátelské a milé atmosféře
v čele s panem Holišem
nový kolektiv
dětí, na paní učitelky a organizátorům
NOVÁ BĚLÁ
PUSTKOVEC
a hlavně na režim dne v MŠ. Toto období za to náleží velké poděkování.
Naše mateřská škola byla také velmi
je pro ně bezesporu velmi náročné a našim nelehkým úkolem je získat si důvěru poctěna nabídkou zapojení se do spoluNOVÁ VES
RADVANICE
s místní ZUŠ a ZŠ v rámci příprav
těchto malých človíčků i jejich rodičů. práce
A BARTOVICE
Opravdovou odměnou jsou pak pro nás programu k zcela jedinečné kulturní
veselé tvářičky dětí, které přijdou každé akci – oslavě stého výročí založení ČSR.
jsme společně připravili a předvedli
ráno do
naší školky s pocitem důvěry Zde
OSTRAVA-JIH
SLEZSKÁ OSTRAVA
a bezpečí, a stejně tak spokojenost rodičů, slavnostní akademii, na které vystoupila
kteří své největší poklady do našich rukou bezmála stovka účinkujících dětí. Sál místního kulturního domu byl opět zcela zapltéměř každodenně svěřují.
PETŘKOVICE
STARÁ BĚLÁ
a diváci odměňovali účinkující velkým
I během
tohoto roku jsme pro děti něn
připravili bohatou a pestrou nabídku te- potleskem. Děti pod vedením paní učitelek
matických výchovně-vzdělávacích akcí, věnovaly nacvičování spoustu času a úsilí
PLESNÁ
své první vystoupení před veřejností si
divadelních
a interaktivních vystoupení a SVINOV
a také řadu nadstandartních aktivit. Rodi- náramně užily a sklidily velký a zasloučům předškoláků jsou nabídnuty zájmové žený aplaus. Z dalších krásných chvil bych
odpolední aktivity jako „Hrátky s anglič- jmenovala akci Strašidelný Halloweenský
v MŠ, na kterém jsme si všichni spotinou“, POLANKA
„Barvička“, „Malý badatel“ a nově rejTŘEBOVICE
NAD ODROU
ve spolupráci s agenturou Carmen také lečně zařádili v různorodých strašidelných
maskách – čarodějů a čarodějek, víl, koster,
taneční školička.
Pro rodiče jsem i letos připravili v rámci duchů, pirátů, pavouků a dýní, zkrátka
PORUBA
VÍTKOVICE
projektu Šablony pro budoucnost zají- byla radost se na nás podívat. Chceme
mavá odborná setkání: dne 5. listopadu pochválit rodiče za to, že dětem připravili
to byla beseda s dětskou psycholožkou krásné kostýmy a donesli dětem i nějaké
PROSKOVICE
obvodů
dobrůtky,
abychom tento den opravdu
paní Mgr.
A. Plačkovou, kde se rodiče tyZnačky
dozvěděli spoustu zajímavých a pro prožili naplno se vším všudy. Z dalších
jejich výchovu přínosných informací akcí stojí za zmínku určitě také „Zamykání
vydala na
z oblasti komunikace s dítětem, a dne lesa“, kdy se celá naše školka
ZNAČKA
29. listopadu nás čeká neméně zajímavé neobvykle „dalekou“ cestu. „Zamykám,
setkání s paní klinickou logopedkou Mgr. zamykám les, aby sem nikdo nevlez…“
Zlotou, kde se rodiče dozví zajímavosti Těmito slovy začínalo tajemné říkadlo, se
a fundované informace z oblasti vývoje kterým jsme s dětmi zamykali les na zimu.
dětské řeči, jak včas rozpoznat vady řeči Básničce ale předcházela veliká příprava.
u dětí předškolního věku, jak připravit Děti si ve školce vyráběly kouzelné klíče,
dítě na přechod do ZŠ, kdy a v jakých broučky a berušky a pilně se učily již
případech se rozhodnout pro odložení zmíněnou básničku. Po příchodu do lesa
jsme si s dětmi vyzkoušeli, jestli se v lese
školní docházky apod.
V již tradiční spolupráci s FC Odra umějí chovat. Opakovali jsme si, která
v rámci motivačního náboru předškol- zvířátka v lese žijí a jak jim v zimě můžeme
ních dětí se 5leté a 6leté děti ze tříd pomoci. Děti objevily v lese tajné úkoly,
Hvězdiček a Žabiček zúčastnily v první které tam pro ně připravila zvířátka, aby si
polovině září sportovního dopoledne na je vyzkoušela, co všechno děti umí a co už
fotbalovém hřišti v Petřkovicích. Děti si zvládnou. Teprve až po splnění úkolů přišel

okamžik, kdy právě za pomoci kouzelného
klíče a básničky děti uzamkly les.

 A teď co nás ještě do Vánoc ve
školce čeká…

• 30. listopadu v 17 hodin se účastníme slavnostního rozsvěcování vánočního stromu
na náměstí v Petřkovicích, kde s dětmi
s MŠ zazpíváme vánoční koledy.
• Při čekání na Ježíška chceme dětem
předvánoční chvíle zpříjemnit společně
stráveným odpolednem s rodiči. A tak
dne 4. 12. ve třídě „Sluníčko“ proběhnou
Vánoční dílničky, kde si rodiče s dětmi
vyrobí různé vánoční dekorace.
• Tak jako každý rok i letos přijde do
naší školky návštěva z pekla a nebes.
V knize hříchů budou zapsány i hříchy
dětí z naší školky, ale doufáme, že když
děti zazpívají hezkou vánoční písničku
a předvedou, jak se umí pěkně chovat,
tak si nakonec do pekla čerti nikoho
neodnesou a odměnou dětem bude
balíček plný dobrot.
• Před vánočními prázdninami čeká na
děti ve školce ještě vánoční nadílka.
Děti najdou pod stromečkem plno
dárečků v podobě nových hraček, her
a učebních pomůcek.
Závěrem velké poděkování patří všem
rodičům, kteří naši školku podpořili
a nadále podporují finančními dary. Jejich
podpora je nezanedbatelná a my si ji velmi
vážíme. Nejenže tak přispívají tak k neustálému vylepšování materiálního zázemí
naší školy, ale zároveň tím dokazují, že
jim na naší školce skutečně záleží. Všem
moc děkujeme.
Přejeme Vašim dětem, aby doba prožitá
v naší školce byla příjemně stráveným
časem jejich dětství.
Všem rodičům a přátelům školy děkujeme za pomoc a spolupráci a těšíme se
na další náměty pro obohacení programu
školy a Vaše aktivní zapojení.
Přejeme krásné pohodové Vánoce a do
nového roku 2019 hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky...
Přeje celý kolektiv Mateřské školy
v Petřkovicích.
Zpracovala Lucie Kunčická, učitelka MŠ
a Miroslava Hrubá, ředitelka MŠ
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Základní
umělecká škola
informuje

