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MARTINOV

POLANKA
NAD ODROU

Vážení spoluobčané,
je doba prázdnin a zasloužených
dovolených a na jedné takové je i náš
pan starosta Ivo Mikulica. Z tohoto důvodu nenajdete v tomto čísle pravidelné
„Slovo starosty“. Na přiložených fotografiích si můžete
připomenout akce,
MICHÁLKOVICE
které proběhly ve spolupráci s obecním
úřadem v uplynulých měsících. Jejich
organizátorům ještě jednou veliký dík.

Redakční rada

PORUBA

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Petřkovický
krmáš

Tradiční akce „Petřkovický krmáš“
se letos koná v neděli 13. října 2019.
V prostoru centra Petřkovic budou
různé atrakce a stánky a dopoledne
proběhne koncert dechové hudby pana
Ondruše. Srdečně zveme!

PROSKOVICE

HOŠŤÁLKOVICE Vítězové Petřkovického guláše

NOVÁ BĚLÁ

HRABOVÁ

NOVÁ VES

KRÁSNÉ POLE

OSTRAVA-JIH

LHOTKA

PETŘKOVICE
Petřkovický bigboš

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

Petřkovický bigboš, foto Werner Ullmann
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STARÁ BĚLÁ

Blahopřejeme
našim
jubilantům
PLESNÁ

Z jednání rady (výtah):
SVINOV

Dne 10. června 2019:
- souhlasila na základě žádosti TělovýPOLANKA
TŘEBOVICE
chovné jednoty Ostrava‑Petřkovice
NAD ODROU
s umístěním 2 ks záznamových kamer
V červenci oslavili své
v chodbě objektu sokolovny na adrese
U Sokolovny č.p. 786/2a, z důvodu
významné životní jubileum:
PORUBA
VÍTKOVICE
bezpečnosti a ochrany majetku,
70 LET:
- vzala na vědomí návrh úpravy doVašíčková Hana
pravního značení místní komunikace
Šilheřovická,
zpracovaný projektantem
Značky obvodů
s heraldickým znakem
75 PROSKOVICE
LET:
Jiřím Břenkem a schválený Dopravním
Lassaková Helga
inspektorátem Policie ČR, a souhlasila
Zagrapanová Jarmila
s tímto návrhem úpravy dopravního
značení,
80 LET a více:
schválila přijetí věcného sponzorBoček Lubomír
ského
daru příspěvkovou organizací
NOVÁ
BĚLÁ
PUSTKOVEC
Čoček
Jindřich
Základní škola Ostrava – Petřkovice,
Glingarová Edeltruda
od spolku Basketbalový klub Snakes
Glumbík Vilibald
Ostrava z.s., jedná se o 6 ks basketbaNOVÁ VES Edeltruda
RADVANICE
Foltýnková
lových
míčů.
A BARTOVICE
Kaňa Josef
Dne 25. června 2019:
Kaštovská Gertruda
- rozhodla o zadání zakázky malého
Košařová
Štěpánka
rozsahu na realizaci zakázky „ReOSTRAVA-JIH
SLEZSKÁ OSTRAVA
konstrukce vytápění bytového domu
Motolová Hildegarda
č.p. 17 – byt č. 3“ uchazeči: Miroslav
Robenek Günter
Strachota, Ludgeřovice,
PETŘKOVICE
BĚLÁ
- STARÁ
rozhodla
o zadání zakázky malého
V srpnu oslavili
rozsahu na realizaci zakázky „Renebo oslaví:
konstrukce obecního bytu v budově
PLESNÁ
SVINOV
č.p. 17/254 – byt č. 7“ uchazeči:
70 LET:
M V STAV BY VJAČ K A s . r.o.,
Görlichová Věra
Ludgeřovice,
Nedělová Marie
POLANKA Krista
TŘEBOVICE
Svobodová
NAD ODROU
Veselý
Jindřich

75 LET:
PORUBA
Fleková
Ilona
Jakšík Aleš

80 LET a více:
PROSKOVICE

Bobříková Erna
Brezinová Lydie
Cnotová Marie
Javorský Miloň
Kornerová Cecilie
Kročková Marie
Lokaj Karel
Olecká Lucie
Poruba Milan
Svoboda Josef
Schoffer Bruno
Tchurz Eduard
Tomeček Emil
Wagner Jaroslav
Zajíček Karel

- rozhodla o zadání zakázky malého
rozsahu na realizaci zakázky „Oprava
elektroinstalace vnitřních společných
prostor a přívodů do bytů/firem,
bytového domu Hlučínská č.p. 17a,
Ostrava-Petřkovice“ uchazeči: Arekon
spol. s r.o., Ostrava‑Poruba,
- rozhodla poskytnutí účelové dotace ve
výši 8.960 Kč spolku Senioři ČR, ZO
Petřkovice z.s. na účast jejich taneční
skupiny COUNTRY GIRLS na 6. ročníku tradiční akce „Třetí festival – setkání aktivních seniorů v ČR“ ve dnech
3. – 5. října 2019 v Plzni,
- rozhodla poskytnutí účelové dotace ve
výši 10.000 Kč Maximu Pachomovovi
na provoz Letního kina Landek Park
v roce 2019.
Dne 16. července 2019:
- rozhodla o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi
městským obvodem Petřkovice a společností CONTE spol. s r.o., Praha 1,
která se týká dodávky zemního plynu
do objektů městského obvodu v letech
2020 a 2021,
- vzala na vědomí Operativní návrh
řízení dopravy č. 426/1 s názvem
„Zklidnění dopravy na ul. stará Hlučínská (Petřkovice lékárna) a Koblovská
(Šilheřovická)“ zpracovaný společností
Ostravské komunikace a.s. v 06/2019.

