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Milí spoluobčané, 
HOTOVO! Jsem moc 
rád, že konečně mohu 
tohle slovo napsat 
k rekonstrukci našeho 
kult u r n ího domu. 
Rekonstrukce začala 
před 10 lety a za tu 
dobu byly kompletně 
zrekonstruovány by-

tové i nebytové prostory, sál, vinárna, 
obřadní místnost, kuchyně a hospoda. 
Byla zateplena fasáda, vyměněny okna 
a je nová střecha.

U příležitosti dokončení rekonstrukce 
KD proběhne 11. března „Jarní petřko-
vický bál“ s programem, večeří a zábavou 

(bez tomboly). Srdečně vás všechny zvu 
nejen na prohlídku nových prostor, ale 
doufám i na bezva večer. Akce se usku-
teční, pokud nám to epidemická situace 
dovolí. 

Jelikož je toto první zpravodaj v le-
tošním roce, dovolte mi vás informovat, 
co nás čeká, jaké budou investice či 
opravy v Petřkovicích. Protože jsme 
v roce 2021 solidně hospodařili, máme 
největší přebytek hospodaření v histo- 
rii Petřkovic, a to 4,5 mil. korun. Díky 
této částce a rozpočtu na rok 2022  
můžeme nejen dokončit práce na KD  
a zahájit rekonstrukci mateřské školy, 
ale i opravit propustek na Koblovské  
a opravit dělící stěnu s chodníkem na  

ul. Hlučínské. Dále probíhají stavební 
práce na 1. stupni ZŠ a bude vybudován 
bezbariérový přístup do ordinace „Moje 
ambulance“.

Po prázdninách bychom chtěli zahájit 
práce na bike parku, a to centrálním 
chodníkem přes toto území a propojit 
ulici Koblovskou s Údolní a Hlučín- 
skou. Součástí prací bude rozšíření ze- 
leně v této oblasti. Po dlouhé době se  
vracím k ulici Jahodové, město právě  
soutěží zhotovitele prací, takže když  
budou šikovní, práce začnou na jaře  
(konečně). 

Přeji vám všem krásné jaro.
Ivo Mikulica

starosta

Slovo starosty
únor 2022 • číslo 1 Zdarma

Projekt 
na rekonstrukci 
kulturního domu 
byl vytvořen 
v roce 2011, práce 
byly započaty 
v roce 2012 a celá 
rekonstrukce 
v hodnotě 
67 milionů korun 
byla ukončena 
v roce 2022.

Na rekonstrukci se 
podílely tyto firmy:
KAVIS, spol. s.r.o.,
Petr Lichnovský, 
Architektonická 
kancelář s.r.o.,
MV STAVBY 
VJAČKA, s.r.o.
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Dne 14. prosince 2021:
- rozhodla o pronájmu prostor určených 

k podnikání v 1. NP kulturního domu 
na ul. Hlučínské v Ostravě-Petřkovi-
cích (restaurace a kuchyně) společnosti 
Mlsný jazýček s.r.o., Ostrava-Poruba, 
jednatel Patrik Tulej

- rozhodla o uzavření Smlouvy o vý-
půjčce se spolkem Senioři České 
republiky, z.s., základní organizace 
Petřkovice, na výpůjčku místnosti 
v 2. NP kulturního domu za účelem 
provozování klubovny

- schválila poskytnutí f inančního 
příspěvku Charitě Ostrava ve výši 
7.906 Kč na dokrytí nákladů spojených 
s rozvozem obědů v městském obvodu 
Petřkovice v roce 2021

Dne 11. ledna 2022:
- rozhodla o pronájmu prostor určených 

k podnikání v přízemí bytového domu 
č.p. 148 na ul. Hlučínské v Ostravě- 
-Petřkovicích společnosti MOJE AM-
BULANCE a.s. za účelem provozování 
ordinace praktického lékaře

- souhlasila s trvalou úpravou doprav-
ního značení na ul. Balbínova, kterým 
bude nově osazena zatáčka na ul. Bal-
bínova odrazovým zrcadlem

Dne 25. ledna 2022:
- projednala žádost odboru f inancí 

a rozpočtu MMO o provedení kontroly 
veřejných prostranství na území našeho 
městského obvodu v souvislosti s při-
pravovanou novelou OZV a souhlasila 
s úpravou míst veřejného prostranství 