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

PLESNÁ

MARTINOV

POLANKA
NAD ODROU

MICHÁLKOVICE

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

HOŠŤÁLKOVICE

HRABOVÁ

V sobotu 16. září 2018 proběhlo
v obřadní síni Kulturního domu v Petřkovicích vítání občánků do svazku
Městského obvodu Petřkovice. Bylo
pozváno 20 dětí s rodiči a rodinnými
příslušníky. Této slavnostní události
se z účast n ilo cel kem 14 dět í. Na

Vážení spoluobčané,
opět jsme všichni vstoupili
PORUBA
do adventního času,
pro
některé času plného shonu, shánění
dárků, pečení cukroví a pro jiné času
PROSKOVICE
pohody a rozjímáni
spojeného třeba
s návštěvou koncertů a akcí, které jsou
předzvěstí vánočních svátků. Také
my na Základní umělecké škole v Ostravě – Petřkovicích přispějeme svou
troškou do mlýna, a to již pravidelným
Vánočním koncertem,
který se koná
NOVÁ BĚLÁ
ve čtvrtek dne 13. prosince 2018
tentokráte v 16:30 hodin v sále školy.
Dovolte mi, abych vám všem popřál
NOVÁ VES
pokojné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí v celém roce
2019.
Pavel Dvořák
ředitel školy

KRÁSNÉ POLE

OSTRAVA-JIH

LHOTKA

PETŘKOVICE

Maminky jsme potěšili kytičkou. Fotografie, které byly z této slavnostní
MARIÁNSKÉ HORY akce pořízeny, budou
PLESNÁ
dětem a rodičům
A HULVÁKY
připomínat významný den v jejich životě. Akci připravily členky kulturní
komise při Radě městského obvodu
MARTINOV
POLANKA
Petřkovice (Jarmila
Nevímová, MoNAD ODROU
n i ka Konečná , Eva Papí r n í ková).
P ř iv ít ali jsme t y to dět i: Bu rdová
kulturní akci vystoupili žáci základní Nela, Čegan Ondřej, Červenka Jakub,
MICHÁLKOVICE
PORUBA
školy pod vedením Mgr. Petry Rau- Dudek Jakub, Kögler Tobiáš, Koval
nigové, kteří si pro hosty připravili Jiří, Koval Tadeáš, Petřík Jan, Sacká
pěk ný program. Slavnostní projev Gabriela, Smloka Jan, Str nádková
OSTRAVA
přednesl starosta panMORAVSKÁ
Ivo Mikulica.
Marie, Školodík PROSKOVICE
Sebastian, Velička
A PŘÍVOZ
Děti dostaly na památku slavnostního Adam, Vrbka Matěj.
Mgr. Eva Papírníková
dne pamětní knížku a milé dárky.
2.13 Značky městských obvodů

Střípky z petřkovické minulosti 3

 100 leté výročí vzniku
Československa a Hlučínsko
Dnes je téměř samozřejmostí, že se většina obyvatel našeho regionu považuje za
Čechy, protože mluví česky, ve škole se učí
české dějiny, a tak se zdá samozřejmé, že to
tak bylo vždy. Paradoxem je to, že vlastně
slavíme sté výročí vzniku samostatného
Československa, něčeho, co naši dědové
a pradědové nechtěli a čemu se bránili.
Vyhlášení samostatného Československa
28. 10. 1918 bylo bezesporu vyvrcholením

snah českého národa o emancipaci, a to
prostřednictvím české politické a kulturní
reprezentace. Vše se odehrávalo v rámci
Rakousko – Uherského mocnářství, které
postupně upadalo. I. světová válka pak
byla kolapsem toho mnohonárodnostního
státu.
Jak se ale vznik novodobého společného
státu Čechů a Slováků projevil u nás, na
Hlučínsku? Na Hlučínsku, to je na území
za řekami Odrou a Opavou byla situace diametrálně odlišná. Hlučínsko coby součást

Slezska patřilo již od roku 1742 k Prusku,
které následně r. 1871 sjednotilo rozdrobené
Německo pod jedním vládcem a vytvořilo
Německé císařství. Hlučínsko žilo svým
samostatným životem a lidé, žijící za Odrou
a Opavou (Oppou) byli pro ně cizinci, i když
mluvili podobným jazykem. Na Hlučínsku
neprobíhal žádný emancipační boj, a to co
se dělo za hranicí místní obyvatele nezajímalo. Konec I. světové války přivítali
místní lidé s úlevou a nadějí. Petřkovice
(Pokračování na straně 10)
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STARÁ BĚLÁ

PLESNÁ z…
Střípky

SVINOV
hlavně
díky svým legiím řadilo k vítězné
straně., a tak jeho zástupci naléhají na
stála tato hrozná válka 71 mužů, padlých spojence, aby získali od poraženého Něna nejrůznějších frontách. Německo patřilo mecka co nejvíce území, které by si mohli
POLANKA
TŘEBOVICE
Impulz, aby Československo
společně
s Rakousko-Uherskem k poraže- přivlastnit.
NAD ODROU
ným státům. Oproti Rakousko-Uhersku požadovalo připojení Hlučínska vyšel
se ale Německo nerozpadlo. Jeho vývoj z Opavy, tedy města mimo jeho území.
směřoval jinam. Ještě před koncem bojů Zdejší vlastenecká sdružení argumentoPORUBA
VÍTKOVICE
tím, že území Hlučínska patřilo v mina frontách
vypukla ve velkých německých vala
městech revoluce. Císař Vilém 9. listopadu nulosti k Opavskému knížectví a tím ke
abdikoval. Začala se utvářet nástupnická Království českému a že většina obyvatel
PROSKOVICE
mluvís heraldickým
„moravským“
jazykem. Jakmile se
tzv. Výmarská
republika, první německý
Značky obvodů
znakem
demokratický stát. Počátky německé repub- na Hlučínsku začalo proslýchat, že hrozí
liky byly velmi bouřlivé a téměř přerostly jeho připojení k novému státu, který
do občanské války. V Petřkovicích se to byl pro ně velkou neznámou, začalo poprojevilo už 10. listopadu 1918, kdy do obce zdvižení. Lidé už byli tak srostlí se svoji
přijíždí v automobilu poručík Gerlach se německou vlastí a jejími pořádky, zákony
a zvyklostmi,
dvěma NOVÁ
námořníky
BĚLÁ a rudou vlajkou. Na náPUSTKOVEC že nechtěli o svém odtržení
městí nechává vybubnovat obecní shromáž- ani slyšet. Hlavní hybatel myslí prostého
dění, na němž pak veřejnost informuje, že lidu v Petřkovicích, ale i Ludgeřovicích
stávající německá veřejná správa je zrušena a Markvartovicích – katolická církev,
NOVÁ VES
RADVANICE
z kazatelny ludgeřovického kosa veškerá moc přechází do rukou vojensko- hlásala
A BARTOVICE
dělnické správy. Tehdejší starosta Georg tela ústy faráře Bitty nedůvěru k novému
československému státu, státu „zrádců,
Klewitz je sesazen a persekvován.
husitů
a neznabohů“. Začaly kampaně pro
Rok 1919
byl
pro
Petřkovice
a
Německo
OSTRAVA-JIH
SLEZSKÁ OSTRAVA
velmi bouřlivý. Nová berlínská vláda a proti setrvání Hlučínska ve svazku s Něnařídila rekvírování dobytka sedlákům, meckem. Nositeli kampaní byly pročeské
kteří už tak byli během války ožebra- spolky většinou z Opavy a proněmecké
PETŘKOVICE
STARÁ BĚLÁ
z německého Slezska (Opole).
čeni. Bouří
se horníci na petřkovických spolky
šachtách, nastupuje poválečná krize. A do Jedni apelovali na slovanský původ obytoho všeho vstupuje Pařížská mírová vatel, druzí na ztrátu pracovních míst,
PLESNÁ konference, kde vítězné
SVINOV
náboženský
útlak a zpřetrhání všech pout
(Versailleská)
velmoci diktují poraženému Německu k mateřské zemi. Většina obyvatel byla
kruté ultimátum. Nové Československo se proněmecká, což potvrdilo i narychlo