Ze zasedání zastupitelstva (výtah):

Dne 17. června 2019:
VÍTKOVICE
- schválilo účetní závěrku městského
obvodu Petřkovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 za účetní
Značky
obvodů
období
od 1. 1. – 31. 12. 2018,
- schválilo předložený „Závěrečný
účet městského obvodu Petřkovice za
rok 2018“ a souhlasilo sZNAČKA
celoročním
hospodařením, včetně inventarizace
majetku, závazků a pohledávek, a to
bez výhrad,
- vzalo na vědomí volné zdroje za rok
2018 k zapojení do rozpočtu roku 2019

-

ve výši 1 539 026,03 Kč a rozhodlo
o zapojení volných zdrojů do rozpočtu
městského obvodu roku 2019 takto:
na nákup služeb v Kulturním domě
Petřkovice 
50 tis. Kč
na nákup služeb na ÚMOb Petřkovice

30 tis. Kč
na úhradu elektrické energie v restauraci v Kulturním domě Petřkovice

29 tis. Kč
do rezerv
1 430 tis. Kč
Ing. Karel Gattnar, tajemník

Ze života seniorů

 Taneční skupina
COUNTRY GIRLS
Taneční skupina COUNTRY GIRLS
při ZO seniorů v Petřkovicích přijala
pozvání vystoupit dne 15. 6. 2019 v Hošťálkovicích na „Hošťálkovické pouti“

spolu s oslavou stého výročí farnosti
Hošťálkovice. Bylo to pro nás milé překvapení, že i v této obci se o naší taneční
skupině ví.
Oslava se konala v sobotu, venku
30 °C, vedro k zbláznění – ale nevzdaly
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jsme to a zatančily jsme nejlíp, jak jsme
uměly.
Sklidily jsme velký úspěch a potlesk
publika a rovněž pochvalu a poděkování
od organizátorů této akce.
Rovněž ve čtvrtek 20. 6. 2019 naše
taneční skupina vystoupila na akci „Lidé
lidem“, která se konala v areálu Komenského sadu v Ostravě.
Opět bylo vedro, ale nás to neodradilo
od toho, abychom zatančily 4 tance
v rytmu country a disco. Jsme rády, že
nás zvou na své akce nejen okolní seniorské kluby, ale že je nám dána možnost
vystoupit i na akcích konaných Magistrátem města Ostravy, a tak reprezentovat
naši obec.
No, a co říci na závěr? Po našem „divokém vystoupení“ nikdo z organizátorů

LHOTKA

MARIÁNSKÉ
HORY platidel a dalších PLESNÁ
1. místo senioři, 2 místo
zahrádkáři,
historické artefakty,
3. místo pánové PrudkoviAaHULVÁKY
4. místo hasiči. včetně vystaveného souboru literárních
Výsledky oficiálně vyhlásili mís- děl J. A. Komenského. Byla to velmi
tostarosta obce pan Rudolf Schmuch zajímavá exkurze.
MARTINOV
Další zastávkou POLANKA
byl Rožnov pod Rada předsedkyně seniorů paní
Sanetríková.
NAD ODROU
Výhercům poblahopřáli k vítězství, pře- hoštěm, kde jsme navštívili rodinnou
dali poháry, včetně lahvinky dobrého firmu. která od roku 1992 vyrábí svíčky
alkoholu, a poděkovali za jejich účast prémiové kvality, vyráběné vlastní
MICHÁLKOVICE
PORUBA
technologií Unipar.
Exkurze probíhala
v soutěži.
Pro návštěvníky bylo nachystáno s výkladem od přípravy surovin až po
i malé občerstvení – snědlo se 150 koláčů, nahlédnutí do galerie edice limitovaMORAVSKÁ
PROSKOVICE
vypilo se hodně vody, vína
a piva, OSTRAVA
které ných svíček vyráběných
pro světoznámé
PŘÍVOZ
se čepovalo v restauraciASatelit.
zákazníky. V prodejně svíček jsme za
Po celou dobu konání této soutěžní akce nákupy těchto krásných výrobků utráceli
hrála reprodukovaná hudba, o kterou se nemalé finanční částky.
postaral předseda petřkovických zahrádDalší zastávka byla ve „Světě kamenů“,
kářů pan Marek Vjačka.
rovněž ve Frenštátě pod Radhoštěm,
Letošní třetí ročník Petřkovického
gu- v prodejní galerií NOVÁ
s bohatým
HOŠŤÁLKOVICE
BĚLÁ výběrem
láše se vydařil, všichni se příjemně bavili a neobvyklým sortimentem drahých
kamenů a minerálů, polodrahokamů
a vzácných mineralogických ukázek
HRABOVÁ
NOVÁ VES
z celého světa. Byla to nádhera!
Pak následoval oběd, který všem velmi
chutnal, a po něm nás autobus vyvezl
na Pustevny, kteréOSTRAVA-JIH
jsou nejvýznamnější
KRÁSNÉ POLE
a nejnavštěvovanější horské středisko
Beskyd. Jelikož někteří z nás už byli
unavení, program si každý udělal sám
LHOTKA
PETŘKOVICE
dle vlastních sil a možností.
Byl to příjemný, dobře připravený výlet,
organizátoři si zaslouží velké uznání.
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

Senioři na výletě

této akce nevěřil, že jsme v důchodovém
věku – a opět odměna potlesk a uznání od
obecenstva. No, prostě „holky seniorky“
z Petřkovic – my na to máme!
Marie Toufarová
vedoucí taneční skupiny

