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MARTINOV

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
blíží se čas dovolených
a prázdnin, tak jen
MICHÁLKOVICE
krátce. Stavební práce
na „Starém nádraží“
jsou pro letošek ukončeny. Byla vybudována zpevněná plocha
a zadní oplocení. Příští
MORAVSKÁ
OSTRAVA
rok budeme pokračoAzastřešením,
PŘÍVOZuvidíme
vat zahradou, nebo
dle financí. V KD práce probíhají dle
harmonogramu bez větších problémů.
V potoce byla dokončena výdřeva a odstranění sedimentů, hlavní práce na opěrných
zídkách začnou na podzim. Až bude vysoutěžen zhotovitel dalších etap, proběhne
informační schůzka s příslušnými majiteli
pozemků, abychom je informovali o harmonogramu prací na potoku. Hromadí se
HOŠŤÁLKOVICE
dotazy na dešťovou
kanalizaci na ulici
Jahodové. Vše probíhá tak, jak má, i když Dle jejich vyjádření by oprava měla propodle mě trochu pomalu, ale hlavní slovo běhnout v letních měsících.
a peníze má investiční odbor MMO. PoJak vidíte, v Petřkovicích se pořád staví,
dobný problém je na ulici Pod Landekem, a konečně to někdo pořádně ocenil. Ve
kde na podzim magistrát vyměnil část čtvrtek 13. června byly slavnostně vyhláHRABOVÁ
vodovodu, ale na povrchy
nějak zapomněl. šeny výsledky soutěže „OSTRAVSKÁ

KRÁSNÉ POLE

LHOTKA
Zleva: Mgr. Zuzana Bajgarová, Ivo Mikulica, Ing. arch. Petr Lichnovský,
Mgr. Jaromír Janečka – stamont

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

Zdarma

POLANKA
NAD ODROU

PORUBA

PROSKOVICE

NOVÁ BĚLÁ

STAVBA ROKU 2018“, kde jsme získali
hned dvě 1. místa, a to za přístavbu tělocvičny, šaten a učeben výtvarné výchovy
základní školy. Porota i široká veřejnost
vybíraly z celkem patnácti přihlášených
NOVÁ
VESporota se jednomyslně
staveb.
Odborná
shodla, že první místo v soutěži patří
jednoznačně naší přístavbě. Vítězství je
oceněno finanční částkou 300 000 Kč,
které se rozdělí mezi Ing. arch. Petra Lichnovského, naši základní školu a obvod, a to
spravedlivě na tři části. Druhé 1. místo nám
udělila
veřejnost, čehož si osobně velice
OSTRAVA-JIH
vážím, protože kdo trochu sledoval vývoj
této stavby, ví proč. Někdy to byl marný
boj, který jsme ale nevzdali a tělocvičnu
postavili. Takže celé Petřkovice děkují jak
odborné komisi, tak hlavně veřejnosti za
PETŘKOVICE
podporu
a uznání naší práce.
Ostravo, těš se. Ing. arch. Petr Lichnovský nám kreslí školku, tak v roce 2022
uvidíme. Krásné prázdniny!
Ivo Mikulica, starosta

PLESNÁ

OSTRAVA-JIH
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STARÁ BĚLÁ

Blahopřejeme
našim
jubilantům
PLESNÁ

Z jednání rady (výtah):
SVINOV

Dne 2. dubna 2019:
- rozhodla o poskytnutí účelové dotace
POLANKA
TŘEBOVICE
ve výši 50 000 Kč spolku FC ODRA
NAD ODROU
Petřkovice na pořádání 9. ročníku meV květnu oslavili své
zinárodního turnaje „O pohár starosty
Petřkovic 2019 LANDEK CUP“, ve
významné životní jubileum:
PORUBA
VÍTKOVICE
dnech 4. a 5. 5. 2019
70 LET:
- rozhodla o zadání zakázky malého
Križanová Anna
rozsahu na realizaci zakázky „RegePROSKOVICE
nerace
hlavní
Prymusová
Jana
Značky obvodů
s heraldickým
znakem travnaté plochy v areálu FC Odra Petřkovice“, uchazeči:
Wágnerová Bronislava
EUROGREEN CZ s.r.o., Jiřetín pod
75 LET:
Jedlovou
Koval Rudolf
- rozhodla o zadání zakázky malého
rozsahu na realizaci zakázky „PoříKubacký Roman
zení schodišťové plošiny v budově
Štůsková
Eva
NOVÁ BĚLÁ
PUSTKOVEC
č. p. 135“, uchazeči: ALTECH spol.
80 LET a více:
s r.o., Bánov
Binus Jadwiga
- rozhodla o zadání zakázky malého
NOVÁ VES
RADVANICE
na realizaci zakázky „ReBittner Valtr
Arozsahu
BARTOVICE
konstrukce
posilovny, šaten, masérny
Hubertová Hedvika
a
kanceláře
na
budově č. p. 786“, uchaKudeljnjaková Anna
zeči:
MV
STAVBY
VJAČKA s.r.o.,
OSTRAVA-JIH
SLEZSKÁ OSTRAVA
Peikertová
Irena
Ludgeřovice
Proček Valter
Dne 16. dubna 2019:
Salcman Josef
- rozhodla o zadání zakázky malého
PETŘKOVICE
STARÁ BĚLÁ
Svrčková
Marie
rozsahu na realizaci zakázky „Stavební
Theuerová Štěpánka
úprava zastávek MHD – Hornické
Ulrichová Marie
PLESNÁ
SVINOV
Zacpálková
Jarmila
V červnu oslavili
POLANKA
nebo
oslaví:
NAD ODROU

70 LET:

Antonín Jan
PORUBAMarcela
Dřevjaná
Fajkošová Ursula
Illová Ivana
PROSKOVICE
Körnerová
Antonie

75 LET:
Bočková Jana
80 LET a více:
Bako Milan
Davidová Eliška
Geršlová Herta
Grabská Hedvika
Grümannová Marta
Lička Jindřich
Olecký Karel
Schindlerová Anna
Vojtěšek Antonín

muzeum“ – 2 ks, uchazeči: Ing. Petr
Kopec, s.r.o., Ostrava-Lhotka
Dne 29. dubna 2019:
- rozhodla o poskytnutí mimořádného
příspěvku pro Mateřskou školu Ostrava
- Petřkovice, ve výši 12 000 Kč, na akci
„Dětský den se slavnostním pasováním
předškoláků“ dne 7. 5. 2019
Dne 14. května 2019:
- rozhodla o zadání zakázky malého
rozsahu na realizaci zakázky „Rekonstrukce vytápění bytového domu
č. p. 17 – byt č. 2“ uchazeči: Miroslav
Strachota, Ludgeřovice
- rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci zakázky „Prodloužení
zpevněného povrchu ul. Včelařská“
uchazeči: STAVIA – silniční stavby, a.s.,
Ostrava-Kunčičky
Dne 28. května 2019:
- souhlasila na základě žádosti TJ Petřkovice se změnou užívání první místnosti
vpravo při vstupu do objektu tělocvičny
na adrese U Sokolovny č. p. 786a na
kosmetiku, manikúru a pedikúru
Ing. Karel Gattnar,
tajemník

Ze školních lavic …

TŘEBOVICE
 Klub soviček
Po loňském skvělém ohlasu jsme i letos
umožnili budoucím prvňáčkům seznámit
se blíže s naší školou i s náplní vyučoVÍTKOVICE
vání prostřednictvím Klubu soviček. Od
dubna si každý týden mohli předškoláci
vyzkoušet jeden z předmětů a pomalu se
Značky obvodů
připravovat
na září. Uvolňovali si ruku,
procvičovali písmenka i matematické
představy, opakovali si, co všechno znají
o přírodě, zasoutěžili si v nové
tělocvičně,
ZNAČKA
ale hlavně si zvykli na paní učitelky a na
školní prostředí. Za svou snahu byly děti
při posledním setkání odměněny stylovým hrnečkem se sovičkou. Přejeme jim
dobrý start v novém školním roce.
Kolektiv vyučujících 1. stupně

 Výlet 1. třídy
Školní výlety se organizují většinou
v červnu, ale v prvních třídách to letos
měli trochu jinak. Vydali se na školní
výlet do ZOO v Ostravě už 23. dubna.
Měli totiž tak trochu protekci. Maminka
Nikolky Skýbové z I. A je celou zahradou
provedla, přednesla zajímavý a odborný

výklad a také jim umožnila podívat se
i do prostor, kam se běžný návštěvník
hned tak nedostane. Nezapomenutelným
zážitkem se tak stal pohled do očí žiraf.
Děti byly nadšené a těší se na další návštěvu Ostravské ZOO. Děkujeme.
Mgr. Dagmar Hasalová a Mgr. Eva Papírníková

 Knihovna
Šli jsme do knihovny na kvíz. Ale nejdříve nám paní knihovnice říkala něco
o knihovně atd. Mě to bavilo, protože
jsem se dozvěděla nové věci. Kvíz nebyl
těžký, ale jednu odpověď jsem měla
špatně. Ale i tak jsem vyhrála.
Tereza Pavlicová, III. A

Paní knihovnice nám povídala o knížce.
V knížce byl příběh o koníkovi. Pak jsme
psali test a já jsem vyhrála. Vyhrála jsem
pouzdro, dvě tužky, gumu a strouhátko.
Adéla Kubíčková, IV. A

 McDonald´s Cup
Jako každým rokem jsme i letos
pilně trénovali na McDonald´s Cup jak
v mladší, tak i ve starší kategorii. Bohužel nám tentokrát štěstí nepřálo a ani
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OSTRAVA-JIH