(Pokračování ze strany 9)

svolané lidové hlasování, kde se vyslovilo
k setrvání Hlučínska v Německu kolem
90 % obyvatelstva. Deputace zástupců
Hlučínska pak před nesla v Berlíně
požadavek, vzešlý z tohoto referenda.
Hlučínské ženy dokonce poslaly dopis
do Vatikánu papeži Benediktovi XV., ve
kterém jej prosí o přímluvu: „My matky
obětovaly jsme syny své za naši německou
vlast. My ženy a dívky přetrpěly jsme
nevýslovná strádání pro naši německou
vlast. My ji ani teď v největší bídě nechceme opustit.“
Vše bylo marné. Československé delegaci se nakonec podařilo zakomponovat
do podmínek Versailleské smlouvy článek
č. 83, který zpečetil další osud Hlučínska.
A tak bylo Hlučínsko oficiálně připojenu
k Československu 10. ledna 1920. Nikdo
nestavěl slavobrány pro československé
vojáky, kteří obsadili Petřkovice 4. 2. 1920.
Lidé zůstali doma.
Následná agitace a počešťování, hlavně
prostřednictvím škol, situaci začala postupně měnit. Ale starší generace nezapomněla, a proto se nemůžeme divit, že vstup
německých vojsk v říjnu 1938 na Hlučínsko
chápali jako nápravu křivdy. Ale to jej již
jiná kapitola.
Krásné prožití Vánoc, šťastný a úspěšný
nový rok
přeje kronikář
Ing. Kristián Gebauer

NAD ODROU
Zájezd
seniorů do Dubu nad Moravou a Brodku u Přerova
POLANKA

Ve čtvrtek 20. září 2018 uspořádali petřkovičtí senioři zájezd do Dubu nad MoPORUBA
ravou, kde jsme navštívili monumentální
barokní kostel. Průvodce nás provedl celým
areálem kostela i přilehlé fary a sklípku,
kde násPROSKOVICE
místní farář uhostil skleničkou
dobrého vína a slivovicí. Je to mohutný jednolodní barokní kostel s krytým podloubím.

TŘEBOVICE

Dominantou kostela je průčelí se dvěma
59 metrů vysokými věžemi a sochami.
VÍTKOVICE
Současná klenba kostela je z roku 1860. Ta
původní z roku 1853 se propadla.
Po absolvování této velmi krásné a poZnačkyexkurze
obvodů
učné
náš výlet pokračoval do
Brodku u Přerova, a to do zvonařské dílny.
Celou výrobou umělecky ztvárněných
ZNAČKA

zvonů nás provedl zaměstnanec této zvonařské dílny.
Tato dílna byla založena v roce 1950, a to
manželi Josefem a Laetitii Dytrychovými.
Když po patnácti letech tvůrčí práce pan Josef
Dytrych náhle zemřel, paní Laetitia v manželově započatém díle pokračovala odvážně
sama. V osmdesátých letech minulého století

KRÁSNÉ POLE
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převzala rodinnou firmu pokračovatelka rodu
Marie Tomášková-Dytrychová.
Zvonařská dílna Dytrychových, dnes
již vedená představitelkou třetí generace
paní Leticií Vránovou-Dytrychovou,
oslavila 1. května 2015 65. výročí svého
založení. Její zvony dnes znějí nejen

LHOTKA

HORY
v sakrálních stavbách, MARIÁNSKÉ
ale i v civilních
HULVÁKY
objektech. V místě sídlaAfirmy
v Brodku
u Přerova zvoní zvonkohra s 22 zvony
a její harmonický souzvuk jsme slyšeli, jak
se říká, „na vlastní uši“. MARTINOV
Byla to nádhera!
Rovněž v Brodku u Přerova byl pro všechny členy zájezdu zajištěn společný oběd.

Senioři hrají bowling
Klub seniorů z Petřkovic pořádal
17. října v Selském dvoře v Ludgeřovicích soutěž družstev v bowlingu. Pozváni
využily i Kluby seniorů z Ludgeřovic
a Vrablovce.
Každý klub postavil své osmičlenné
družstvo. Zvítězili petřkovičtí senioři,
druzí byli ludgeřovičtí a třetí místo vybojovali vrablovečtí senioři.
Úřad městského obvodu Petřkovice
věnoval poháry, které soutěžícím družstvům po ukončení soutěže předal starosta pan Ivo Mikulica a předsedkyně
petřkovických seniorů přidala k pohárům ještě lahvinku dobrého moku.
Senioři prožili v Selském dvoře příjemné odpoledne a všichni odcházeli
spokojeni. 
Alena Sanetríková

OSTRAVA-JIH

PLESNÁ v Přerově, a to
Náš zájezd jsme ukončili
jednak prohlídkou města, a dále pak, jak je
na našich zájezdech již zvykem, návštěvou
cukrárny. Vzhledem k tomu, že bylo opravdu
POLANKA
se na co dívat a počasí
nám rovněž přálo, byl
NAD ODROU
to krásně prožitý den.
Alena Sanetríková

předsedkyně ZO seniorů Petřkovice

MICHÁLKOVICE

PORUBA

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

PROSKOVICE

HOŠŤÁLKOVICE

NOVÁ BĚLÁ

HRABOVÁ

NOVÁ VES

KRÁSNÉ POLE

OSTRAVA-JIH

LHOTKA

PETŘKOVICE

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

PLESNÁ

předsedkyně ZO seniorů Petřkovice

„10. setkání na hranici“ v Polsku
V sobotu dne 18. 8. 2018 se členové naší
Základní organizace seniorů Petřkovice
spolu s taneční skupinou COUNTRY
GIRLS rovněž z Petřkovic, která reprezentovala se svým programem Moravskoslezský kraj, zúčastnili v Polsku
v městě Bielsko Biała „desátého setkání
na hranici“ seniorů z Polska spolu se
seniory naší republiky a Slovenské republiky. Účelem tohoto setkání bylo navázat
přátelské vztahy a hlavně abychom se
všichni společně dobře bavili.