Z jednání rady (výtah):

Z jednání zastupitelstva (výtah):

V lednu oslavili své 
významné životní jubileum:
70 LET:

Habustová Helena
Kaluža Vilém
Kalužová Růžena
Lokaj Karel
Michalíková Drahomíra
Pudich Karel

75 LET:

Dubský František

80 LET a VícE:

Čerevková Alžběta
Češnerová Marie
Daniec Jiří
Honeiserová Marie
Kalábová Marie
Liška Günter
Mecová Ludmila
Patrovičová Emilie
Šmídová Waltruda
Špornová Erika
Ullmann Evald
Važíková Zdenka
Wagnerová Elke
Wyková Libuše

V únoru oslavili nebo oslaví:
70 LET:
Nekula František
Štecherová Hedvika

75 LET:
Miketová Marie

80 LET a VícE:
Adámková Marta
Baková Aloisie
Duda Josef
Gospošová Irena 
Kubina Miroslav
Otisk Bohumír
Stepková Anna
Weisová Anna
Zagorová Anna
Zelenská Helga

Blahopřejeme
našim jubilantům

Ze školních lavic

Dne 16. prosince 2021:
- schválilo vyrovnaný rozpočet měst-

ského obvodu Petřkovice na rok 2022 
ve výši 36 878 tis. Kč dle předloženého 
návrhu (v tis. Kč):

PŘíJMY cELKEM : 36 878
V tom:
Běžné příjmy (daňové + 
nedaňové)

6 319 

Běžné přijaté dotace 19 176 
Převody ze SF 295
Kapitálové příjmy 20
Kapitálové dotace 11 363
Konsolidace příjmů - 295
Financování celkem  0
cELKOVÉ ZDROJE 36 878
VÝDaJE cELKEM: 36 878 
V tom:
Běžné výdaje 24 440
v tom (výtah):
MŠ 1 407
ZŠ 4 237
Bytové hospodářství 885

Péče o vzhled obce 
a zeleň 

3 615

Zastupitelstvo 1 786
Činnost místní správy 5 758
Rezerva 1 600

Konsolidace výdajů - 295
Kapitálové výdaje 12 733
v tom:
Rozšíření kapacity MŠ 5 000
Rozšíření kapacity 
MŠ – spoluúčast

500

Modernizace učebny 
F-CH

750

Rekonstrukce interiéru 
KD

2 621

Rekonstrukce interiéru 
KD – spoluúčast

3 742

Nákup pozemků 20
Nové projektové doku-
mentace na inv. akce

100

cELKOVÉ VÝDaJE: 36 878

Ing. Karel Gattnar, tajemník

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ �
V pondělí 31. ledna si žáci odnesli domů 

pololetní vysvědčení. Deváťáci nejen vy-
svědčení dostali, ale také sami vysvědčení 
v podobě slovního hodnocení udělili jed-
notlivým vyučovacím předmětům.

Vysvědčení se mi líbilo a i moje ma-
minka byla ráda. Dostala jsem čokoládu, 

bonbony a oplatky a taky jsme šly spolu 
do cukrárny. Tam jsme to oslavily. 

Vanesa Halušková, III. A

Na vysvědčení jsem měla skoro samé 
jedničky, až na dvojku z vlastivědy. Do-
stala jsem za to sportovní oblečení a nové 
boty. A v pátek si jedeme pro štěňátko 
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huskyho. Bude se jmenovat Lady. Už se 
moc těším, až ji uvidím. 

Alex Vinarská, IV. A
V pondělí 31. 1. se rozdávalo pololetní 

vysvědčení. Těšila jsem se, jaké známky 
dostanu. Před vyučováním jsme se otesto-
vali a pak jsme si v první hodině povídali 
o prvním pololetí. Paní učitelka nás po-
chválila. Na konci hodiny se slavnostně 
rozdávalo vysvědčení, všichni dostali 
hezké známky. Za vysvědčení jsem do-
stala knížku Lenčiny katastrofy.