LHOTKA

okolo hodiny. NášPLESNÁ
týden v přírodě byl
krásný, bydleli jsme v chatkách a byli
na čerstvém vzduchu. Jediné mínus bylo
počasí, jelikož do čtvrtku jsme sluníčko
MARTINOV
skoro neviděli. AlePOLANKA
škaredé počasí nás
NAD ODROU
nezastavilo a ve středu jsme podnikli
výlet do Hradce nad Moravicí. Nejlepším dnem byl čtvrtek, kdy byl ráno
MICHÁLKOVICE
podniknut výlet naPORUBA
kolech a odpoledne
aktivity zahrnující základ horolezectví, horský golf a ježdění na loďkách.
MORAVSKÁ OSTRAVA
PROSKOVICE
Bohužel nám týden
utekl jako voda ve
A PŘÍVOZ
zdejší řece a museli jsme se zase vrátit
domů, ale to neznamenalo, že je celé
dobrodružství ukončeno. Po cestě domů
jsme se stavili v pizzerii a po občerstvení
šli na vlak, aby si rodiče ještě odpočali,
před návratem svých
pubertálních
dětí.
si zájemci mohli vyzkoušet
vojenskou
HOŠŤÁLKOVICE
NOVÁ
BĚLÁ
Já osobně jsem za tento týden vděčná
výstroj či střelbu na terč.
Mgr. Petra Raunigová a klidně bych si to zopakovala.
 Návštěva u pana včelaře
Adéla Staňková, VIII. B
HRABOVÁ
NOVÁ VES
Akce se konala v pátek 17. 5. 2019. Na  Dopravka
návštěvu k panu včelaři šla jen děvčata
Ještě před odjezdem na pobyt v přírodě
šestých tříd, protože chlapci měli besedu čekal na čtvrťáky těžký úkol - získat
s vojáky. Když jsme dorazily
k domku „řidičák na kolo“.OSTRAVA-JIH
Testy z dopravních
KRÁSNÉ POLE
pana Zelníka, hned u branky nás přivítal předpisů zvládli všichni napsat ve škole
jeho pejsek. Přesunuly jsme se k úlům a následovaly jízdy na dopravním hřišti.
a hned jsme se dozvěděly plno zajíma- Nejdříve si hřiště společně se strážnicí
LHOTKA
PETŘKOVICE
vých věcí. Třeba: V každém
úlu je jen policie prošli pěšky,
poté projeli tréninjedna královna, spousta dělnic a trubci. kově na kole a pak už naostro! Sem tam
Mohly jsme se za včelami i podívat, ale nějaká chybička se vloudila, ale nebylo
MARIÁNSKÉ
HORY to nic zásadního. Průkaz
PLESNÁ
jen se speciální síťkou na
hlavě, protože
cyklisty získali
A HULVÁKY
by nás včelky mohly píchnout.
Pan včelař všichni přítomní žáci! Ti, kteří chyběli,
nám ještě ukázal věci, které potřebuje mají možnost o prázdninách s rodiči
na včelí med. Viděly jsme třeba takovou navštívit Dopravním hřiště Orebitská
MARTINOV
podivnou škrabku sloužící
k seškrabá- v Přívoze a pokusitPOLANKA
se o získání průkazu
NAD ODROU
vání z nástavku. Když je nástavek plný tam.
medu, může vážit až 30 kg. Potřebujeme
Mgr. Jaroslava Návratová
i speciální oblek, když vytahujeme nástaNejdříve nám řekli výsledky testů. Pět
MICHÁLKOVICE
PORUBA
vec s medem, protože včelky můžou být žáků si ho muselo napsat znovu, mezi
i velice agresivní. Když jsme se loučily, nimi jsem byl i já. Pak jsme 30 minut
naštěstí si žádná z nás neodnášela včelí jezdili a během toho se na nás přišla poMORAVSKÁ
OSTRAVA
PROSKOVICE
žihadlo. Od pana včelaře
jsme dostaly
dívat školka, tak jsme
jim ukázali, jak se
A PŘÍVOZ
sklenici medu. Cestou do školy jsme má správně jezdit na kole. Po přestávce
přikoupily chléb a máslo. Ve škole jsme byla zkušební jízda a pak jsme dostali
si pak
na této
sladkéměstských
lahůdce pochutnaly.
2.13
Značky
obvodů řidičák.
Med byl prostě výborný. Návštěva včelek
Jan Zouhar, IV. B
byla super, mně i holkám se velice líbila
Na začátku jsem byla vystresovaná,
a určitě se půjdeme ještě někdy podívat. ale když jsem si sedla na kolo, bylo to už
Denisa Máchová, VI. A v pohodě. Ze začátku byla zkušební jízda.
 Cyklo-turistický kurz
Zvládla jsem to a mám průkaz cyklisty.
Naše škola má tradici posílat své
Kristýna Imrichová, IV. A
osmáky na týden do přírody, a tento  Balet
rok nebyl výjimkou. Naše společné
Zájmy našich žáků jsou různé. Někdo
dobrodružství začalo ráno v pondělí hraje fotbal, někdo na klavír a někdo
13. května, kdy jsme se před desátou chodí do baletu. Proto jsme se vypravili
sešli u dolního vchodu do školy, kde již na baletní představení, ve kterém se tito
čekal autobus s přívěsem pro kola. Do žáci mohou předvést svým spolužákům.
půl jedenácté jsme byli všichni naloženi Třeťáci zhlédli „Karlík a továrna na čokoa brzy nato vyrazili na cestu, jež trvala ládu“ a čtvrťáci „Kouzelný krámek.“
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

Cyklo-turistický kurz

jeden tým nepostoupil do dalšího kola.
Budeme se těšit na příští rok a věřit, že
postoupíme. Rádi bychom poděkovaly
za organizaci FC Petřkovice, jmenovitě
Romanovi Holišovi.
Mgr. Kateřina Holušová

 Filharmonie
Další pěknou akcí, kterou pro žáky
I. a II. tříd připravili opět rodiče, byl koncert „Ladí, neladí“ v Domě kultury Vítkovice. Zábavnou a interaktivní formou se
děti poučily, jak se na koncertě chovat, jak
se správně obléknout, co naopak nedělat,
a že ti muzikanti jsou vlastně obyčejní
lidé. Umělci dokázali žáky zaujmout
a ukázali jim, že i s vážnou hudbou může
být legrace. Koncert nám zařídil tatínek
Nely Svozilové z II. B. Velmi děkujeme
a těšíme se na pokračování.

Mgr. Sylva Piskallová

 POKOS
Naše škola se zapojila do projektu POKOS - příprava občanů k obraně státu.
Problematika obrany státu je součástí
rámcových vzdělávacích programů. Aby
byla tato výuka atraktivnější, probíhají na
vybraných základních a středních školách
prezentační akce, které pořádá odbor komunikace Ministerstva obrany. Hlavním
úkolem je zábavnou a interaktivní formou
představit ozbrojené síly a Armádu ČR.
V pátek 17. května jsme ve škole přivítali
příslušníky armády, kteří si připravili pro
žáky 2. stupně zajímavý program. Dozvěděli jsme se mnoho cenných informací
o poslání armády, současné činnosti,
výcviku, výstroji či výzbroji. Informace
byly o to zajímavější, že se tito vojáci
zúčastnili zahraničních misí, takže mohli
zodpovědět dotazy dětí. Děti například
zajímalo, jak vojáci tráví běžný den, jak
se stravují, jaké to je střílet na nepřítele.
Největší odezvu měla závěrečná část, kdy

Z
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STARÁ BĚLÁ

ByloPLESNÁ
to poprvé, co jsem viděla balet.
Sice se tam nemluvilo, ale tančilo, ale
i tak to bylo hezké.
Adéla Kubíčková, IV. A

POLANKA
Musím
říct, že se mi to moc nelíbilo.
NAD ODROU
To není nic pro mě. Trvalo to 60 minut
a znovu bych tam nešla.

Valerie Šimanská, IV. A

SVINOV
s sebou
odvezly hlavně spoustu skvělých
zážitků.

Mgr. Jaroslava Návratová,
Mgr. Marie Gospošová

TŘEBOVICE
Jeli jsme tam asi 1 hodinu a cesta byla
zábavná, protože hráli „Mimoni“. Jak jsme
dojeli, vypadalo to tam hezky. Další den
byl orientační běh, ve středu exkurze ve
VÍTKOVICE
sklárně
a ve čtvrtek diskotéka. V pátek
jsme se balili. Jel bych tam i na celý rok.