Z petřkovické základní organizace seni- a další dva tance předvedla odpoledne.
MARTINOV
POLANKA
orů se tohoto setkání zúčastnilo
49 členů. Při našem vystoupení
jsme měly radost
NAD ODROU
Překvapilo nás velmi milé přivítání z toho, že někteří diváci začali s námi
v kulturně sportovní hale pod Debowcem, i tančit, což bylo milé a pro nás tanečnice
ve které probíhal celodenní program.
velmi povzbuzující.
MICHÁLKOVICE
PORUBA
Na programu tohoto setkání byla
Vystoupení bylo oceněno stříbrným
umělecká vystoupení, která se prolínala pohárem a diplomem – to znamená, že
s integračními hrami a zábavou. Vystu- taneční skupina COUNTRY GIRLS se
MORAVSKÁ
OSTRAVA
PROSKOVICE
povaly tam umělecké skupiny
z Polska,
umístila v soutěží na
druhém místě.
A PŘÍVOZ
Česka a Slovenska.
I někteří z petřkovických seniorů se
Naše taneční skupina vystoupila zúčastnili soutěžních disciplín, a to jak
v dopoledních
hodinách
se dvěma
tanci vědomostních, tak i sportovních – jako
2.13 Značky
městských
obvodů
např. paní Glogarová Marie vybojovala
v soutěži druhé místo a paní Michalíková
Edita – třetí místo. I tyto dvě seniorky
obdržely diplom a pohár.
Pro všechny účastníky tohoto setkání
bylo připraveno bohaté občerstvení
a každý z účastníků obdržel dárek. Nálada byla skvělá, všichni se dobře bavili
a s průběhem tohoto 10. setkání na hranici
jsme byli velmi spokojeni.
Co říci na závěr? „Výlet“ do Polska se
zdařil, počasí přálo, nálada výborná.
Co si více přát?!
místopředsedkyně ZO

Marie Toufarová

seniorů Petřkovice

Z

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA
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STARÁ BĚLÁ

Taneční skupina COUNTRY GIRLS nezahálí…
PLESNÁ

SVINOV

…a tak je na místě se také trochu jak se říká „pochválit“.
Děvčata, teda naše seniorky, stále nacvičují nové a nové tance
POLANKA
TŘEBOVICE
a věnují
tomuto koníčku mnoho svého volného
času. Vždyť
NAD ODROU
nás neustále oslovují a žádají o naše vystoupení kluby seniorů
z okolních obcí, ale i např. nás požádali o vystoupení organizátoři
kulturní akce „Třetího ročníku setkání klubů seniorů“, který se
PORUBA
VÍTKOVICE
konal 17.
10. 2018 v sále KD AKORD v Ostravě-Zábřehu.
Opět
jsme uspěly, a za naše vystoupení nás přítomní hosté odměnili
mohutným potleskem.
DalšíPROSKOVICE
naše vystoupení bylo v DobréZnačky
u Frýdku-Místku,
kde
obvodů s heraldickým znakem
se dne 26. 10. 2018 od 14.00 hodin konal „Den seniorů“. Na
tuto akci mimo nás přijalo pozvání i 20 členů naší základní
organizace seniorů, kteří se velmi dobře bavili a všichni byli
s průběhem odpoledne spokojeni.
Rovněž jsme přijaly nabídku vystoupit na akci „KREATIV“,
která se
konala
dne 9. 11. 2018 od 14.00 hod.PUSTKOVEC
na Černé louce
NOVÁ
BĚLÁ
v Ostravě. I tato akce byla velmi zdařilá a my děvčata-seniorky
z Petřkovic jsme ukázaly lidem, že i když nejsme nejmladší –
my na to máme!
Marie Toufarová
NOVÁ VES

RADVANICE

vedoucí
taneční skupiny
A BARTOVICE

Sportovní hry seniorů
OSTRAVA-JIH

III. mezinárodní sportovní hry se
konaly v Olomouci 16. – 19. 7. 2018.
Zúčastnilo se 19 družstev z ČR, Polska,
PETŘKOVICE
Slovenska
a Maďarska. Tyto sport. hry
pořádala Krajská rada seniorů v Ostravě.
Těchto her se účastnil člen ZO seniorů
ČR v PLESNÁ
Petřkovicích Josef Fiala. Družstvo Moravskoslezského kraje obsadilo
2. místo. Získalo pohár a každý z družstva stříbrnou medaili. Josef Fiala navíc
získal: POLANKA
1. zlatou za GOLF-SNAG, 2 stříNAD ODROU
brné za kroužky a Bollo-Ball a 1. místo za
hokej a také v soutěži o nejúspěšnějšího
soutěžícího v kategorii nad 70 let obsadil
PORUBA
2. místo a získal stříbrnou medaili.
Čtvrté krajské sport. hry seniorů se
konaly Bílovci 12. 9. 2018. Ve víceboji
nad 70PROSKOVICE
let získal Josef Fiala 1. místo
a pohár.

SLEZSKÁ OSTRAVA

Těchto sportovních her se také zúčastnili další členové ZO Senioři ČR
Petřkovice Vlaďka Fialová, Jaroslava
STARÁ BĚLÁ
Matulová,
Stanislav Lukš a Miroslav
Skalka. Z Bílovce si odvezl každý nějakou medaili.
SVINOV
Celoslovenská športiáda 2018 se konala
ve dnech 25. – 26. 9. 2018 v Banské Bystrici. Třičlenné družstvo MSK ve složení
p. Moškoř, p. Fiala a p. Štefek získalo
1. TŘEBOVICE
místo a pohár.
Tady je vidět, že pohyb seniorů prospívá k jejich zdraví a sklízí svoje
úspěchy. Všem zúčastněným patří velké
VÍTKOVICE
poděkování. Přejeme hodně úspěchů
v dalších sportovních hrách a hodně
a hodně zdraví! Díky, že reprezentujete
Značky
obvodů ČR Petřkovice.
ZO
Senioři

SETKÁNÍ JUBILANTŮ

V úterý 25. září 2018 se v KD uskutečnilo na podzim setkání jubilantů. Na
kulturní akci byli pozváni všichni občané
Petřkovic, kteří dosáhli v tomto roce 70,
75, 80 a více let. Akce se konala ve velkém
sále KD a zúčastnilo se jí 94 jubilantů.
Vše probíhalo v příjemné atmosféře.
Akci uvedl svým projevem starosta pan
Ivo Mikulica a všechny srdečně přivítal.
Toto setkání obohatil svým vystoupením
skvělý hudebník pan Josef Melecký se
svým synem. Hosté se příjemně pobavili
a pochutnali si na výborném pohoštění.
Společně se zavzpomínalo na zážitky

zapsal Miroslav Skalka

ZNAČKA

Nejúspěšnější sportovec Josef Fiala

KRÁSNÉ POLE
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LHOTKA

z let minulých. Na památku se jubilanti
podepsali do pamětní knihy. Na závěr akce oslavenci dostali malý dárek
v podobě kytičky a pamětního listu.
Poděkování patří všem organizátorům
akce (paní Jarce Nevímové, Monice Konečné a Evě Papírníkové). Také ostatním
jubilantům přejeme do dalších let mnoho
zdraví, klidu a pohody.