 Petřkovický guláš
V sobotu dne 22. června 2019 připravili
petřkovičtí senioři ve spolupráci s místními hasiči a zahrádkáři 3. ročník soutěže
ve vaření guláše s názvem Petřkovický
guláš, který se v letošním roce poprvé
konal v prostoru tržiště za restaurací
Satelit.
V devět hodin tuto akci zahájila a rovněž přivítala všechny přítomné předsedkyně ZO seniorů Petřkovice paní Alena
Sanetríková.
Guláš vařily 4 skupiny, a to petřkovičtí
hasiči, zahrádkáři, senioři a dva pánové
z rodiny Prudkových z Petřkovic.
Guláše se vařily z hovězího masa – ale
každé družstvo podle svého ověřeného
receptu.
Náhodně vybraných pět porotců z řad
návštěvníků vyhlásili svůj verdikt:

OSTRAVA-JIH

PLESNÁ
Alena Sanetríková

Předsedkyně ZO seniorů

 Zájezd – Dlouhé stráně
Jeseníky
POLANKA
a těm, kteří se podíleli MARTINOV
na jeho přípravě
5. června v ranních
hodinách vyjel
NAD ODROU
a provedení, patří veliké poděkování.
autobus s petřkovickými seniory směVýbor seniorů ZO Petřkovice rem na Jeseníky. Cílem byla návštěva
 „Výlet seniorů 2019
spojená s exkurzí přečerpávací vodní
MICHÁLKOVICE
PORUBA
v Moravskoslezském kraji“
elektrárny Dlouhé stráně. Cesta ubíhala
Základní organizace seniorů naší bez problémů, žádné čekání v kolonách,
obce obdržela od náměstka hejtmana a tak jsme na místo dorazili včas, přesně
MORAVSKÁ
OSTRAVA
PROSKOVICE
kraje pana Jana Krkošky
pozvání
na na objednanou exkurzi.
A PŘÍVOZ
akci s názvem „Seniorské cestování“,
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé
která seznamuje seniory se zajímavými stráně je třetí největší přečerpávací vodní
místy
v našem
regionu.
Jedná se
o pod- elektrárna na světě a nejrozsáhlejší vodní
2.13
Značky
městských
obvodů
poru turistiky u starší generace pro energetické dílo v ČR. Většina jejich obosoby starší 60 let. Toto pozvání jsme jektů se nachází pod zemí, stavby na povrpřijali a na základě nám předložené chu jsou ohleduplně začleněny do okolní
široké nabídky výletů od organizátora přírody a vytváří s ní harmonický celek.
Téměř dvouhodinová exkurze byla pro
těchto výletů EDUCA24 agency jsme
vybrali výlet, který nám vyhovoval, některé seniory nad jejich síly. Pak jsme
a to Kozlovice, Rožnov pod Radhoštěm se autobusem dopravili až k horní nádrži,
která se nachází v nadmořské výšce 1350
a Pustevny.
Výlet se uskutečnil 15. července. První metrů. Byl to pro všechny nezapomenunaše zastavení bylo v Kozlovicích, kde telný zážitek.
Tam nahoře nám všem obzvláště
jsme navštívili Obecnou školu v areálu
Fojtství v Kozlovicích. Navštívili jsme chutnala dobrá, i když dosti drahá káva,
historické stavby kozlovického fojtství, a o čepovaném pivu ani nemluvě. A na
zhlédli jsme malou ukázku vývoje škol- únavu, tak na ní se zapomnělo!!
ních vysvědčení, prvních papírových
(Pokračování na straně 4)

Z

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA

srpen 2019 | strana 4

STARÁ BĚLÁ

Ze života…
PLESNÁ

SVINOV

(Pokračování ze strany 3)

Pak byl pro všechny účastníky zájezdu
POLANKA
připraven
velmi chutný oběd v restauraci ve
NAD ODROU
Velkých Losinách, který všem chutnal.
Náš výlet jsme ukončili, jak to bývá
u nás zvykem, v cukrárně, a domů jsme
PORUBA
se vraceli
všichni spokojeni, unaveni
a natěšeni na svou postel.

TŘEBOVICE

VÍTKOVICE

Alena Sanetríková
PROSKOVICE předsedkyně ZO seniorů
Značky obvodů s heraldickým znakem

 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
NOVÁ
BĚLÁ
i šestičlenné družstvo seniorů základní
organizace Petřkovice, které vybojovalo
celkem 8 medailí, a to 4 zlaté, 2 stříbrné
NOVÁ VES
a 2 bronzové.
A toto jsou členové družstva, kteří se
podíleli na zisku těchto medailí:
JosefOSTRAVA-JIH
Fiala (kapitán) – 5, Stanislav
Lukš – 2, Jaroslava Matulová – 1.
Soutěž obsahovala celkem 8 disciplín.
Jelikož se jednalo o sportovní hry seniPETŘKOVICE
orů, byly
zvoleny disciplíny s ohledem na
jejich věk a fyzické schopnosti. Nejednalo
se o vrcholové zápolení, ale o zábavu
formouPLESNÁ
her.

Výlet za poznáním

Všem patří poděkování za dobrou reprezentaci
naší ZO seniorů v Petřkovicích.
PUSTKOVEC

Josef Fiala
kapitán družstva

 Úspěšná reprezentace
RADVANICE
Mezinárodních
A na
BARTOVICE
sportovních hrách
Ve dnech 17. – 19. července 2019 se
v SLEZSKÁ
ČeskýchOSTRAVA
Budějovicích uskutečnily
čtvrté Mezinárodní sportovní hry seniorů. Organizátorem byla Krajská rada
Jihočeského kraje a Jihočeská krajská orSTARÁ BĚLÁ
ganizace
České unie sportu. V nominaci
osmičlenné výpravy Moravskoslezského
kraje byl také člen naší ZO seniorů PetřSVINOV
kovice
pan Josef Fiala. Společně s dalšími

seniory vybojoval v týmové soutěži mezi
21 družstvy výborné 3. místo.
V celkovém hodnocení víceboje (10 disciplín) obsadil v kategorii mužů nad 70
let pan Josef Fiala vynikající 2. místo.
K tomu přidal jedno stříbro v běhu s tenisovou raketou a míčkem.
Dle sdělení kapitána Moravskoslezského výběru pana Karla Moškoře patří
pan Fiala už třetím rokem k oporám
výběru MSK a jeho obětavost a píle se
takto vyplácí.
S úctou a poděkováním za vzornou
reprezentaci Moravskoslezského kraje
a naši ZO seniorů.
Alena Sanetríková, předsedkyně