PORUBA
 Planeta
Země 3000
Cestování obohacuje náš život, vzbuzuje v nás touhu po poznání jiných
Daniel Lagin, IV. A
PROSKOVICE
zemí, kultur,
návyků. Vzdělávací projekt
Bylo
nás tam
46 žáků. Moje číslo bylo
Značky obvodů
s heraldickým
znakem
Planeta země 3000 umožňuje „cestovat“ 12. Hodně jsem si to užila. Chtěla bych
dětem naší základní školy již několik tam jet ještě jednou nebo víckrát. Neměla
let. Za tu dobu jsme navštívili obry a tr- jsem s nikým problém, akorát nám něpaslíky na Filipínách, podnikli divokou kdo furt ťukal na dveře. V autobuse mi
cestu do barmské říše, poznali vášnivé bylo špatně. Nejhorší to bylo, jak se jelo
srdce Brazílie,
v Indonésii jsme se vy- z kopce
a do kopce. Na zpáteční cestě to
NOVÁ BĚLÁ
PUSTKOVEC
dali po stopách lidojedů, prozkoumali bylo už v pořádku, protože jsem měla
Východní Afriku jako kolébku lidstva. Kinedryl od paní učitelky.
Zatím posledním cestovatelským cíAdéla Kubínová, IV. A
NOVÁ VES
RADVANICE
lem se stala Kolumbie. Projekce se A
 Rainbow
run
BARTOVICE
uskutečnila v kině Luna v Ostravě
Psal se den 25. 5. 2019 a v Dolních
‑Zábřehu. Vzhledem k tomu, že začátek Vítkovicích se konala akce Rainbow run.
promítání
byl v 8.15 h, využili jsme ASLEZSKÁ
jelikož jsme
s třídou vyhráli lístky na
OSTRAVA-JIH
OSTRAVA
služeb Dopravního podniku Ostrava tuto akci, tak jsme tam jeli. Sraz jsme měli
a objednali velký kloubový autobus. na náměstí v 11:15 h., s sebou jsme měli
Jeli jsme všichni společně (5.–9. ročník), mít sportovní oblečení, boty, převlečení,
STARÁ BĚLÁ
a to užPETŘKOVICE
byl dobrodružný začátek našeho jídlo,
pití a jízdenky. Už po cestě jsme
zeměpisného „cestování“! Autobus byl potkali lidi, kteří měli na sobě trička
uhrazen z dobrovolných finančních Rainbow run. Když jsme dojeli na místo,
PLESNÁ
SVINOV
příspěvků,
které byly poskytnuty rodiči tak
jsme slyšeli hudbu, museli jsme jít
v průběhu školního roku, za což jim patří chvilku pěšky. U areálu šla paní učitelka
náš velký dík.
pro trička, dostali jsme registrační čísla
Ing. Dana Petříková a brýle proti barvám. Taky nám přidělili
POLANKA
TŘEBOVICE
Ve středu
22. května jsme se vydali do jednu
barvu. U vstupu nám dali náramky
NAD ODROU
kina Luna v Zábřehu. Pro 5. až 9. třídy s čipem, paní učitelka nám řekla, kdy se
tam promítali film Kolumbie – ráj slasti sejdeme a potom jsme se rozutekli na
a neřesti. Film trval asi hodinu a byl velmi různé atrakce nebo jsme si mohli něco
PORUBA
VÍTKOVICE
zajímavý. Vyprávěl o cestě novináře koupit. Když uběhlo pár hodin, začínal běh
Adama Lelka, který tuto zemi projel na na 2 km, pak jsme zase měli čas na atrakce
motorce. Dozvěděli jsme se, jak se praží a pak byl i běh na 5 km. Kupovali jsme si
PROSKOVICE
Značky obvodů
a házeli je po sobě. V šest hodin
káva, jak
vypadá zdejší příroda, jací tam barvičky
žijí lidé. Nejvíce se nám líbily záběry, na jsme se museli umýt, aby nás pustili do
kterých Adam plaval mezi žraloky. Už autobusu. Celkem se nám to povedlo a jeli
úžasný.
se těšíme na příští rok, kdy uvidíme film jsme domů. Rainbow run bylZNAČKA
Kateřina Pastirčáková, V. A
o Senegalu.
Třída VI. B  Devítka v divadle
 Pobyt v přírodě
V sobotu 25. května se 25 dobrovolníků
Žáci čtvrtých tříd vyměnili na týden z 9. C vydalo v rámci výuky českého jaškolu za horský hotel Čarták v příjem- zyka spolu s paní učitelkou Raunigovou
ném prostředí a v krásné přírodě na a Petříkovou do Divadla Jiřího Myrona na
Soláni. Během pobytu si užili spoustu muzikál Romeo a Julie, poselství lásky.
zajímavých her a soutěží. Počasí nám Představení začalo v 18:30 hodin, všichni
sice až tak moc nepřálo, ale i tak jsme byli společensky oblečeni a s úsměvem
se snažili být s dětmi co nejvíce venku. na rtech kráčeli do divadelního sálu.
Za dětmi se přijel podívat pan starosta Představení bylo smutné, ale nádherné.
Ivo Mikulica, paní ředitelka Mgr. Mo- Jak pěvecké, tak herecké výkony byly
nika Konečná a paní zástupkyně Mgr. podány srdcem. Z divadla jsme odcháGabriela Rycková. Z pobytu si děti zeli nabiti velkými dojmy, vědomostmi

a se slzou na krajíčku. Děkujeme, bylo
to přenádherné.
Veronika Mušálková, IX. C

 Výlet do Prahy
Dne 29. 5. 2019 jsme se o půl páté ráno
sešli na vlakovém nádraží ve Svinově.
Všichni jsme byli rozespalí, ale přesto jsme
se těšili. Po dlouhé a náročné cestě vlakem jsme vystoupili na hlavním nádraží
v Praze, koupili jsme si lístky do metra
a nejprve jsme se byli podívat na nejdelší
eskalátory. Některým to nedělalo zrovna
dobře, ale užili jsme si to. Další na řadě
bylo Národní divadlo a Petřín. Na Petřín
jsme se vyvezli lanovkou, nahoře jsme si
dali svačinky a konečně jsme se dostali do
cíle. Zde jsme navštívili zrcadlové bludiště
a jen ti odvážliví si troufli vystoupit i na
samotnou věž. Jako jediné deváté třídě
se nám podařilo podívat do Parlamentu
České republiky, taky do Senátu, ten se
nachází ve Valdštejnském paláci. Nakonec
jsme se vyfotili se senátorem Zdeňkem
Nytrou a šli jsme se podívat do Valdštejnských zahrad. Zde jsme si prohlédli okolí
a pávy, které se nám podařilo i nakrmit,
a samozřejmě jsme posvačili. Poté naše
cesta směřovala k Vltavě na Malou Stranu.
Zde jsme se nalodili na loď s názvem
Bohemian Rhapsody. Lodí jsme se projeli
pod Karlovým mostem a prohlédli jsme
si okolí i z paluby lodě. Po klidné plavbě
jsme měli rozchod, který každý trávil

Rainbow run
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MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MARTINOV

MICHÁLKOVICE

Výlet do Prahy

jinak. Někteří byli kupovat suvenýry,
někteří jídlo a někteří se byli podívat na
Karlův most. My jsme si udělali fotku
s Jamajčanem a prohlédli jsme si pouliční
umělce. Dále jsme se byli podívat na Staroměstském náměstí, zde byl už zrekonstruovaný Orloj, a další pouliční umělci.
O kousek dál byl další rozchod, ten jsme
využili k návštěvě obrovského hračkářství
Hamleys. A nezapomněli jsme ani na výtečný trdelník. Cesta zpátky utekla jako
voda asi proto, že jsme byli moc unavení
a všechny nás bolely nohy. Než jsme se
ale nadáli, byli jsme zpět v Ostravě. Zde
jsme se rozloučili a vyčerpaní jeli domů.
Myslím si, že výlet do Prahy byl zatím ten
nejlepší z nejlepších.
Valerie Nytrová, IX. C

 Sportovní den
V pátek 31. května byl pro žáky
6. – 9. tříd připraven sportovní den. Pořadatelé mysleli opravdu na všechno, takže
nezapomněli objednat i příjemné počasí,
takže si mladí sportovci mohli celé
dopoledne užít. Soutěžilo se v týmech
i jednotlivcích. Třídní kolektivy chlapců
se utkaly ve fotbale, dívky pak soutěžily
ve vybíjené a přehazované. Jednotlivci si
mohli vyzkoušet běh na 60 metrů, skok
do dálky či vrh koulí. V každé disciplíně
byli vyhlášeni tři nejlepší, kterým se dostalo bouřlivého potlesku od spolužáků.
Oceněni byli i jednotlivci, kteří zápolili
ve všech disciplínách a dosáhli skvělých
výsledků. Absolutně nejlepšími sportovci
se stali Nela Doležalová z 9. C a Jan Cedivoda z 8. A. Nakonec byli úplně všichni
odměněni nanukem, což byla příjemná
tečka za celým dopolednem.

Mgr. Petra Raunigová

OSTRAVA-JIH

Nakonec nás čekalPLESNÁ
test, ve kterém jsme
si ověřili, co jsme si zapamatovali. Ve
středu 5. června jsme si mohli vyzkoušet
všechno prakticky. Učili jsme se uložit
POLANKA polohy, obzraněného do stabilizované
NAD ODROU
vázat zranění a podobně. Celý kurz byl
velmi přínosný.
Třída IX. C

 Vídeň 2019 PORUBA
Už se stalo tradicí, že každý rok naše
škola navštíví v rámci školního výletu nádMORAVSKÁ OSTRAVA
PROSKOVICE
hernou evropskou metropoli
– Vídeň. Letos
A PŘÍVOZ
jsme se ale mohli těšit na něco nového.
Zavítali jsme totiž do nejstarší zoologické
zahrady na světě. Zoo se nachází v areálu
Schönbrunnu, kousíček od nádherného,
rozlehlého zámku. Měli jsme možnost
obdivovat dvě pandy
velké,
zvířata, která
HOŠŤÁLKOVICE
NOVÁ
BĚLÁ
běžně k vidění nejsou. Také nás uchvátili
lachtani, koalové, tučňáci, lední medvěd,
 Poklady Landeku
bílí vlci a důmyslné mravenčí cestičky.
HRABOVÁ
NOVÁ VES
V rámci oslav Dne dětí agentura Naše ostravská zoologická zahrada chová
Balonek připravila pro naše prvňáky slony indické, v Schönbrunnu můžete spata druháky zábavné putování za poklady řit slony africké. Svojí rozlohou, členitostí
Landeku. Děti došly do KRÁSNÉ
Hornického
mu- a rozmanitostí je to příjemné
místo k poznáPOLE
OSTRAVA-JIH
zea, kde na ně čekal připravený program. vání, pozorování i odpočinku. Všem se nám
Procházely několika stanovišti, plnily tam moc líbilo. V rámci programu jsme dále
úkoly a sbíraly body. Na jednotlivých sta- zhlédli pozoruhodný dům významného
LHOTKA
PETŘKOVICE
na chvíli se
novištích potkávaly postavy
spjaté s lan- architekta Hundertwassera,
deckými pověstmi a historií – ovčáka, osvěžili v chládku gotické katedrály sv. Štěmlynáře, vodníka, rytíře, kupce či lan- pána a prošli se centrem města. Největším
MARIÁNSKÉ
HORY očekáváním však byl
PLESNÁ
pro děti zábavní park
deckou bílou paní. Dozvěděly
se mnoho
A HULVÁKY
zajímavostí z historie Hornického
muzea se spoustou atrakcí – horskými dráhami,
a Landeku. Na konci je čekal slíbený strašidelnými domy a kolotoči. Celý den
poklad v podobě dárečků a drobných jsme si prostě náramně užili.
POLANKA
pozorností od pořádajícíMARTINOV
společnost.
Mgr. Lucie Smetanová
NAD ODROU
Mgr. Klára Pavlišová  Branný den
 Kurz první pomoci
Branná výchova se vrátila zpět do
V pondělí 3. června k nám do devítky škol, ne však ve stejné podobě, jak si ji
MICHÁLKOVICE
PORUBA
přišel instruktor a měli jsme kurz první pamatují leckteří z nás. Pro žáky 4. až
pomoci. Během čtyř vyučovacích hodin 9. tříd bylo v pátek 7. června připraveno
jsme se dozvěděli spoustu důležitých in- interaktivní dopoledne, jehož cílem bylo
MORAVSKÁ
OSTRAVA
PROSKOVICE
formací. Viděli jsme video,
kde bylo
vy- seznámit je s tím, jak
se chovat za mimoA PŘÍVOZ
světleno, jak máme ošetřit různá zranění. řádných okolností. Děti byly namíchány
2.13 Značky městských obvodů