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MARTINOV

MICHÁLKOVICE

Mgr. Eva Papírníková

5. ročník Pochodu
okolo Petřkovic

Již tradiční outdoorová záležitost – 10kilometrový Pochod okolo Petřkovic – se
konala 15. září od 14 h v areálu Hostince
Starého nádraží. Nutno říci, že na tuto akci
je potřeba domluvit dostatek nadšených
organizátorů, kteří jsou připraveni na stanovištích U Rybníků, Nordpól, Hotel Green,
Hornické muzeum pochodu poskytnout potřebné občerstvení a samozřejmě orazítkovat
průkazku všem příznivcům a sportovním
stálicím našeho pochodu. Den předem někteří z nás značí trasu pochodu šipkami a barevnými fáborky. Určitě jsme si nemysleli,
že po takovém vydatně deštivém značení
trasy vykoukne v sobotu sluníčko, které
přiláká rekordní počet účastníků. K našemu
nadšenému překvapení průkazky, minerálky
a tatranky nám při výdeji na startu mizely
před očima, neb startovací bránou prošlo 304
zapsaných účastníků (nejen děti a dospělí,
ale také děti v kočárku, a dokonce i čtyřnozí
miláčci). Do startovacího a zároveň cílového
areálu se sjížděli další – country kapela
Karavana, která se postarala o báječnou
taneční zábavu do nočních hodin, dorazily
vynikající koláče z Borové, jejichž prodej si
vzaly na starost členky Svazu zahrádkářů,
a samozřejmě dorazil také sponzorský dar
p. Januse a p. Veličky – párky v rohlíku,

OSTRAVA-JIH

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Hasiči informují
PLESNÁ

Jak jsem již v předchozích článcích
předeslal, naše jednotka se v Praze
POLANKA
zúčastnila Hasičské
fontány ke stoleNAD ODROU
tému výročí vzniku Československa.
V září byli pozváni velitelé jednotek
provádějící Hasičskou fontánu do SePORUBA
nátu, kde jsme byli
ve Valdštejnském
sále přijati předsedou Senátu panem
Štěchem, z jehož rukou nám byl předán pamětní list aPROSKOVICE
potvrzení o překonání světového rekordu v provedení
Hasičské fontány.
V říjnu se v Jánských kůpelích
konalo školení velitelů jednotek
územního odboru Ostrava. Byla nám
zde představena tabulka
vedená HZS
NOVÁ BĚLÁ
MSK, která sleduje výjezdy jednotek
v kraji za poslední čtyři roky. Naše
jednotka vyjela celkem 54 krát a jako
NOVÁ VES
jedna z mála máme stoprocentní účast
při výjezdech na pokyn IBC.
V pátek 30. 11. se koná slavnostní
rozsvěcení Vánočního
stromu. Při této
OSTRAVA-JIH
příležitosti proběhne tradiční sbírka
oděvů pro Charitu Ostrava. Případní
dárci mohou odevzdat zabalené oděvy
PETŘKOVICE
v Hasičské zbrojnici
ve čtvrtek 29. 11
od 10 do 18 hodin a v pátek 30. 11. od
10 hodin do ukončení rozsvěcení
PLESNÁ
stromu. Všem dárcům
děkujeme.

které s nekonečným úsměvem vydával všem
zúčastněným dětem náš emeritní ředitel
pan Pavel Najman. Už se HOŠŤÁLKOVICE
blížila 17. hodina
a my netrpělivě vyhlíželi první rychlíky,
kteří ušli či uběhli pochod v co nejkratším
čase (1:01 h). Po příchodu všech účastníků
HRABOVÁ
se ujal slova starosta pan Ivo Mikulica,
všechny přivítal, poděkoval za bezvadnou
účast a předal slovo „prezidentu“ této akce
Rudovi Schmuchovi. Tomu
patří především
KRÁSNÉ POLE
poděkování za srdečné zazpívání hymny
pochodu, která všechny nejen pobavila, ale
také rodinně stmelila. Po vyhlášení všech kategorií (nejrychlejší od 15LHOTKA
let – E. Křikalová
1:11 h, F. Křikala 1:01 h, nejrychlejší do 15
let – V. Szczurková a L. Foltová – 1:33 h, R.
HORY
Strachota – 1:17 h, nejstaršíMARIÁNSKÉ
– E. Michalíková,
A HULVÁKY
K. Mikulica – již tradiční vítěz!,
nejmladší –
David Michalík, velitel JSDH Petřkovice
A. Veličková, T. Bulánek), rozdání diplomů,
medailí a cen následovala dětská tombola, na
Vjačka, Dvořák Lesy,
kterou netrpělivě čekali tiMARTINOV
nejmenší, a po ní Piecha, MV StavbyPOLANKA
NAD ODROU
jsme losovali tombolu dospělou nesoucí se Sady, Zahrady s.r.o. Dále pak Řeznictví
v duchu Rudových průpovídek, které byly Janus, Pekařství Velička, Hotel Green,
„fakt dobré“. Příjemnou venkovní atmosféru Hračkovnictví Grichniková, Cyklosport
MICHÁLKOVICE
PORUBA
doladila zpěvem a hudbou kapela Karavana Riedl, ZOO prodejna, Hostinec Staré náa nezbývá nežli říct, že 5. ročník pochodu vy- draží. A v neposlední řadě patří díky všem
šel fantasticky. Za hlavní organizátory akce organizátorům na stanovištích. Těšíme se na
MORAVSKÁ
rok!
(Mikulica, Schmuch, Konečná)
bychOSTRAVA
ráda Vás všechny zase zaPROSKOVICE
A PŘÍVOZ
poděkovala generálním sponzorům – Lešení
Za organizační tým Monika Konečná
2.13 Značky městských obvodů

Organizační tým

Vpravo vítězové E. Křikalová a F. Křikala

Z

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA
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STARÁ BĚLÁ