Z ČINNOSTI ZO ČZS OSTRAVA‑PETŘKOVICE
POLANKA
NAD ODROU

Vážení přátelé, počasí si s námi stále
zahrává, po suchém jaře máme i suché
PORUBA
léto, pokud zaprší, tak je to spíše k pláči.
Nezbývá nám, než se s touto skutečností
nějak vypořádat. Pěstitelé trávníků po
PROSKOVICE
loňských
záchranných zavlažovacích
misích už po většinou od tohoto boje
s větrnými mlýny ustoupili, a pěstitelé
zeleniny a ovoce jsou rádi za to, že
nějaká úroda vůbec bude. Je to sice neovlivnitelná věc, ale je to škoda, právě
v době, kdy se věnuje zahrádkaření čím
dál více lidí. Nezbývá nám, než pěstovat
houževnatější odrůdy plodin a hlavně se
pořádně naučit hospodařit s vodou. I my
pro Vás chystáme minimálně tematickou
přednášku, radši bychom však i nějaký
výjezd na téma hospodaření s vodou.
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás
informoval o úspěších našich mladých
zahrádkářů na soutěžích. O ten největší
úspěch se s Vámi chci podělit nyní. Naše
mladá zahrádkářka Daniela Cedivodová,
která se zúčastnila 48. ročníku celostátní

TŘEBOVICE

soutěže Děčínská kotva a získala titul
mistryně ČR ve floristice kategorie žáci
VÍTKOVICE
a ještě 1. místo celkového pořadí v kategorii žáci. Tímto jí ještě jednou gratulujeme, děkujeme za reprezentaci naší
Značky obvodů a přejeme i nadále spoustu
organizace
úspěchů.
Co se týče našich dalších mladých
zahrádkář ů, v minulémZNAČKA
čísle jsem
Vás zval na ukončení sezony, které se
konalo v pátek 21. června. Jsme rádi
za jejich celoroční snahu a budeme se
na ně těšit zase v září. O den později
v sobotu 22. června se konal třetí ročník Petřkovického guláše, kterého se
účastnil i tým zahrádkářů. Konkurence
byla i letos veliká, všechny guláše byly
velmi podařené a o to více nás těší, že
jsme se s naším gulášem umístili na
krásném 2. místě. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se přípravy guláše
účastnili a také všem návštěvníkům,
kteří přišli týmy během přípravy podpořit a nakonec jim vyprázdnili hrnce.

Doufám, že se zase příští rok na této
akci shledáme. A vážení, počet týmů
není omezený.
V sobotu 10. srpna se konalo tradiční
letní posezení se zahrádkáři. Letos se
uskutečnilo na ploše asfaltového hřiště
u naší moštárny. Připravili jsme skákací
hrad pro děti, který byl v obležení malých návštěvníků až do konce, a co se
občerstvení týče, určitě si každý přišel
na své. Připravili jsme širokou nabídku
nápojů, jídel z grilu a guláš. K tanci
a poslechu vyhrával náš předseda, hráli
jsme na přání, což nás těší o to víc, že
se návštěvníci také zapojili. Podle ohlasů
návštěvníků a našich pocitu můžeme celou akci shrnout jako podařenou a všem,
co si našli chvilku a přišli, bych za to
rád poděkoval. Jsme rádi, že se Vám
akce, které pořádáme líbí a rádi na ně
chodíte.
Jelikož podzim za chvíli bude klepat
na dveře, i letos pro Vás připravujeme
lisování jablek v naší moštárně. Prosím,
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OSTRAVA-JIH

LHOTKA

PLESNÁ
ovoce dochází k zalepování,
klesá výtěžnost a roste náročnost praní pláten.
Na letošní sezonu jsme si dali trochu
práce, zrenovovali jsme lis, tak že
MARTINOV
POLANKA
jeho efektivita ještě
vzroste, objednali
NAD ODROU
jsme nový drtič a i prostor moštárny
prošel očistou a drobnými úpravami.
Otevírací doba moštárny bude každou
MICHÁLKOVICE
PORUBA
sobotu od 8:00 do
11:30, v případě
většího množství jablek (nad 150 kg) je
možné se domluvit individuálně na tel.
MORAVSKÁ OSTRAVA
čísle: 603 951 093.PROSKOVICE
Začínáme v sobotu
A PŘÍVOZ
31. 8. 2019.
Během měsíce září proběhne zájezd
členů ZO ČZS Ostrava – Petřkovice
a dalších zájemců z řad veřejnosti na
jižní Moravu a Dolního Rakouska. Zatím
je
zájezd v jednání,
včas
Vás budeme
HOŠŤÁLKOVICE
NOVÁ
BĚLÁ
nemoštujeme. Plátno, ve kterém drť li- informovat.
sujeme, je svou gramáží uzpůsobeno na
efektivní listování jablek, u ostatního
Za výbor ZO ČZS př. Tomáš Dvořák
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

předem upozorňuji, že pouze jablek.
Malou příměs hrušek ve větším množství jablek akceptujeme, ale jiné ovoce