Sportovní den

Z

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA
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STARÁ BĚLÁ

SVINOV
do pětiPLESNÁ
skupin tak, aby v každé skupince
Paní učitelka mne poslala s paní Irmou
byli zástupci ze všech tříd. Společně pak na druhý stupeň. Vůbec jsem nevěděl
prošly pěti stanovišti. Všichni si zopako- proč. Až potom jsem v knihovně dostal
vali základy první pomoci, vysvětlili si, diplom a knihu, protože jsem byl na
POLANKA
místě s plným počtem bodů.
jak probíhá
evakuace obyvatelstva, jak 1.TŘEBOVICE
NAD ODROU
si sbalit evakuační zavazadlo, naučili se
Matěj Šafarčík, III. A
nasadit si plynovou masku či se obléct  Pythagoriáda
do ochranného oděvu. Některé úkoly
Okresního kola 42. ročníku PythaPORUBA
VÍTKOVICE
byly i pohybové,
takže se házelo graná- goriády
se zúčastnili dva naši žáci,
tem, plazilo pod překážkami či střílelo kteří postoupili ze školního kola. Bára
z airsoftových pušek. Plnění úkolů se Julinová ze třídy 5. B se stala řešitelkou.
PROSKOVICE
dětem dařilo.
Škoda jen, že se kvůli dešti
Šimon
Matýsek
Značky obvodů
s heraldickým
znakemz 6. B se stal úspěšným
nemohla akce uskutečnit venku.
řešitelem a skončil na krásném 9. místě
Mgr. Petra Raunigová z celkem šedesáti pěti řešitelů. Oběma
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
moc blahopřejeme.
 Básníci
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Letos se chystá Středisko volného času  Tvůrčí dílna s dospěláky
Ostrava-Moravská
Ostrava vydat již
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme k nám do
NOVÁ BĚLÁ
PUSTKOVEC
22. číslo básnické sbírky Almanach žákov- školní družiny pozvali dospěláky, abyské a studentské poezie. Žáci základních chom jim ukázali, co všechno dovedeme.
a středních škol posílají svou básnickou Společně jsme vytvářeli umělecká dílka
NOVÁ VES
RADVANICE
tvorbu a ty nejoriginálnější a nejzajíma- z papíru,
keramické hlíny i jiných mateA BARTOVICE
vější příspěvky jsou zveřejněny právě riálů. Fantazii se meze nekladly. Všichni
v této publikaci. Naši školu reprezento- jsme se dobře bavili a těšíme se na další
akci 19. června. Ve školní
valy žákyně
5. B, Tereza Navrátilíková společnou
OSTRAVA-JIH
SLEZSKÁ OSTRAVA
a Eva Nováková, a právě jejich básně družině přivítáme klauna a rozloučíme
měly úspěch a žákyně byly pozvány na se společně se školním rokem.
slavnostní křest, který se konal ve středu  Koloběžky ve školní družině
PETŘKOVICE
STARÁ BĚLÁ
Ve školní družině máme od dubna nový
12. 6. 2019
v prostorách střediska. Každý
zúčastněný žák obdržel jeden výtisk Al- druh zábavy. Děti dostaly koloběžky.
manachu. Oběma žákyním gratulujeme Jízda na nich je ohromně baví a náramně
PLESNÁ
si SVINOV
ji užívají. Dbáme samozřejmě i na beza přejeme
hodně básnických úspěchů.
Mgr. Petra Pokludová pečnost, ke koloběžkám jsme dostali také
nové helmy, které jsme dostali od manLednička
želů Riedlových z Cyklosportu v PetřkoMáme doma ledničku,
TŘEBOVICE
vicích.
Moc děkujeme sponzorům, bez
pod ní POLANKA
máme mrazničku.		
NAD ODROU
Jsou studené jako led,
zchladí nám to všechno hned.
PORUBA

Křeček
Křeček krásné zvíře je,
s ním si každý pohraje.
Morče PROSKOVICE
je mu podobné,
taky nevím, proč to je.
Růže
Růže voní, krásná je,
každý ji hned kupuje.
Na balkon si ji pak dají,
ráno v klidu posnídají.
 Matematický klokan
Matěj Šafarčík ze třídy 3. A se umístil v celostátním měřítku v soutěži
Matematický klokan 2019 na 1. místě
v kategorii CVRČEK. Paní ředitelka
s paní zástupkyni mu slavnostně předaly
diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.
Matějovi gratulujeme a těšíme se na další
reprezentaci.

VÍTKOVICE

Značky obvodů

ZNAČKA

Koloběžky ve školní družině

Matematický klokan

jejichž finanční pomoci by pro nás závěr
školního roku nebyl tolik zábavný.
 Soutěž „Můj mazlíček“
Školní družina vyhlásila v měsíci
květnu soutěž „Můj mazlíček“. Děti
mohly odevzdávat své výtvory (výtvarná
dílka, literární dílka, prezentace, fotografie, popř. vše dohromady) do konce měsíce. Sešla se nám bohatá škála krásných
dílek, se spoustou nápadů jak představit
svého domácího mazlíčka. Všechny prezentace jsme vystavili v prostorách školní
družiny. V červnu vše vyhodnotíme
a všichni zúčastnění se mohou těšit na
krátký odpolední výlet s překvapením.
Mgr. Lenka Čechová,
vedoucí vychovatelka ŠD
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MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

HOŠŤÁLKOVICE

Hasiči v mateřské škole

Z mateřské školy

Školní rok je téměř za námi a musím
říci, že během této doby jsme měli pořádně napilno. V průběhu celého školního
roku byly dětem a rodičům nabídnuty
zájmové nadstandartní aktivity, a to
„Angličtina hrou“, „Tanečky Carmen“,
výtvarné tvoření „Barvička“, experimentálně-badatelská aktivita „Malý Badatel“,
plavání, lyžování atd.
Na příchod jara jsme se s dětmi moc
těšili. Je to období, kdy již trávíme více
času venku, ať už na vycházkách do přírody či při hrách na školní zahradě. Jarní
sluníčko dětem umožnilo pozorovat luční
květiny a brouky na louce, hrát různé
ekohry, vyzkoušet si piknik v trávě, ale
také si hrát na oblíbeném pískovišti. Děti
také ke své radosti mohou opět využívat
kola, koloběžky a odrážedla při hrách na
dopravním hřišti.
Zažili jsme toho ve školičce už opravdu
hodně. A to divadélek s úžasnými pohádkami, i nejrůznější zábavně vzdělávací
programy k různým tématům. Jako
každý rok nás navštívil náš milý kamarád
Hopsalín, legrační Myška Klárka s veverkou Terkou, kouzelník Aleš se svými
úžasnými kouzly a další. Připravili jsme
pro děti řadu dopoledních i odpoledních
akcí a činností pro zpestření jejich pobytu
v naší MŠ.
Dne 3. 5. 2019 v naší MŠ proběhlo
přijímací řízení, tedy zápis dětí. V den
zápisu se přihlásilo celkem 41 dětí a paní
ředitelka nově přijala 24 dětí podle předem stanovených a zveřejněných kritérií.

OSTRAVA-JIH

HRABOVÁ

Základní
umělecká škola
informuje
PLESNÁ

POLANKA
NAD ODROU

Vážení spoluobčané,
během dubna a května
PORUBA
v naší Základní umělecké
škole probíhalo opět mnoho dalších
zajímavých koncertů a akcí, z nichž
PROSKOVICE koncert
bych vyzdvihl absolventský
a absolventské vystoupení žáků školy
a také koncert ke Dni matek.
Ve čtvrtek 6. června proběhl v naší
škole po několikaleté pauze „učitelský“ koncert pod názvem Old
Stars and Friends,
kde BĚLÁ
se představili
NOVÁ
v různých uskupeních učitelé naší
ZUŠ se svými přáteli, či rodinnými
příslušníky. Koncert se setkal s miNOVÁ VES
mořádně velkým ohlasem a chtěl bych
touto cestou poděkovat publiku za
vytvoření naprosto úžasné atmosféry.
V příštím školním
roce se budeme
OSTRAVA-JIH
snažit podobnou akci zopakovat.
Momentálně u nás probíhají postupové zkoušky a závěrečná klasifikace,
ale také přijímacíPETŘKOVICE
řízení pro nové žáky
do hudebního a výtvarného oboru.
Zde preferujeme hlavně uchazeče,
PLESNÁ
kteří by chtěli hrát
na akordeon a dechové nástroje; zobcovou a příčnou
flétnu, klarinet, dále trubku, ale třeba
i lesní roh, trombon a tubu. Rodiče,
POLANKA
neváhejte, počet
míst je omezen!
NAD ODROU
Termíny přijímacího řízení jsou
zveřejněny na našich internetových
stránkách. Poslední možností přihlásit
PORUBA
své ratolesti u nás v ZUŠ budete mít
již tradičně při „Dni otevřených dveří“
dne 20. 6. 2019, kde bude opět nejen
pro žáky a rodiče,PROSKOVICE
ale i pro širokou veřejnost připraven od 12 hod. do 17 hod.
pestrý program. Srdečně zveme.
Závěrem bych chtěl popřát všem žákům, ale i pedagogům petřkovických
škol zdárné završení školního roku
a pěkné a hlavně ve zdraví prožité
prázdniny.