Z ČINNOSTI ZO ČZS OSTRAVA-PETŘKOVICE
PLESNÁ

SVINOV

Vážení přátelé, ač se podle kalendáře minimálně tak rozkvetlý během celého
zima blíží, v reálu to tak nevypadá, a tak roku, jako tomu bývalo dříve.
POLANKA
TŘEBOVICE
Naše organizace se opět účastnila ve
si všichni
užíváme na svých zahrádkách
NAD ODROU
a políčkách sezonních prací a mnozí z nás dnech 22. – 23. listopadu tradičních Vái nových květů nejen podzimních květin. nočních trhů v místním Kulturním domě.
Doufejme jen, aby toto skoro jarní počasí Sortiment výrobků byl opět pestrý a snad
VÍTKOVICE
počasí se začneme postupně
neměloPORUBA
fatální následky v příští sezoně. i navzdory
Vzhledem k pokročilé době sklizně navozovat do vánoční nálady.
Výbor ZO už začíná postupně organia upadávajícímu zájmu, jsme k 10. liszovats heraldickým
náš tradiční
Květinový bál, který
topaduPROSKOVICE
ukončili sezonu lisování ovoce
Značky obvodů
znakem
v naší moštárně. Letos byla opravdu bude letos s podtitulkem „roztančené
rekordní úroda, takže jsme se všichni střevíce“. Nechte se překvapit, co se
pěkně při moštování zapotili. Děkujeme týče výzdoby a programu, doufám, že
Vám všem, kteří jste využili naše služby, budete opět spokojení. Ples se bude koa budeme se na Vás těšit opět v srpnu nat v sobotu 16. února 2019. Rezervovat
si můžete již nyní u př. Hamrské
příštího
roku.
Na příští rok chystáme lístky
NOVÁ
BĚLÁ
PUSTKOVEC
modernizaci naší moštovací techniky, tak na telefonním čísle 603 951 093 nebo
u paní Thomankové v Textilu (naproti I.
snad to půjde ještě lépe od ruky.
Možná si mnozí z Vás všimli, že již stupni ZŠ). Prodej lístků bude zahájen
NOVÁ VES
RADVANICE
12. 2018. Od zahájení prodeje bude
máme moštárnu v novém kabátu, ostatně 10.A BARTOVICE
i jako zbytek budovy Hostince Staré Vaše rezervace platná 1 týden, do té
nádraží. Nás čekají ještě nějaké drobné doby musí být lístky zakoupeny. Vlastní
lístků bude probíhat v Textilu,
stavební
úpravy vevnitř a příští rok prodej
OSTRAVA-JIH
SLEZSKÁ OSTRAVA
bychom opět chtěli dát dohromady náš u p. Thomankové. Informace o volných
minizáhon před moštárnou, aby byl zase místech v místě prodeje nebo na našich
PETŘKOVICE

SVINOV

Vážení sportovní přátelé,
než Vás vtáhnu do našeho Oderského
okénka, rád bych poděkoval za hlasy,
POLANKA
které jsem
dostal ve volbách. Velice si
NAD ODROU
vážím vaší důvěry a udělám vše, abych
nezklamal. Život není jen sport, ale většina osob mě zná hlavně z fotbalu. Když
PORUBA
jsem četl programy stran, jak každý chce
pomáhat dětem ve sportu, rozhodl jsem se
to nekomentovat. Jen můžu říci, že kdokoliv aPROSKOVICE
kdykoliv můžete přijít na hřiště
a uspořádat jakoukoliv sportovní akci.

Inzerce

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU
A PODPORU VE VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTVA
PETŘKOVIC.

Rádi bychom s vámi byli
v kontaktu, ať už osobně,
prostřednictvím e-mailu nebo
facebookových stránek.
Vaše názory jsou pro nás důležité.

E petrkovice@ostravak.cz

Za to nejsou žádné peníze, ale úsměv
těch nejmenších. Významně nám na
hřišti pomáhá vítězná ODS (proto jsem
naTŘEBOVICE
kandidátce této strany), p. Mariánek
a hasiči. Ve sportu platí dvakrát pravidlo,
že je jedno, jestli jste levý, zelený nebo jakýkoliv, proto jste všichni zváni. Nechme
VÍTKOVICE
politiku politikou a jdeme na fotbal.
Polovinu sezóny máme za sebou, a tak si
dovolím rekapitulovat, co se nám povedlo
Značky
obvodů
a co
naopak
potřebujeme zlepšit.
ZNAČKA

Milí přátelé, sousedé a obyvatelé
Petřkovic.

www.ostravak.cz

Za výbor ZO ČZS př. Tomáš Dvořák

STARÁ BĚLÁ

FC Odra informuje
PLESNÁ

webových stránkách. Více informací na
výše uvedeném telefonním čísle a včas
je zveřejníme i na našich webových
stránkách a facebooku naší organizace.
Rozmístění stolů v sále bude totožné jako
v minulých letech.
Jelikož je toto poslední vydání zpravodaje v letošním roce, chtěl bych všem
členům i příznivcům naší ZO poděkovat
za účast na našich akcích a za celkovou
přízeň. Našim mladým zahrádkářům děkuji za jejich aktivitu, úspěchy na zahradě
i v soutěžích a přeji jim mnoho energie
a štěstí v dalším roce. V neposlední řadě
náš velký díl patří našemu městskému
obvodu a všem, kteří jménem úřadu s námi
jednají. Velmi si jejich přízně vážíme
a doufám, že nezklameme ani v příštích
letech. Samozřejmě nemůžeme opomenout ani naši Základní školu v čele s paní
ředitelkou Mgr. Monikou Konečnou, díky
které může také fungovat náš kroužek
Mladých zahrádkářů po celý rok.

Řídím se mottem, že děláme fotbal
fotbalem, a pokud budu mít hlavní zodpovědnost za mládež, jinak to nebude.
V praxi to zjednodušeně znamená, že
hráč je na prvním místě a snažíme se
chovat ke každému dítěti, jako by bylo
vlastní. Vychováme hráče k základním
hygienickým návykům, pokoře, slušnému chování a k tomu, když už tady
chodí, aby se snažil na 100 %. Některým
to jde rychleji, do některých se to musí
cpát horem dolem. Když vidíme, že náš
hráč se posunul a má navíc, jednoduše
mu nebráníme v cestě dál, popřejeme
vše nejlepší a ať se mu v novém
klubu daří. Když není spokojen
a odejde do podobné struktury
v mládeži, jako máme my, pustíme jej rovněž, ale tady musíme
hledat chybu u sebe, proč to tak
je, kde děláme chybu. Miluji
statistiky – od 1. 1. 2016 do 1.
11. 2018 přišel a odešel tento
počet hráčů:
• do FCO přišlo z okolních klubů
25 hráčů,
• z FCO do prvoligových klubů
odešlo 31 hráčů (16x Hlučín,
13x Baník, 2x Vítkovice),
• z FCO odešli do ostatních
klubů 3 hráči.