HRABOVÁ

NOVÁ VES

Zprávy z hasičské zbrojnice
Vážení občané, v uplynulých dvou
měsících jsme absolvovali celkem šest
výjezdů ke spadlým stromům v katastru
Petřkovic.
11. 6. ul. Balbínova, 12. 6. ul. Vzdálená, 14. 6. ul. U sokolovny, 21. 7.
ul. K Lidicím, 21. 7. ul. Balbínova, 30. 7.
ul. Petřkovická.
Dále jsme provedli 22. 6. kácení
stromu u Kasina z důvodu nebezpečného
stavu stromu a připravované rekonstrukce dvoru.
Naši členové se také zúčastnili Petřkovického guláše. Postavili jsme opět stany
na akce v obvodu, a to Den dětí ve školce,
Petřkovický guláš a Bigboš.
David Michalík
velitel JSDH Petřkovice

KRÁSNÉ POLE
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PETŘKOVICE

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY
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MARTINOV

POLANKA
NAD ODROU

MICHÁLKOVICE

PORUBA

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

PROSKOVICE

2.13 Značky městských obvodů

Landek Park v Ostravě otevřel nový stellplatz
První a jediný stellplatz v Ostravě zprovoznil Landek Park, který je největším
hornickým muzeem v tuzemsku, známým archeologickým nalezištěm a unikátní
národní přírodní lokalitou v jednom. Stellplatz je termín, kterým majitelé
karavanů a fanoušci cestování v nich označují místa, kde je umožněno stání
obytných aut a přívěsů. V Ostravě nyní mají jedinečnou šanci spojit návštěvu
města s pobytem v zajímavé přírodní scenérii obklopené navíc historickými
důlními objekty.
Právě jedinečnost místa přispěla
k tomu, že projekt podpořil a vlastně
i inicioval Moravskoslezsk ý k raj.
„Rozvoj cestovního ruchu je pro náš
region velmi důležit ý. V loňském

roce u nás turisté utratili přes 8 a půl
miliardy korun, což jsou prostředky
důležité pro rozvoj kraje a podporu
pod n i katelů, k teř í v něm působí.
Se zvyšující se návštěvností se také

z v yšuje k valit a slu žeb a samot ná
nabídka. Jsem přesvědčený, že vznik
stellplatz ů je velmi šťast ný k rok,
který k nám naláká milovníky jízdy
obytnými auty. Tento způsob trávení
dovolené začíná být velmi trendy a je
skvělé, že i Moravskoslezský kraj už
má v této oblasti co nabídnout,“ řekl
náměstek Moravskoslezského kraje pro
cestovní ruch Jan Krkoška. Stellplatz
vznikl strategicky v krajském městě
a poblíž dálnice D1, což poloha Landek
(Pokračování na straně 6)
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SVINOV

(Pokračování ze strany 5)

Parku, coby turistické atraktivity naPOLANKA
TŘEBOVICE
víc umožňovala.
NAD ODROU
Stellplatz na Landeku poskytuje
komfort i pro delší prázdninový pobyt.
„Místa pro karavany jsme vybavili poVÍTKOVICE
třebnouPORUBA
infrastrukturou. To znamená,
že jsou připraveny přívody elektřiny,
čerstvé pitné vody, stejně jako výpusť odPROSKOVICE
padní vody
s možností likvidace náplněZnačky obvodů s heraldickým znakem
chemického WC,“ uvedl ředitel Landek
Parku Lumír Plac.
Služby jsou v režimu non stop a bez
obsluhy, tudíž lze očistu obytných aut
nebo přívěsů provést v kteroukoliv denní
či noční
hodinu.
NOVÁ
BĚLÁUmožněno je i bezhoPUSTKOVEC
tovostní samoobslužné placení. Přístup
k wi-fi je zajištěn v Buffetu U Karla.
Na prostorných stáních v příjemném
NOVÁ VES
RADVANICE
prostředí zaparkuje osm karavanů. Cena
A BARTOVICE
za stání na jeden den je 100 korun, plus
cena za dospělou osobu je 70 Kč za den,
za dítěOSTRAVA-JIH
se platí 50 Kč za den. Projekt
SLEZSKÁ OSTRAVA
vyšel na více než milión korun, přičemž
Moravskoslezský kraj přispěl účelovou
podporou na vznik této infrastruktury
STARÁ BĚLÁ
ve výšiPETŘKOVICE
600 tis. Kč.
Otevření stellplatzu bylo naplánováno tak, aby ladilo s koncem školního
PLESNÁ
SVINOV
roku. Navíc
je celý prostor pet friendly,
čili přístupný i se zvířátky, a přijet
se do něj dá také po síti oblíbených
cyklostezek.
POLANKA
TŘEBOVICE
Na stellplatz
v Landek Parku navazují
NAD ODROU
restaurace, bistro, bufet, nájezd na cyklostezku a přírodní a historické atraktivity, které se rozkládají na celkové ploše
PORUBA
VÍTKOVICE
35 hektarů. V dosahu je MHD. Auty lze
pohodlně vyjet na dálnici do Brna i do
Polska.
PROSKOVICE
Značky obvodů
Nejnověji
je součástí areálu také
Akvárium Landek – soubor akvárií,
z nich největší má objem pět tisíc litrů.
Příchozí tu mohou obdivovat obřího
ZNAČKA
zlatého sumcem, štiku, jesetery i další  Jak pečovat o nemocného
v domácím prostředí
ryby. V těsné blízkosti Landek Parku
a půjčovna pomůcek
je meandr řeky Odry a nedaleko soutok
Char ita Ost rava v rámci ak tivit
Odry a Ostravice.
Charitní hospicové poradny nabízí
možnost bezplatné účasti na semináři
„Jak pečovat o nemocného člověka
v domácím prostředí“. Na setkání
s profesionálními zdravotními sestrami
Mobilního hospice sv. Kr yštofa se
dozvíte, jak zvládnout péči o člověka
se sníženou pohyblivostí, a získáte
související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému

Charita Ostrava

člověku podávat stravu, tekutiny a léky,
provádět osobní hygienu či polohování,
jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou
připraveny informace o možnostech
získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které
mohou být nápomocné při naplňování
pot řeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit
v charitní Půjčovně kompenzačních
pomůcek, katalog pomůcek a další
infor mace můžete nalézt na webu
(Pokračování na straně 7)
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Charity Ostrava: http://ostrava.charita.
cz/seniori/pujcovna-kompenzacnichpomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně,
nejbližší termín je 19. 9. 2019, 14.00 až
17:00 h v budově Hospice sv. Lukáše,
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.
Na školení se, prosím, přihlaste předem
u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533,
mobil: 731 534 002 nebo e-mailem:
hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.
Těšíme se na Vaši účast!
 Charita Ostrava hledá lékaře
a zdravotní sestry pro
hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní
medicíny a 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/.
 David Stypka a Bandjeez,
Martina Kociánová,
Janáčkův komorní orchestr
a další se sejdou, aby
pomohli...
Benefiční koncert Charity Ostrava –
Sešli se, aby pomohli... na podporu
Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi proběhne
17. 9. 2018 od 19 h v Divadle A. Dvořáka
v Ostravě. Vystoupí pěvkyně Martina
Kociánová s harfistkou Kateřinou Englichovou, Janáčkův komorní orchestr
s pěvkyní Patricii Janečkovou, violoncellistou Jiřím Hanouskem a David
Stypka&Bandjeez.
Charitní dům sv. Zdislavy – azylový
dům poskytuje dočasné zázemí pro matky
s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče
a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou
bydlení. V rámci poskytované sociální
služby podporujeme jejich soběstačnost
a zapojení do běžného života ve společnosti. Celý výtěžek vstupného na koncert
bude využit na podporu rekonstrukce
kapacitně lépe vyhovujícího objektu pro
azylový dům v rámci povolené veřejné
sbírky.
Předprodej vstupenek v systému
Národního divadla moravskoslezského,
Ostravském informačním servisu a informačních centrech měst v regionu
předpokládáme od července 2019.

OSTRAVA-JIH

LHOTKA

Městská policie informuje
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

PLESNÁ

v dopoledních
 Ostravští strážníci vezou
hodinách zjišz Mikulova stříbro a bronz
MARTINOV
Opět po roce se strážníci
Městské poli- t ě no někol i k POLANKA
NAD ODROU
cie Ostrava zúčastnili střeleckého turnaje překročení nej„O pohár starosty Mikulova“, který se vyšší dovolené rychlosti. V jednom příuskutečnil 13. června 2019 již počtrnácté. padě řidič motorového vozidla překročil
MICHÁLKOVICE
40 km/h.
V konkurenci 28 tříčlenných
družstev, rychlost o více jak PORUBA
V některých městech spolupracovali
složených převážně z řad městských
a obecních policií z celé ČR, si ostravští, strážníci rovněž s tamními asistenty
MORAVSKÁ
OSTRAVAprevence kriminality,
PROSKOVICE
pracovníky Orgánu
ve složení Oldřich Dunaj,
Pavel Burda
A PŘÍVOZ
a Petr Vlček, vedli skvěle
a získali bron- sociálně právní ochrany dětí nebo s pozové medaile! Střelecký turnaj probíhal licisty ČR. Počty zjištěných prohřešků
ve dvou disciplínách. První prověřila konzumace alkoholu se pohybovaly
střelce z mířené střelby na 25 metrů, ta v souhrnu k padesátce.
druhá byla zaměřena na praktický výkon
situace
služby, ve které se hodnotil
čas, zásahy  Mimořádné NOVÁ
HOŠŤÁLKOVICE
BĚLÁ
v běžném životě
a taktické provedení. V kategorii jednotSebeobrana pro ženy!!!
livců, čítající 100 střelců, navíc přidal
Ženy a dívky, jakožto oběti násilné
Oldřich Dunaj stříbro za 2. místo.
HRABOVÁ
NOVÁ VES
a mravnostní trestné činnosti, jsou druhou cílovou skupinou výše zmíněného
 Ostravští strážníci se
projektu. V říjnu 2019 započne sebeobrana
v souvislosti s koncem
pro ženy, která je součástí
projektu „Miškolního roku zaměřili
na
KRÁSNÉ POLE
OSTRAVA-JIH
mořádné situace v běžném životě“. Tímto
zvýšené kontroly požívání
a podávání alkoholu dětem
a mladistvým
LHOTKA
PETŘKOVICE
Městská policie Ostrava
se v souvislosti
s koncem školního roku zapojila do celorepublikové akce zaměřené na zvýšenou
MARIÁNSKÉ
HORY
PLESNÁ
preventivní kontrolu požívání
a podávání
A HULVÁKY
alkoholu dětem a mladistvým.
Tento den
bývá ve znamení oslav, které často končí
převozem opilých nezletilých do nemocPOLANKA
nice. Kromě pořádajícíMARTINOV
Městské policie
NAD ODROU
Praha se účastnili strážníci z dalších 13
měst. Kromě Ostravy mj. také Brno či
Havířov.
MICHÁLKOVICE
PORUBA
Preventivní kontroly ve všech městech
byly zaměřeny na různé mládeží oblíbené lokality. Kromě zábavních klubů,
MORAVSKÁ
OSTRAVA
PROSKOVICE
barů a restaurací se jednalo
i o parky,
A PŘÍVOZ
hřiště, okolí nákupních a zábavních center a další „odpočinková“ místa, kde se zveme zájemkyně, aby se přihlásili na
nezletilí
2.13 scházejí.
Značky městských obvodů Městské policii Ostrava. Bližší informace
Městská policie Ostrava rovněž zabez- získáte na tel. 720 735 125 nebo na emailu
pečovala zvýšený dohled na bezpečnost info@mpostrava.cz Kurz je složený z dea plynulost provozu na pozemních seti lekcí a bude se konat v budově IBC
komunikacích, kdy se strážníci zamě- na ul. Nemocniční 11 v Moravské Ostravě,
řovali zejména na bezpečné přecházení kde se Vám budou věnovat zkušení lektoři
mládeže přes pozemní komunikace Městské policie Ostrava.
a na výskyt závadových osob v okolí
Hlavním cílem projektu je seznámit
určených míst.
účastnice se základy sebeobrany. NedílZ důvodu většího pohybu dětí v okolí nou součástí je také zvýšit účastnicím poškolských zařízení bylo i měření rych- vědomí o principech bezpečného chování
losti prováděno se zaměřením na tyto v běžném životě, kyberprostoru.
lokality. I přes větší přítomnost strážníků
Projekt je financován Ministerstvem vnidohlížejících na bezpečnost pohybu tra ČR a statutárním městem Ostrava.
(Pokračování na straně 8)
dětí na pozemních komunikacích bylo
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„Bezpečně do školy“
SVINOV