Trvalé bydliště dítěte ve školském
obvodu
KRÁSNÉ POLE
Petřkovice a věk dítěte byly hlavními
posuzovanými kritérii. Počet žádostí
o přijetí však enormně převyšoval kapaLHOTKA
citu školy, a tak nebylo možné
celkem 17
žádostem vyhovět.
V měsíci květnu jsme také společně
HORY
oslavili Den matek. NaMARIÁNSKÉ
třídních besídA HULVÁKY
kách děti maminkám a babičkám
zpívaly,
tančily, recitovaly či dramatizovaly
pohádky. Jistě je potěšily také dárečky,
MARTINOV
které pro ně s láskou vyráběly.
Naplněné
třídy rodiči, prarodiči, sourozenci a dalšími rodinnými příslušníky byly jasným
důkazem toho, že zájem ze strany rodičů
MICHÁLKOVICE
o dění ve školce je opravdu velký a nás
to nesmírně těší, neboť jen málokdo si
umí představit kolik snahy, píle a úsilí
MORAVSKÁ
OSTRAVA
obnáší příprava, nacvičování
a konečná
A PŘÍVOZ
realizace takových představení. A když
se nakonec taková besídka vydaří, pak
potlesk,
rodičů iobvodů
dětí jsou
2.13 spokojené
Značky tváře
městských
pro nás tou největší odměnou.
Dne 21. 5. jsme s radostí přijali pozvání
na již tradiční Žákovský koncert do
místní ZUŠ, kterého jsme se zúčastnili
s předškoláky a který byl pro děti i paní
Pavel Dvořák,
ředitel školy
učitelky velmi příjemným a inspirativním kulturním zážitkem.
Na výlet do Beskyd na Bílou, který
jsme naplánovali na konec května v herně týpí a vyráběli indiánské čelenky.
(24. 5. 2019), se děti i paní učitelky moc Ihned po příjezdu na Bílou se z dětí stali
těšily. Celý týden jsme se s dětmi na praví indiáni. Každý malý indián měl
„indiánskou výpravu“ ve školce pilně barevné indiánské líčení, čelenku nebo
připravovali. Povídali jsme si o indi- náhrdelník. Dětem byl představen pravý
(Pokračování na straně 8)
ánech a jejich historii. Stavěli jsme si

Z

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA
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STARÁ BĚLÁ

Z mateřské…

SVINOVauto, děti si zkusily kyslíkovou
hasičské
masku i hasičskou helmu a každé dítko
(Pokračování ze strany 7)
si chtělo vyzkoušet, jak se hasí hasičindiánský život zkušenými indiány, skou hadicí. Pro děti byl asi největším
TŘEBOVICE
silný zvuk houkačky požárního
zjistily,POLANKA
kde indiáni přebývali - poznaly zážitkem
NAD ODROU
indiánské týpí. Dozvěděli se, jak se indi- vozu, kterým se naše návštěva rozloučila.
áni živili – vydali se na lov zvěře pomocí Moc se nám akce líbila, vážíme si ochoty
luku a šípu a také se dozvěděli, jak pro- SDH Petřkovice ke spolupráci s naší
VÍTKOVICE
a naše hasiče velmi obdivujeme
bíhaly PORUBA
indiánské obřady a oslavy kolem školkou
totemu. Naučili se indiánské písně, tance, a fandíme jim.
Poslední velkou a důležitou akcí MŠ
pokřiky a zahráli si na jejich nástroje. Do
tomto
školním
školkyPROSKOVICE
jsme se vraceli unaveni, ale moc
Značky v
obvodů
s heraldickým
znakem roce byl již tradiční
spokojeni, po dopoledni plném zážitků. Dětský den, který proběhl 7. 6. 2019 od
Ve čtvrtek 30. 5. 2019 jsme pro děti 15 hodin v areálu MŠ. V rámci programu
připravili netradiční zážitek v podobě zde proběhlo rozloučení s našimi dětmi
„Sférického kina“. Jedná se o nejnovější - předškoláky, kteří byli slavnostně pasozábavně-vzdělávací instrument. Sférický váni na školáky. Byla připravena spousta
projekční
systém
soutěží,
atrakcí a občerstvení, jak pro
NOVÁ
BĚLÁuvnitř pojízdné kupole
PUSTKOVEC
skýtá neuvěřitelný pohled v 360°. Děti se děti, tak i pro rodiče.
Velké poděkování patří také rodičům
ocitly v kouzelném prostoru a prozkoumávaly nekonečný vesmír nebo podnikly a přátelům mateřské školy, kteří nás
NOVÁ VES
RADVANICE
podpořili
svými finančními dary. Všem
výpravu do světa zvířat.
A BARTOVICE
V pátek 31. 5. 2019 jsme v naší školce moc děkujeme za pomoc i spolupráci.
s nadšením přivítali členy Sboru dobro- Nadále se těšíme na vaše aktivní zaa hlavně přejeme Všem dětem
volnýchOSTRAVA-JIH
hasičů z Petřkovic pod vedením pojení
SLEZSKÁ OSTRAVA
pana J. Habusty, kteří přijali naši žádost z mateřské školy krásné léto, hodně
o malou ukázku hasičské techniky a na- radosti a krásných chvilek na dovolené
vštívili naši školku, aby přiblížili dětem s rodiči či na prázdninách u babičky
PETŘKOVICE
STARÁ BĚLÁ
své poslání
a seznámili je s jejich mnohdy a dědečka.
náročnou prací. Ukázali dětem výstroj,
p. učitelka Lucie Kunčická
PLESNÁ

PLESNÁ

SVINOV

POLANKA
NAD ODROU

TŘEBOVICE

PORUBA

VÍTKOVICE

PROSKOVICE

Značky obvodů

Činnost Seniorů ČR –
Základní organizace Petřkovice

ZNAČKA

 Grilování a smažení vaječiny
v přírodě
Petřkovičtí senioři uspořádali v pátek
24. května 2019 ve venkovních prostorách
restaurace „U Sněhoty“ smažení vaječiny
a grilování cigár a klobás. Počasí se po
dlouhé době dešťů konečně umoudřilo

a sluníčko nalákalo k účasti přes 80 členů
naší základní organizace. Vaječina se
smažila z 200 ks vajíček.
K dobré náladě nám vyhrávala reprodukovaná hudba, o kterou se postaral člen naší ZO
p. František Mainda. Zpívalo se, popíjelo se
dobré pivečko, a tak se všichni dobře bavili

Petřkovice
chystají
aplikaci pro
chytré mobily
Aplikace s jednoduchým názvem
Městský obvod Petřkovice.
To je další výdobytek nové doby,
který poslouží občanům Petřkovic
i turistům, kteří používají mobilní
telefon jako svou pravou ruku k lepší
informovanosti o Městském obvodu.
Aplikace vznikla v dílně společnosti
APPKEE s.r.o..
Částečně kopír uje inter netové
stránky obce, obsahuje například
komplexní informace o Městském
obvodu, pravidelné aktuality, které informují o dění v obci, informace o OU,
samosprávě, obecních organizacích
nebo fotogalerii.
„Užitečná je ve své přehlednosti
a přístupu k informacím.
Důležitým marketingovým nástrojem jsou takzvané „push“ oznamovací
zprávy, které jsou zdarma zasílány
všem uživatelům aplikace, například
o aktuálním dění v obvodu,“ vysvětluje výhody aplikace spoluzakladatel
Libor Klapeč.
Aplikaci si zdarma stáhněte a nainstalujte ze dvou největších marketů
s aplikacemi.
U zařízení s operačním systémem
Android je to Google Play a „jablíčkáři" ji najdou na App Store společnosti
Apple.
Mobilní aplikace pro chytré telefony
jsou v poslední době velkým hitem,
vytvářejí si je mnohé firmy i organizace. Naopak obce se tomuto fenoménu
teprve přizpůsobují a Městský obvod
Petřkovice chce být pokrokovým obvodem a chce mít tuto aplikaci mezi
prvními na Ostravsku.
Petřkovická aplikace se bude jistě
dále vyvíjet, k čemuž poslouží i reakce
uživatelů (můžete psát do redakce
zpravodaje).

téměř až do desíti hodin večer, kdy jsme tuto
krásnou a zdařilou akci ukončili.
Všichni odcházeli spokojeni, proto výbor ZO seniorů Petřkovice děkuje všem
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LHOTKA

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MARTINOV

zúčastněným, kteří si vytvořili zábavu
takovou, jakou potřebovali.
Rovněž bychom touto cestou rádi poděkovali paní Petře Růžičkové za vzornou
obsluhu a možnost užívání venkovního
prostoru.
Vše se povedlo!
Alena Sanetríková
předsedkyně

 Senioři opět sportovali!
Krajská rada Seniorů ČR v Ostravě
pořádala dne 22. května 2019 „2. krajské
sportovní hry seniorů ČR“ ve sportovním
areálu MOb Ostrava-Pustkovec.
Těchto sportovních her se zúčastnilo
i šestičlenné družstvo seniorů základní
organizace Petřkovice, které vybojovalo
celkem 8 medailí, a to 4 zlaté, 2 stříbrné
a 2 bronzové.
A toto jsou členové družstva, kteří se
podíleli na zisku těchto medailí:
Josef Fiala – kapitán – 5, Stanislav
Lukš – 2, Jaroslava Matulová – 1.
Soutěž obsahovala celkem 8 disciplín.
Jelikož se jednalo o sportovní hry seniorů,
byly zvoleny disciplíny s ohledem na jejich
věk a fyzické schopnosti. Nejednalo se o vrcholové zápolení, ale o zábavu formou her.
Všem patří poděkování za dobrou reprezentaci naší ZO seniorů v Petřkovicích.
Josef Fiala
kapitán družstva

 Zájezd na Čapí Hnízdo a do
Pivovaru Bernard
Dne 23. dubna 2019 uspořádala Základní organizace seniorů Petřkovice
zájezd pro své členy na Čapí Hnízdo a do
Pivovaru Bernard v Humpolci.
V autobuse všechny přivítala předsedkyně seniorů Petřkovic paní Sanetríková,
která rovněž podrobněji popsala trasu
zájezdu.