KRÁSNÉ POLE

strana 15 | listopad 2018

Jsem rád, že tyto věci tvrdím od začátku,
co jsem přišel do Petřkovic. Tuto sezónu
u nás trénují totiž přípravky FC Baník
Ostrava. Povedl se nám obrovský úspěch,
a to spolupráce s tímto velkoklubem. Když
pominu, že nám Baník platí za nájem,
nejdůležitější je sportovní hledisko, které
má pro nás jen samé plusy. Přísun hráčů,
trenérů, tréninkový proces, vzájemná
utkání a v neposlední řadě minimálně
50 % každý rok půjde do mladších žáků.
O spolupráci s FCB je obrovský zájem
a nabídky leží na stole, přesto jsem dlouho
uvažoval, jestli Baník přitáhnout do Petřkovic. Nechtěl jsem poslouchat hlasy, že
z Petřkovic děláme Baník, naštěstí jsem to
slyšel jen dvakrát a logicky jsem vysvětlil,
že tomu tak není. Dále dalším důležitým
mezníkem jsou odchovanci, nebo abych
byl upřímný hráči, kteří za nás nastoupili v mládežnických klubech. Střílka,
Dřevjaný, Hrazděra hrají v Šilheřovicích,
Lech zase v Hošťálkovicích, Silber chytá
v Čeladné, Urbančík nastupuje v Divizi za
Nové Sady a Holiš je ve Vítkovicích.

LHOTKA

MARIÁNSKÉ
HORY
PLESNÁ velmi dobré
A teď k přítomnosti. Začnu
tím, co
se měli v některých pasážích
A HULVÁKY
nedaří, a to je, že máme
málo trenérů. momenty. A jsme u dorostu, tady obdivuji
Tady jsem rád, že rodiče platí poctivě trenéra Silbra, který zvládl obě kategorie,
příspěvky, protože celá částka a nejen kde mladší jsou nejlepší a starší bojují na
MARTINOV
POLANKA
ta jde na odměny trenérů.
Tvrdím, že je konci tabulky.
NAD ODROU
důležité být za práci ohodnocen. Bohu- A jaké již tradiční akce nás čekají:
žel není tomu tak, protože naše finanční 9. 11. začal předprodej na fotbalový
ples… Bude opět vyprodán?
prostředky nejsou nekonečné, ale aspoň
PORUBA
8. 12. Mikuláš na
hřišti od 9.00 do
už trenéři nedoplácejí. MICHÁLKOVICE
11:00 hod., následuje v 11:30 hod.
A teď k tomu nejdůležitějšímu, a to je
schůzka s rodiči.
lidský zdroj. Oli Ličková je ve školičce
MORAVSKÁ
PROSKOVICE
daru Vítkoa děti svoji trenérku mají
rády a toOSTRAVA
tady 15. 12. předání peněžního
A PŘÍVOZ
vické nemocnici.
v této kategorii je to hlavní,
Lička Libor
maká na ročníku 2011, je krásné pozoro- 22. 12. proběhne Vánoční turnaj.
A co na závěr? Pěkné a pohodové nejen
vat ty nejmenší, jak jezdí od první minuty
po zadku. Roman Mikuš vymýšlí jednu vánoční svátky a hodně zdraví po celý
akci za druhou, Jarda Sionko, 17 letý nový rok jménem FCO přeje.
kluk, přebral kategorii,HOŠŤÁLKOVICE
kde já osobně
Roman Holiš, šéftrenér
NOVÁ mládeže
BĚLÁ FC ODRA
cítím největší dluh, a myslím, že si vede
dobře. Roman Kusák a Marcel Turek za
4 roky vychovali 13 šikovných kluků. ObHRABOVÁ
NOVÁ VES
ratem jdeme mezi žáky. Svěřenci Vašici
a Pupíka předváděli nejlepší fotbal ve své
kategorii, ale ani starší žáci se nenechali
zahanbit, Heroldovi a Michalkovi
kluci
KRÁSNÉ POLE
OSTRAVA-JIH

Landek Park – Hornické muzeum
slaví 25 let od svého založení
LHOTKA

V letošním roce oslavíme 25 let od založení Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích. Dne 4. 12. 1993, na svátek sv. Barbory,
patronky horníků, tehdejší společnost OKD
slavnostně otevřela Hornické muzeum pro
návštěvníky a zpřístupnila první povrchové
expozice, které se dále rozvíjely a rozvíjí se
dodnes. Naší předností a zároveň zvláštností je mj. to, že expozicemi návštěvníky
provázejí bývalí havíři, kteří na šachtách
ostravsko-karvinského revíru pracovali
v nejrůznějších funkcích celý život. Dnes
po 25 letech fungování muzea můžeme
konstatovat, že myšlenka našich předchůdců
vybudovat takové zařízení byla nadčasová
a oni si určitě neuvědomovali, že v tak historicky krátké době se hornictví na Ostravsku
stane historií. Jsme rádi, že i dnes mají návštěvníci o hornictví velký zájem a zároveň
jsme rádi, že jim můžeme představit těžkou
práci havířů. Přidanou hodnotou areálu je
to, že se nám podařilo původní myšlenku
zakladatelů rozšířit o nabídku sportu, relaxu,
kempového ubytování, dětských pobytových
táborů a občerstvení.
V r. 2010 byl areál zařazen do Dolní
oblasti VÍTKOVICE, která se zabývá
reaktivací a zpřístupňováním bývalých
průmyslových areálů v Ostravě. Že to
byl krok správným směrem, vidíme na
dalším rozvoji areálu a expozic.

OSTRAVA-JIH

Z novinek, které nás čekají, můžeme
MARIÁNSKÉ
zmínit např. zpracovaný
projekt naHORY
obA HULVÁKY
novu nejkrásnějšího objektu
v areálu,
prohlášeného za kulturní památku –
bývalou ředitelskou vilu. Tato bude
MARTINOV
upravena na 14 apartmánů
a bude sloužit
jako hotelové ubytování. V nejbližší době
budou ve spolupráci se státním podnikem
DIAMO, odštěpným závodem Odra,
MICHÁLKOVICE
zahájeny práce na rekultivaci bývalého
odvalu ve spodní části areálu. Výsledkem
tohoto projektu v hodnotě cca 12 mil. Kč
OSTRAVA
bude vybudování stezekMORAVSKÁ
v délce 1,5
km
A PŘÍVOZ
s nádherným výhledem na Ostravu vč.
výsadby 1 000 ks stromů a keřů. Tímto
„zkulturníme“
dalších
12 hektarů
našeho
2.13 Značky
městských
obvodů
areálu. Na jaře příštího roku otevřeme
atraktivní expozici pod názvem „Když
lososi táhli Odrou aneb Život pod hladinou ostravských řek a rybníků“, ve které
se bude odrážet smysl vybudování tzv.
rybího přechodu ve spodní části areálu.
Tento umožní v budoucnu lososům
překonat jez, který tam byl v 60. létech
minulého století uměle vybudován.
Děkujeme všem našim předchůdcům
od zakladatelů po všechny spolupracovníky a příznivce, kteří se zasloužili
o rozvoj areálu, který se dnes rozkládá
na cca 32 hektarech. Stal se příměstskou
(Pokračování na straně 16)