(Pokračování ze strany 7)

Letní prázdniny jsou v plném proudu,
ale nebude trvat dlouho a děti opět
POLANKA
TŘEBOVICE
usednou
do školních lavic. Obzvlášť pro
 Znáte
svého okrskáře?
NAD ODROU
Zajímá Vás, jak kontaktovat zrovna prvňáčky či děti, které začnou do školy
toho „svého okrskáře“? Ostrava je roz- chodit samy bez doprovodu dospělé osoby,
dělena na přibližně 200 okrsků v rámci bude září významným obdobím. Na zaPORUBA
VÍTKOVICE
nového školního roku bývají děti
čtyř oblastí.
Do oblasti Moravská Os- čátku
trava a Přívoz spadají také Mariánské plné zážitků, které o prázdninách zažily
Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka a jejich myšlenky se ubírají k předešlým
PROSKOVICE
dnům
volna. znakem
Je však potřeba, aby i přes to
a Hošťálkovice.
Snahou Městské poli-Značky obvodů
s heraldickým
cie Ostrava je, aby každý občan města nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po
znal „svého strážníka“ a s důvěrou se cestě do školy opatrné a vyhnuly se přína něj obracel. Strážník-okrskář své padnému nebezpečí. V tom hrají důležitou
pracovní povinnosti vykonává převážně roli rodiče, kteří by neměli začátek školve svěřené lokalitě, čímž maximálně ního roku podcenit a již ke konci prázdnin
potomky na nástup do školy z pohledu
prohlubuje
znalosti o problematice své
NOVÁsvé
BĚLÁ
PUSTKOVEC
„svého“ okrsku. Po osobních rozhovo- bezpečnosti postupně připravovat. Pravirech s obyvateli řeší problémy v úzké dla bezpečnosti je samozřejmě potřeba
spolupráci se zaměstnanci městského připomenout i starším žákům, kteří by je
NOVÁ VES
RADVANICE
znát, ale především je potřeba je
obvodu, školských či zdravotnických užA měli
BARTOVICE
zařízení, s představiteli firem a právnic- naučit malé školáky.
Důležité je, aby se děti uměly bezkými osobami a v neposlední řadě také
pečně
pohybovat v silničním provozu.
s Policií
České
republiky.
OSTRAVA-JIH
SLEZSKÁ OSTRAVA
Kromě samotných strážníků-okrskářů Pokud jste i vy rodičem malého školáka,
jsou v jednotlivých oblastech zřízeny opakovaně s ním projděte celou trasu do
také kontaktní místa pro občany, kde školy, ale i ostatní cesty, po kterých se
PETŘKOVICE
STARÁ BĚLÁ
samo pohybovat například z důvodu
se občané
mohou obracet na přítomné bude
strážníky se svými dotazy, náměty a žá- návštěvy zájmových kroužků. Při této
dostmi týkajícími se veřejného pořádku, příležitosti dětem ukažte bezpečná místa
PLESNÁ
SVINOV
přecházení vozovky a vysvětlete jim
prevence
kriminality a upevňování pro
pořádku a bezpečí ve městě. Kontaktní základní zásady bezpečného přecházení.
místa pro občany jsou v jednotlivých Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do
městských částech rozmístěny tak, aby vozovky před tím, než se pořádně rozPOLANKA
TŘEBOVICE
na obě strany a přesvědčí se, že je
měli občané
možnost vznést podněty na hlédne
NAD ODROU
strážníky i ve vzdálenějších lokalitách přejití bezpečné. V případě přijíždějícího
bez potřeby většího cestování. Více na vozidla by mělo dítě s řidičem navázat
oční kontakt a až se ubezpečí, že jej řidič
www.mpostrava.cz.
PORUBA

skutečně pouští, rychle
přejít na druhou stranu.
Naučte malé školáky
dopravní značky, které
se po cestě do školy vyskytují, a přesvědčte se, že znají úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých barevných
signálů. Kamkoliv s nimi půjdete, buďte
jim příkladem! Pokud vidí například přecházení na červenou, mohou to považovat
za správné, což pro ně může být velice
nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě bylo při
pohybu v silničním provozu dobře vidět
i za snížené viditelnosti. V dnešní době
je k sehnání nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost
za špatných podmínek až na 200 metrů.
Pořiďte svému dítěti například reflexní
pásek či přívěšek, který můžete zavěsit
třeba na školní aktovku. Zvýšíte tak jeho
bezpečnost a navíc bude mít z reflexního
předmětu radost. Dětem dále připomeňte,
že nemají komunikovat s cizími lidmi,
brát si od nich žádné předměty a už vůbec
ne s nimi někam chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými
úmysly mohou použít k získání jejich
důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto
možnou situaci děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat
obezřetně a nesmí uvěřit všemu, co říkají
nebo jim například slibují.
Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení
do nového školního roku.
nprap. Mgr. Darina Knižátková
vrchní inspektor