OSTRAVA-JIH

PLESNÁ
Z ČINNOSTI
ZO ČZS OSTRAVA
‑PETŘKOVICE
POLANKA
NAD ODROU

Vážení přátelé, počasí si s námi zahrává a po
loňském suchém roce a letošním jaru se nám
poměrně rozpršelo. Všichni jsme si doplnili
MICHÁLKOVICE
PORUBA
zásoby vody na zalévání
našich zahrádek
a těšíme se, že už zase začne hezké počasí, abychom mohli něco pořádně dělat, nejen sekat
MORAVSKÁ OSTRAVAtrávu a plet záhonkyPROSKOVICE
mezi kapkami deště.
A PŘÍVOZ
V sobotu 1. června na Den dětí jsme pro
naše malé zahrádkáře přichystali zájezd
do Veselé zahrady pana Štefka z Fryčovic,
který nám dělal přednášku o pěstování
vinné révy na naší letošní VČS. Počasí
vyšlo, a i když se nesešli
HOŠŤÁLKOVICE
NOVÁvšichni
BĚLÁ naši mladí
Cesta byla poměrně dlouhá, ale díky zahrádkáři, myslím, že bylo na co koukat.
panu řidiči, který nám po celou dobu Nejen na skalničky a keramiky, které jsou
jízdy dělal i průvodce, tak probíhala jejich hlavní činností, ale i na další krásy
HRABOVÁ
NOVÁ VES
v naprosté pohodě i přesto, že počasí nám této Veselé zahrady. Tohoto zájezdu se
zrovna nepřálo.
zúčastnili i další naši členové, kteří zájezd
Po příjezdu na Čapí Hnízdo nás čekaly také považují za velmi zdařilý.
průvodkyně, které nám
při prohlídce
Reprezentanti z řad
našich mladých zaKRÁSNÉ POLE
OSTRAVA-JIH
poskytly zajímavý a fundovaný výklad. hrádkářů se účastnili 29. května okresního
Ale nejvíce se všem líbila víceúčelová kola soutěže Mladý zahrádkář v Nové Vsi.
dominantní hala.
Naše nejlepší umístění bylo 7. místo (Andrea
V krásné restauraci bylLHOTKA
zajištěn pro nás Podstůvková). DálePETŘKOVICE
se zúčastnily – Edita
i chutný oběd.
Vrbková a Marie Ertlová. Ze starších žáků se
Velice zajímavá byla v odpoledních na 10. místě umístil Jan Cedivoda, 11. Tomáš
MARIÁNSKÉ
HORY Uhrin, 12. Marek Richter.
PLESNÁDne 30. 5. jsme
hodinách návštěva Pivovaru
Bernard
A HULVÁKY
v Humpolci s exkurzí, která
trvala déle než měli naše želízko v ohni, Marii Ertlovou
hodinu. Byli jsme srdečně přivítaní, každý na floristické soutěži v Olomouci. Obsadila
z nás obdržel upomínkové předměty krásné 10. místo.
MARTINOV
POLANKA
a v jejich prodejně nám nabídli
ochutnávku
Jak jsem již avizoval
v minulém čísle
NAD ODROU
všech druhů piv, které vyrábějí – a to v ja- zpravodaje, v pátek 21. června se bude konat
kémkoliv množství a vše zdarma.
posezení s našimi mladými zahrádkáři na
Lze konstatovat, že všichni, kteří se jejich zahradě, na které jste srdečně zváni
MICHÁLKOVICE
PORUBA
tohoto zájezdu zúčastnili, byli spokojeni a o den později, 22. června, se opět s dalšími
petřkovickými složkami a soutěžícími utkáme
a odnesli si spoustu hezkých zážitků.
o nejlepší Petřkovický guláš 2019. O obou akAlena Sanetríková
MORAVSKÁ
OSTRAVAcích budete ještě informováni
PROSKOVICE
předsedkyně
na vývěskách.
A PŘÍVOZ
Větší akci, kterou pro Vás chystáme, bude
 Poděkování
Za seniory ZO Petřkovice bychom chtěli naše každoroční letní posezení se zahrádvyslovit
členům výboru
za káři. Letos se uskuteční 10. srpna na ploše
2.13 poděkování
Značky městských
obvodů
jejich obětavou práci, skvělou organizaci, asfaltového hřiště u naší moštárny. Můžete
výběr zájezdů a řadě činností, které pro se těšit na bohaté občerstvení, hudbu k tanci
nás vymýšlejí. Obětují spoustu svého času i poslechu a přátelskou atmosféru. Po ne příliš
k vymýšlení nádherných akcí, které by nás úspěšném výběru kapely na loňské posezení
jsme letos zůstali u reprodukované hudby
co nejvíce zajímaly a uspokojily.
Poděkování rovněž patří řidiči auto- na přání :) pod taktovkou našeho předsedy.
busu panu Václavu Míškovi, který svou Tato akce je ještě poměrně daleko, takže
prací řidiče zvládá velmi dobře a hlavně budete i o ní zavčas informování na našich
vývěskách. Pokud by se této akce chtěl někdo
bezpečně.
Těšíme se na další akce, které pro nás náš z Vás zúčastnit co by organizátor, případně
měl nějakou úžasnou myšlenku, co by ještě
obětavý výbor zajišťuje a organizuje.
mohlo být, neváhejte nás kontaktovat, jsme
Za účastníky zájezdu: Dvorská Jaromíra, členka
ZO seniorů Petřkovice
otevření veškerým podnětům.
Večeřová Jarmila, členka ZO seniorů Petřkovice

Za výbor ZO ČZS př. Tomáš Dvořák

Z

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA

STARÁ BĚLÁ

Zprávy
z Hasičské
zbrojnice
PLESNÁ

SVINOV

POLANKA
NAD ODROU

TŘEBOVICE

PORUBA
VÍTKOVICE
Vážení
občané, naše jednotka
za uplynulé dva měsíce vyjela celkem ke čtyřem událostem. Dne
17. a PROSKOVICE
18. dubna jsme asistovali při Značky obvodů s heraldickým znakem
natáčení dokumentu pro Českou televizi v Černém lese. 2. května jsme
měli hned dva výjezdy. První byl ořez
stromů na ul. Balbínova a večer jsme
byli povolání k likvidaci spadlého
stromu
na ul.
Petřkovická u zastávky
NOVÁ
BĚLÁ
PUSTKOVEC
Finské domky.
Se svojí technikou jsme se také
předvedli v naší petřkovické školce
TJ Petřkovice zdraví všechny občany
NOVÁ VES
RADVANICE
a na dnech dětí v Mariánských Horách
a As BARTOVICE
radostí může oznámit, že se podaa ve Lhotce. Dále jsme dvakrát stavěli
řilo dokončit další etapu rekonstrukce
stan na akce konané v Petřkovicích.
naší staré tělocvičny (sokolovny) u peDvaOSTRAVA-JIH
strojníci v květnu absolvovali
kárny,
a to zásluhou městského obvodu
SLEZSKÁ OSTRAVA
kurz bezpečné jízdy na polygonu
Petřkovice.
v areálu Libros. Vyzkoušeli si jak řešit
Nyní už vás kromě nových šaten a toakrizové momenty při řízení hasičské
let přivítá zahájený provoz nového fitness
PETŘKOVICE
STARÁ BĚLÁ
cisterny.
pod
názvem Liok´s s profesionálním
Naši rozhodčí byli delegováni na
trenérem Liborem Hrbáčkem, který se
celostátní kolo v požárním sportu,
rozhodl vám všem věnovat dárek. Rád
PLESNÁ
kterého
se také 25. 5. zúčastnili.
bySVINOV
vám ukázal nové možnosti cvičení
Závěrem Vám přeji krásné a pohoa posilování těla, a to od protažení až po
dové léto.
náročný CrossFit.
A teď k tomu dárku - všichni zájemci
David Michalík
POLANKA
velitel JSDH Petřkovice
siTŘEBOVICE
můžou vyzkoušet nové Fitness Liok‘
NAD ODROU
s osobním trenérem ZDARMA.
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Info z TJ Petřkovice

Neváhejte si napsat o první zkušební lekci ZDAR MA na e-mail:
info@lioks.cz
Po náročném cvičení a teplé sprše můžete
využít v TJ Petřkovice novou kosmetickou
službu, kterou ocení nejen ženy, ale i muži.
Paní Petra Hubičková zde začala provozovat kosmetiku, manikúru, pedikúru
a mnozí z vás ji již navštěvují řadu let.
Při vstupu do budovy však na vás ještě
dýchne nostalgie 60 a 70 let, kdy byla provedena poslední rekonstrukce budovy, ale
snad se podaří v příštím roce i toto změnit
a stane se to pro vás příjemným a vyhledávaným místem sportu a péče o tělo.
Pavel Kukučka
předseda TJ Petřkovice