PETŘKOVICE

PLESNÁ

POLANKA
NAD ODROU

PORUBA

PROSKOVICE

Z

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA
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STARÁ BĚLÁ

PLESNÁ
Landek…

(Pokračování ze strany 15)

rekreační zónou a v letošním roce očekává návštěvnost cca 400 tis. lidí. Při tak
POLANKA
významném
výročí přejeme areálu další
NAD ODROU
dynamický rozvoj a stále více spokojených návštěvníků.
PORUBA

SVINOV
Na závěr Vás zveme na tradiční Novoroční výstup na Landek. Start 19. ročníku je
1. ledna 2019 odkudkoliv. K novému roku
si jako obvykle popřejeme u rozhledny na
TŘEBOVICE
vrcholu
Landek v době od 9 do 13 hodin.
Občerstvení je poté zajištěno v restauraci
Harenda u Barborky v areálu muzea.

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a do nového roku všechno
nejlepší, rodinnou pohodu a pevné
zdraví. Zdař Bůh!
Ing. Lumír Plac,
ředitel areálu Landek Park –
Hornické muzeum

VÍTKOVICE

Informace z Charity Ostrava

PROSKOVICE
Tříkrálový
punč
 Charitní
Tříkrálová sbírka Značky obvodů
s heraldickým
znakem a teplý čaj pro všechny
kolemjdoucí. Děkujeme za podporu
2019
služeb pro lidi v nouzi. Více o využití
S přáním štěstí,
Tříkrálové sbírky na webu Charity Oszdraví a pokoje do
trava: www.ostrava.charita.cz
nového roku budou
přicházet do ostPUSTKOVEC
 Charitní poradna ve
ravských
domácNOVÁ
BĚLÁ
Vítkovicích radí bezplatně
ností Tři králové
Poradna Charity Ostrava poskytuje
v rámci tradiční
celorepublikové veřejné sbírky pořádané zdarma odborné sociálně-právní poNOVÁ VES
RADVANICE
zaměřené na rodinné právo,
1. – 14. ledna 2019 již po devatenácté radenství
A BARTOVICE
Charitou Česká republika. Tři králové bu- sociální zabezpečení (např. důchody,
dou přinášet do ostravských domácností sociální dávky), bydlení, zaměstnání,
ní vz t ahy a dlu hovou
dary vOSTRAVA-JIH
podobě tříkrálových kalendářů majetkopráv
SLEZSKÁ OSTRAVA
a cukru jako poděkování přispěvatelům problematiku. Součástí poradenského
za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým týmu je právník, který se specializuje
prostřednictvím poskytovaných soci- na rodinné právo, bydlení, zadlužení
STARÁ BĚLÁ
Ve spolupráci se spotřebitelskou
álníchPETŘKOVICE
a zdravotních služeb Charity atd.
Ostrava tato pomoc plyne. Na svátek Tří poradnou organizace dTest konzultukrálů – 7. 1. 2019 bude od 14 h na Al- jeme dotazy klientů z oblasti spotřebiPLESNÁv Ostravě-Porubě nabízen
SVINOV práv.
telských
šově náměstí

Zájemci o poradenství nemusí uvádět
žádné osobní údaje, všechny služby jsou
bezplatné a dostupné lidem starším 18 let
v obtížné životní situaci, kterou neumí
řešit vlastními silami.
Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice.
Tel.: 599 526 906, 731 625 767, email:
poradna@ostrava.charita.cz, web: www.
ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby
 Charita Ostrava hledá
zdravotní sestry pro
hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní místa
na plné i zkrácené úvazky pro zdravotní
sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše
a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle
dohody. Podrobnější informace na webu:
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

NON-STOP pomoc v krizových situacích
(pády, zranění)
POLANKA
NAD ODROU

PORUBA

Nepřetržitá 24/7 Asistenční a Tísňová
péče „Anděl na drátě“ je určena převážně seniorům a osobám se zdravotním
PROSKOVICE
postižením.
Princip služby spočívá v tom, že
klient má stále u sebe (na ruce) malé
elektronické zařízení (hodinky, náramek) Po jeho stisknutí se ozve hlas
asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované

TŘEBOVICE

VÍTKOVICE

pomoci. Profesionálně proškolený
asistent je s klientem v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé
Značky obvodů
situace.
Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace (náhlý pád
či déle trvající nehybnost), ZNAČKA
i když klient
nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň se
lokalizuje (GPS/GSM) místo v jakém
se klient nachází. Asistent i v těchto

případech volá na zařízení a ověřuje stav
klienta.
Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že
se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím i venkovním prostředí.
Linka pomoci a bezpečí pro seniory:
Součástí služby je také non-stop linka
pomoci a bezpečí pro seniory (pomoc
při úzkostných a tísnivých pocitech)
a poradna pro seniory (pomoc a rada
před podvodnými praktikami podomních
a telefonních prodejců, pomoc při řešení
problémů v domácnosti).
Všechny tyto služby stisknutím jediného
tlačítka:
Linnet eu s.r.o.
Anděl na drátě, z.ú.
Mělčany 38, 518 01 Dobruška
Tel.: 774 705 824
E-mail: info@andelnadrate.cz
www.andelnadrate.cz

KRÁSNÉ POLE
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OSTRAVA-JIH

LHOTKA

Tradiční Vánoční trhy

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

PLESNÁ

Již tradiční Vánoční trhy se letos v Petřkovicích konaly ve dnech 22. a 23. listopadu v sále kulturního domu. Kromě vystoupení
dětí z mateřské školy (viz foto), na trzích také zazpívaly děti z naší základní školy.
MARTINOV

POLANKA
NAD ODROU

MICHÁLKOVICE

PORUBA

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

PROSKOVICE

HOŠŤÁLKOVICE

NOVÁ BĚLÁ

HRABOVÁ

NOVÁ VES

KRÁSNÉ POLE

OSTRAVA-JIH

Inzerce
LHOTKA

PETŘKOVICE

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

PLESNÁ

MARTINOV

POLANKA
NAD ODROU

MICHÁLKOVICE

PORUBA

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

PROSKOVICE

2.13 Značky městských obvodů
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STARÁ BĚLÁ

PLESNÁ

SVINOV

POLANKA
NAD ODROU

TŘEBOVICE

PORUBA

VÍTKOVICE

PROSKOVICE

Značky obvodů s heraldickým znakem

NOVÁ BĚLÁ

PUSTKOVEC

NOVÁ VES

RADVANICE
A BARTOVICE

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA
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Značky obvodů

ZNAČKA
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