VÍTKOVICE

O pohár starosty Petřkovic
PROSKOVICE

V sobotu 13. 7. 2019 se uskutečnil v areálu Landek parku již 12. ročník tenisového
turnaje ve čtyřhrách „O pohár starosty
Petřkovic“. Vzhledem k hlášené nepřízni
počasí na sobotní odpoledne se losovalo
a zápasy se předehrávaly už v pátek 12. 7.
V sobotu v poledne se opravdu spustil
liják, ale dohrát se podařilo a kurty jsme
opouštěli s prvními kapkami. V naprosto
vyčerpávajících utkáních opět platilo, že
vyhráli všichni, kteří se tohoto turnaje zúčastnili. Přesto trochu statistiky: 1. místo
Pavel Kukučka, 2. místo Kuba Kubka,
3. místo David Fiedler. Putovní pohár
se tak nemusel stěhovat a zůstal u vítěze
z minulého roku. Celý turnaj zorganizoval
oddíl tenisu TJ Petřkovice pod vedením
Pavla Kukučky, na občerstvení v průběhu

Značky obvodů

ZNAČKA

turnaje se složili hráči samotní a ceny ve
formě pohárů nám daroval starosta Ivo
Mikulica, za což srdečně děkujeme. Jsme

rádi, že jsou naší obcí podporovány sportovní i kulturní aktivity místních občanů.
Turnaj se opět náramně vydařil, nezbývá
než říct: „Tak ahoj příště.“ A ještě na závěr
slovo předsedy TJ Pavla Kukučky: „Vážení spoluobčané, oddíl tenisu není nijak
uzavřený klub a je vám všem otevřen, jak
jsem psal již minulý rok. Můžou se do něj
hlásit všichni se sportovním duchem pro
tenis, ale hlavně ti, kteří hledají příležitost
si s někým zahrát. Minulý rok se přihlásil
hráč, který si chtěl trénovat sám. O tom
to ale není, jsme kolektiv, hrajeme hlavně
pro radost z pohybu a utužování kolektivu. Věřím, že vás to osloví a rozšíříte
naše řady.“
Za organizátory
předseda TJ Pavel Kukučka

KRÁSNÉ POLE
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LHOTKA

FC Odra informuje

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

Vážení sportovní přátelé a fandové
petřkovické kopané, fotbalový čas letí
strašně rychle a již je tady další sezóna
a kéž by byla tak úspěšná jako ta minulá.
Čeká nás zase spousta utkání plných
emocí a hlediště plné fanoušků. Ano,
náš klub táhne, to si musíme přiznat.
Dělá nám radost a návštěvnost v průměru
až 300 diváků je nádherná. Ale ODRA
nespí a již se nám rozbíhá nová sezóna.
V rámci spolupráce mezi naším klubem
a Outlet Arénou jsme se zúčastnili akce
Hýbej zadkem, fotbalový víkend v Outlet
Arena Moravia. Naši hráči z kategorie
U8, U9, U10 si vyzkoušeli mnoho fotbalových disciplín, ať už slalom s míčem,

OSTRAVA-JIH

PLESNÁ

střelbu na přesnost nebo vodní fotbal.
MARTINOV
POLANKA
Naše přípravky na začátku
srpna odjíždějí
NAD ODROU
na soustředění na Valašku. Poděkování
patří všem zúčastněným a hlavně trenérům Mikušovi a Sionkovi, bez kterých
MICHÁLKOVICE
PORUBA
by se tato akce neuskutečnila.
Máme 10
mládežnických týmů a 1 dospělý tým,
a tak jako každý rok řešíme tréninkový
MORAVSKÁ
OSTRAVA
PROSKOVICE
proces a tréninkové hřiště.
Musíme
si
A PŘÍVOZ
vyhovět, aby se na každého
dostalo, a jen
díky tomu, že držíme spolu, tak dlouho
fungujeme.
Ovšem spojení na celý život má máloA je pravda, že FC ODRA Petřkovice
kdo. A vůbec prvním, kdo má náš klub má mnoho srdcařů, bez kterých by tento
vytetován pod kůži, je HOŠŤÁLKOVICE
trenér naší mlá- klub nemohl fungovat.
NOVÁ BĚLÁ
deže Roman Mikuš – viz přiložené foto.
Roman Holiš
HRABOVÁ

Zveme vás do nově otevřené prodejny německého
zboží v Petřkovicích na ulici Hlučínská 129.

NOVÁ VES

KRÁSNÉ POLE

OSTRAVA-JIH

LHOTKA

PETŘKOVICE

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

PLESNÁ

MARTINOV

POLANKA
NAD ODROU

MICHÁLKOVICE

PORUBA

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

PROSKOVICE

Co můžete nakoupit?
Prací prášky a gely, aviváže, čistící
prostředky, dětské pleny a vybrané
druhy potravin. Káva, kakao, cukrovinky, čokolády.
Otevírací doba pondělí až pátek
od 08:00 do 17:00 hodin
a v sobotu
od 08:00 do 11:00 hodin.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

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

Petřkovický bigboš
foto Werner Ullmann

Petřkovický bigboš, foto Werner Ullmann

NOVÁ BĚLÁ

PUSTKOVEC

NOVÁ VES

RADVANICE
A BARTOVICE

OSTRAVA-JIH

SLEZSKÁ OSTRAVA

PETŘKOVICE

STARÁ BĚLÁ

PLESNÁ

SVINOV

POLANKA
NAD ODROU

TŘEBOVICE

Výlet seniorů na Dlouhé stráně
PORUBA

VÍTKOVICE

PROSKOVICE

Značky obvodů

ZNAČKA

Členky Country girls
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