Akvárium Landek, jízdy na koních
a Army Family Day v Hornickém muzeu
PORUBA

VÍTKOVICE

PROSKOVICE

Značky obvodů

Vážení čtenáři petřkovického Zpravodaje, v posledním vydání jsme Vás
pozvali za Koníkem Ferdinandem, tedy
do nové expozice v dole, která představuje práci koní v podzemí. Teď Vás
zveme k návštěvě další letošní novinky.
Akvárium Landek ukáže návštěvníkům
ryby našich vod a seznámí je s jejich
biotopem. Zaměřeno je hlavně na ryby
z povodí řeky Odry, která je od Landeku
na dohled. K vidění jsou nejenom kapři
a plotice, ale i okouni, candáti, parmy,
oukleje atd. V akváriu o objemu 5 000
litrů bude na návštěvníky čekat velký
sumec ,,Pepa" a štika ,,Matylda". Samostatnou kapitolou expozice je ukázka
lososů a ostatních lososovitých ryb,

které také neodmyslitelně patří k řece
Odře a jejím přítokům, byť u lososů je
to už dávno, co Odrou táhli.
Ale snad
ZNAČKA
díky rybímu přechodu, který je v bezprostřední blízkosti akvária (poslední
objekt v areálu, u slepého ramene
a cyklostezky směr Koblov), tomu tak
i v blízké budoucnosti opět bude. Výstava je otevřena v měsících červnu,
červenci a srpnu denně od 10 do 18 hod.
(www.akvariumlandek.cz, akvarium@
centrum.cz, tel. 778 108 285).
Jelikož máme letošní rok v našem
areálu tak trochu o zvířátkách, tak ještě
jedna nabídka. O volných dnech a za
pěkného počasí se můžete projet na koni
nebo poníkovi. Jízdy jsou určeny pro děti

i dospělé a odehrávají se na travnatých
plochách ve sportovní části areálu.
A na závěr pozvánka na akci v sobotu
29. 6. 2019. Odstartujte prázdniny s celou rodinou. Dolní Vítkovice připravily
ve spolupráci s Krajským vojenským
velitelstvím ARMY FAMILY DAY.

KRÁSNÉ POLE
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Vstup na akci je zdarma. Návštěvníci se
mohou těšit na bohatý program - statické
i dynamické ukázky schopností české
armády. Během prezentačního dne se
zájemci seznámí s moderní vojenskou
technikou a zbraněmi používanými
v současné Armádě České republiky.
Velkým lákadlem dne bude také průlet
nadzvukových letounů Jas 39 Gripen.

OSTRAVA-JIH

LHOTKA

BIGBOŠ

MARIÁNSKÉ
HORY
Pro děti bude rovněž připravený
bohatý
A HULVÁKY
program, mohou se těšit na
různé soutěže,
střelecký trenažér, skákací hrad a guláš
z vojenské polní kuchyně. Oblíbené jsou
MARTINOV
i ukázky vojenských psů
při zadržení
pachatele.
Přejeme Vám pěkné léto a těšíme se na
Vás v Hornickém muzeu.

PLESNÁ

MICHÁLKOVICE

Ing. Lumír Plac, ředitel, Landek Park

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

HOŠŤÁLKOVICE

HRABOVÁ

Drazí hudební přátelé,
POLANKA
tak nám nadešel
čas na další, už
NAD ODROU
sedmý petřkovický BIGBOŠ.
Tento se uskuteční 29. června v areálu dolního petřkovického náměstí.
PORUBA
Začneme zlehka
(od 15 hodin) poslechem skvělých Pink Floyd Forever
a art rockových Srpen. Poté trochu
přitvrdí Adobre PROSKOVICE
a po nich nás čeká
nálož v podobě metalových Hand
Grenade, kteří dorazí až z Písku. Na
závěr k tanci rozezvučí struny, klapky
a blány Manatees Friends.
Pitný režim a chuťovky jsou zajištěny, tak vemte dobrou
náladu a doNOVÁ BĚLÁ
jděte v počtu co nejhojnějším.
Jménem městského obvodu a svým
vás srdečně zvu.
NOVÁ VES

Michal Grebeníček

KRÁSNÉ POLE

OSTRAVA-JIH

LHOTKA

PETŘKOVICE

MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE
A MICHAL GREBENÍČEK POŘÁDAJÍ:

MARIÁNSKÉ HORY
PLESNÁ
PETŘKOVICE NÁMĚSTÍ
A HULVÁKY

2 9 . 6 . 2 0 1 9

MARTINOV

1 5 : 0 0

BIGBOŠ
POLANKA
NAD ODROU

MICHÁLKOVICE

PORUBA

PINK FLOYD FOREVER
SRPEN
PROSKOVICE
ADOBRE
HAND GRENADE
MANTEES FRIENDS
Značky městských obvodů
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ
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Střípky z Městské policie Ostrava
 Následky silného větru
pomáhali v Ostravě
odstraňovat i strážníci
O víkendu zažili obyvatelé Ostravy
silný vítr, který vyvrcholil v noci z neděle 10. na pondělí 11. března 2019. Povětrnostní podmínky zaměstnaly také
st ráž ník y Městské policie Ost rava,

kteří se na m noha místech Ostrav y
podíleli na odstraňování následků.
 Trestných činů krádeže
přibylo
Dnes se zaměříme na činnost Městské policie Ostrava v souvislosti s pácháním majetkovým trestních činů, konkrétně na krádeže
majetku, ke kterým dochází v prodejnách.
Trestný čin se v tomto případě od přestupku

liší výší škody,
která je nikoli nepatrná (větší než 5 000 Kč).
V rámci výkonu služby zaznamenali strážníci Městské policie Ostrava v letošním roce
ke dni 25. března již 61 osob podezřelých ze
spáchání těchto trestných činů. Loni za stejné
období to bylo „pouze“ 34 osob, za celý rok
2018 jich bylo 140.
(Pokračování na straně 12)

Z
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STARÁ BĚLÁ

Střípky…

SVINOV
přesvědčivá.
Proto je nejlepší vůbec neotevírat. Nicméně pokud už přece jen otevřete
(Pokračování ze strany 11)
a začnete s těmito lidmi komunikovat,
je třeba být velice obezřetný a v případě
 PODOMNÍ PRODEJ – Rady
POLANKA
TŘEBOVICE
sebemenší
pochybnosti nic nepodepisovat
a doporučení
NAD ODROU
Byť je podomní prodej na řadě míst a nekupovat. V případě podezření dov České republice zakázán, v Ostravě je poručujeme lidem lidé kontaktovat také
to nařízením města č. 1/2013, kterým se přímo svého dodavatele energií pro více
VÍTKOVICE
Městská policie proto důrazně
vydáváPORUBA
Tržní řád, praktiky podomních pro- informací.
dejců jsou stále vynalézavější. V letošním apeluje na všechny občany, aby dbali zvýroce 2019 již strážníci v Ostravě zjistili 41 šené opatrnosti a v případě jakéhokoliv
PROSKOVICE
podezření
na znakem
podomní prodej kontaktovali
přestupků
podomního prodeje, v loňském
Značky obvodů
s heraldickým
městskou policii na linku 156.
roce 2018 jich bylo řešeno celkem 107.
Co dělat, když už jste podepsali?
Triky prodejců
V případě, že jste nevědomky či pod
Hlídky Městské policie Ostrava se nejčastěji setkávají s prodejci nabízející energe- nátlakem smlouvu podepsali, ještě není
tické služby. Často se v takových případech nic ztraceno. Podle občanského zákoníku
osoby vydávají
za zaměstnance úplně jiné můžete
totiž od smlouvy podepsané při
NOVÁ BĚLÁ
PUSTKOVEC
společnosti, která již např. v daném domě podomním prodeji odstoupit do 14 dnů.
plyn či elektřinu dodává. Prodejci chtějí od
lidí vidět třeba složenky SIPO či smlouvy  Celostátní akce JEHLA znovu
NOVÁ VES
RADVANICE
se současným dodavatelem.
A pomohla
BARTOVICEočistit česká města
V úterý 16. dubna 2019 proběhl již 5. ročník
Jak se v takových situacích zachovat?
Podomní prodejci jsou speciálně školeni této akce, která je zaměřena na sběr použitých
na komunikaci
a nejrůznější prodejní triky, jehel
a injekčních stříkaček. Strážníci Městské
OSTRAVA-JIH
SLEZSKÁ OSTRAVA
jejich argumentace může být někdy až příliš policie Ostrava při ní letos sesbírali 130 kusů
PLESNÁ

tohoto nebezpečného materiálu. Díky této
činnosti se snižuje nebezpečí infekčního onemocnění a zároveň se tím veřejnosti připomíná
správný postup při nalezení tohoto odpadu.
Díky tomu zaznamenáváme stále více
případů, kdy strážníkům nálezy stříkaček
a jehel oznamují samotné děti.
Strážníci se sběrem jehel zabývají celoročně nejen při cílených akcích, ale také
v rámci běžné hlídkové činnosti. Zaměřují
se především na dětská hřiště, pískoviště,
parky, odpočinkové zóny, průchody, ale
kontrolují také nepřehledná a málo frekventovaná místa, opuštěné objekty či domovní
výklenky. V loňském roce bylo strážníky
v Ostravě sesbíráno 6045 ks.
A důležitá připomínka na závěr: Pokud
použitou jehlu naleznete, rozhodně není
vhodné ji zvedat nebo s ní jakkoliv manipulovat. Prostřednictvím tísňové linky 156
přivolejte městskou policii. Strážníci jsou
vybaveni ochrannými pomůckami a speciálními boxy na infekční odpad. Zajistí jeho
odborný sběr i následnou likvidaci.
Ing. Michael Beneš
www.mpostrava.cz, benesmi@mpostrava.cz

Fotbalový turnaj na hřišti FC BANA
PETŘKOVICE

V sobotu 18. 5. 2019 se uskutečnil na hřišti
PLESNÁ
FC Bana
za hostincem „Staré nádraží“ již 9.
ročník fotbalového turnaje, v jehož závěru
proběhl „penaltový rozstřel“. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 7 týmů (FC Bana,
Satelit, POLANKA
Zigi 1, Zigi 2, Lešení Ostrava, Young
NAD ODROU
Boys a Barkson). Celkem 60 hráčů usilovalo
o vítězství v tomto prestižním turnaji. Po
21 kvalitních a vyrovnaných utkáních bylo
PORUBA
konečné pořadí následující: 1. Young Boys,
2. FC Bana, 3. Zigi 2, 4. Lešení Ostrava, 5.
PROSKOVICE

STARÁ BĚLÁ

Satelit, 6. Barkson, 7. Zigi 1. Letošní ročník
SVINOVstarosta Petřkovic p. Ivo Mikulica,
navštívil
který předal vítězům poháry a medaile.
Po ukončení turnaje a vyhlášení výsledků
následoval „penaltový rozstřel“, kterého
seTŘEBOVICE
mohli zúčastnit i přítomní návštěvníci
a děti. Po patnácté sérii penalt nakonec
zvítězil Lukáš Masnica. Celkem se nás
v sobotu sešlo v areálu hřiště asi 120 a pro
VÍTKOVICE
všechny byly k dispozici kromě různých
nápojů rovněž vynikající grilované klobásy,
Značky obvodů

ZNAČKA

Domací tým fc bana

domácí moučníky, káva a pro děti různé
sladkosti a chipsy za opravdu „lidové ceny“.
Po celou dobu konání turnaje měly všechny
děti zajištěn bezplatný pitný režim a rovněž
hráči obdrželi nápoje zdarma. Podle reakcí
přítomných se jednalo o zatím nejvydařenější ročník. Tady jsou jména těch, kteří se
o to zasloužili: Lenka Dulaiová, Marcela
Bochňáková, Mirka Falharová, Dáša Špačková, Vladimír Tomeček, Václav Foltýnek,
Tomáš Dvořák, Petr Špaček, Jiří Špaček, Jan
Jeřábek, Dalibor Kupec, Alois Vítek, Rudolf
Schmuch a pochopitelně všichni, kteří se této
akce ať už aktivně, anebo pasivně zúčastnili.
Přiložená fota pořídil Václav Foltýnek, který
byl rovněž rozhodčím několika utkání.
Veliké poděkování patří také těm, kteří
se nějakým způsobem podíleli na zdárném
průběhu této akce, a to zejména: Městský
obvod Petřkovice – dotace, stan, stoly, lavice, obecní četa – posekání hřiště a okolí,
instalace stolů a lavic, petřkovičtí hasiči
– postavení a demontáž stanu, FC Odra
Petřkovice – poháry, medaile, rozlišováky,
Dvořák – lesy, sady, zahrady, s. r. o. –
poskytnutí el. přípojky, úprava prostoru
před hřištěm, zajištění veškerých nápojů,
Ještě jednou děkujeme všem za nezištnou
pomoc.
Za organizátory - Rudolf Schmuch

KRÁSNÉ POLE
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LHOTKA

FC Odra informuje
Vážení sportovní přátelé a fandové
petřkovické kopané, blíží se nám konec
sezóny a můžeme zase rekapitulovat. Na
Landek cup se nám podařilo přitáhnout
další fotbalový klub s obrovským jménem,
a to ukrajinské Dynamo Kyjev. Dovolím
si tvrdit, že větší klub jsme zatím na petřkovickém trávníku neviděli. Nakonec
se ale z vítězství radovali kluci z Polska,
konkrétně ze Zaglebie. Druhé skončilo
Hlinsko a třetí Rohov. V. Plzeň obsadila
4. místo, D. Kyjev 9. místo. To je důkazem
toho, že nerozhoduje zvučné jméno, ale
hráči na hřišti.
Hned po Landeku jsme měli u nás na hřišti
turnaj pro ty nejmenší „Dráčci cup“, tady
nešlo vůbec o výsledek, ale o to, aby naše

OSTRAVA-JIH

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

PLESNÁ

děti měly radost ze sportu. Tohle se dnes A Tým - bude první, druhý nebo třetí
zapomíná a myslím si, že naopak tohle je v MSFL?
MARTINOV
POLANKA
nejdůležitější. Zase tady máme
rodinu LičCo říci na závěr? Přejeme
vám všem pěkné
NAD ODROU
kových, bez kterých by tento cup nebyl.
prázdniny. Dovolím si za nás za všechny moNaši borci na konci května vycestovali ooooc poděkovat naší obci, panu starostovi,
se svými trenéry a rodiči za sluníčkem do partnerům a trenérům. Bez jejich doslova
MICHÁLKOVICE
PORUBA
Itálie. Prostě spojili trénink
s dovolenou do- bláznovství pro správnou
věc by nebylo plné
hromady. Musím zmínit Lenku Dulaiovou, hřiště hráčů. Vždyť v dnešní době jsme např.
protože tohle je ta osoba, která již druhým postavili hřiště jen z nadšení trenérů, pana
OSTRAVA
rokem toto „soustředění“MORAVSKÁ
zorganizovala.
Richtera a spol. TohlePROSKOVICE
je úplně šílená věc. Sám
PŘÍVOZ
A jak u nás dopadly našeA kategorie:
se ptám, jestli se to povedlo někde jinde. Tito
U7, U8, U9, U10, U11 - máme jich plné lidé nestojí o reklamu, jen to prostě tak cítili.
hřiště, a to je výsledek naší práce
Jsme odkázáni na takové lidi a dobře víme,
U13 - 3. místo v krajské soutěži
že bez nich to nepůjde a dobře vím, jak je to
U15 - 7. místo v krajské soutěži
náročné časově, tak finančně. Proto „jen“
U17 - 2. místo v krajskémHOŠŤÁLKOVICE
přeboru
děkuji a nechci trenéryNOVÁ
a spol.BĚLÁ
do něčeho tlačit.
U19 - 5. místo v krajském přeboru

Roman Holiš

Přijdťe v létě na Skalku – jsme v provozu!
HRABOVÁ

Atrakce – minizoo – tábory - restaurace – firemní dny – svatby - oslavy.
Skalka family park se nachází v bezprostřední blízkosti Ostravy. Areál nabízí bohaté
vyžití pro rodiny s dětmi. Děti se vyřádí na
atrakcích, rodiče si odpočinou v lehátku,
s kávou, na slunečné terase. Mezi atrakcemi
najdete – skluzavky, průlezky, kolotoč, autíčka, skákací hrady, trampolínové centrum.
Projít se můžete v naší minizoo, kde najdete
i kamarády našeho maskota Skaláčka. Při
teplém počasí si děti užijí zorbing na vodě. Pro
letní sezónu plánujeme dobudovat obrovskou
8m lanovou pyramidu, bludiště a velkou tubingovou dráhu. Třípatrová budova v alpském
stylu nabízí sál se samostatnou terasou pro
oslavy a svatby, stylovou restauraci, salónek,

bistro a venkovní terasy. Restaurace si zakládá na sezónnosti, protoKRÁSNÉ
v každémPOLE
ročním
období dochází k obměně jídelního lístku.
Po celý rok se zde můžete těšit na zajímavé
menu a víkendové akce. V létě na terasách
LHOTKA
grilujeme. Umístění areálu,
v přírodě u lesa,
je ideálním prostředím nejen pro svatby, ale
i jiné významné rodinné události – křtiny, naHORY
rozeniny, oslavy, smutečníMARIÁNSKÉ
hostiny atd. Díky
A HULVÁKY
velkému sálu, který se nachází
nad restaurací,
je možnost uspořádat firemní akce, večírky
a meetingy. Na jedné z teras se nachází svatební altánek a dominantouMARTINOV
tohoto svatebního
místa je kovaný strom uměleckého kováře
p. Schwancara, požehnal mu biskup ostravsko – opavské diecéze, Msgre. Lobkowitz.
MICHÁLKOVICE
Pořádáme také příměstské tábory, inline

NOVÁ VES

kurzy, parkourové worshopy, bike-kempy,
příměstské školy v přírodě,
výlety pro školy/
OSTRAVA-JIH
školky, sportovní dny. Novinkou letošních
táborů je nevšední zážitkový tábor Survivor,
kde se společně za pomoci profesionálních
záchranářů, vojáků aPETŘKOVICE
dalších děti naučí, jak
přežít v lese bez moderních vymožeností
anebo jak pomoci kamarádovi v nouzi. Letos
PLESNÁ
poprvé na tábory bereme
i děti předškolního
věku. Pořádáme akce pro veřejnost, primárně
zaměřené na zábavu pro děti. Naši návštěvníci
oceňují především blízkost města, přitom
POLANKA
v srdci přírody, zázemí
a gastronomii. Akce
NAD ODROU
pro děti či gastro akce najdete na našem facebooku či webu. Těšíme se na vaši návštěvu.
www.skalkaostrava.com
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Turnaj na hřišti fc bana
NOVÁ BĚLÁ

PUSTKOVEC

NOVÁ VES

RADVANICE
A BARTOVICE
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SVINOV

POLANKA
NAD ODROU

TŘEBOVICE

zš pobyt v přírodě
PORUBA

VÍTKOVICE

PROSKOVICE
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Cyklo-turistický kurz
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