Amálie Novosadová, V. B
Já osobně s vysvědčením moc spo-

kojená nejsem. Sice jsem se snažila, co 
to jen šlo, ale myslím si, že bych mohla 
dokázat ještě více. Tím, že jsem v osmé 
třídě, tak je pro mě i pololetní vysvěd-
čení důležité. Jsem ráda za vytrvalost 
svých učitelů. Kdyby se mnou neměli 
takovou trpělivost, jakou měli, jsem si 
jistá, že by to dopadlo mnohem hůř. 
Myslím si, že většině žáků, včetně mě, 
pokazil průměr začátek školního roku. 
Začátky jsou většinou nejtěžší. Teď 
mám další šanci, protože první pololetí 
je uzavřené a začínám znovu s „čistým 
štítem“. 

Marie Ertlová, VIII. A
Zdarec Matiko,

sice úplně nevím, o čem vlastně jsi, ale 
snažím se tě chápat, jak jen to je možné, ale 
někdy to je opravdu fuška. Když si myslím, 
že už tě konečně chápu, tak mi ukážeš, jak 
šeredně jsem se spletla. Zkrátka a dobře 
se mi zdá, že máš neustále potřebu mi 
dokazovat svoji nadřazenost. Je to celkem 
frustrující, a proto tě nemám ráda. Neber si 
to ale osobně, není to jenom tvoje chyba.

Vendula Novobilská, IX. B
Milá Angličtino,

jsi jediný předmět, který mě opravdu 
baví. Čtení mi jde nejlépe, protože si 
můžu procvičit výslovnost. Horší je to 
s určováním slovesných časů, ale i to 
se dá naučit. Jsi velmi dobrý předmět 
a vím, že tě člověk využije. Jsi velmi 
užitečná a zábavná.

Sára Benbenková, IX. B
Milý Dějepise,

známe se už hodně dlouho. Kdysi 
dávno jsi měl jiné jméno, říkalo se ti 
Vlastivěda. Někdy máš vážně hodně 
dlouhé a nudné výklady, ale pak přijdou 
z ničeho nic zábavné hodiny, ve kterých 
opravdu nejde nedávat pozor.

Natálie Šocová, IX. B
Výtvarko,

máme tě jen jednou týdně, což je 
opravdu škoda, protože některé věci mě 

na tobě opravdu baví, například takový 
linoryt. Samozřejmě se najdou i věci, 
které z celého srdce nesnáším – třeba 
lepení mozaiky a stříhání. Často se mi 
zdá, že v tvých hodinách to není jen 
o kreslení, ale taky o kecání s ostatními 
holkami, což mi vůbec nevadí, a proto tě 
hodnotím kladně.

Anna Návratová, IX. B
PLAVÁNÍ �
Žáci  třetích  tříd  v  lednu  ukončili 

výuku  plavání.  Během  dvaceti  lekcí 
na bazéně Sareza Čapkárna se někteří 
konečně přestali bát  vody a naučili  se 
plavat,  jiní  se  zdokonalili  a  ovládají 
všechny plavecké styly. Za svou snahu 
byli odměněni „Mokrým vysvědčením“. 
V bazénu je v dalším pololetí vystřídají 
žáci druhých tříd. 

Celý půlrok jsem se učila plavat, ale 
až na posledním zkoušení jsem se to 
konečně naučila!!! Uplavala jsem sice 
jen 8 m znak, ale i přesto si myslím, že 
je to dobré. Jsem moc šťastná, že jsem se 
naučila nebát se vody. 

Mia Kempe, III. A
Půl roku jsem se učila nebát se vody. 

Kromě školního plavání jsem každou 
neděli chodila s mamkou a taťkou na 
bazén a zlepšovala jsem se pořád víc 
a víc. Na „Mokrém vysvědčení“ jsem 
měla 10 m kraul a 10 m znak. Byla jsem 
za to ráda.

Nela Palová, III. A
Na plavání jsme jeli autobusem. Se-

děla jsem s Adélkou. Převlékali jsme se 
v šatně. Sprchovali jsme se ve sprše bez 
plavek. Pak nám paní plavčice říkala, co 

můžeme dělat v bazénu a co nemůžeme. 
Měli jsme u bazénu pomůcky. Pak jsme 
plavali ve vodě. 

Elen Šonková, II. B
Líbilo se mi to, ale moc mi to nešlo. 

Buď jsem měla vodu v puse, nebo do mě 
někdo kopal. Trochu jsem ale chodila po 
špičkách. Jinak fajn. Těším se na další 
plavání. 

Anna Olšáková, II. A
Vybíjená a proti B �

Ve středu jsme šli do tělocvičny a hráli 
zápas A proti B ve vybíjené. Ve IV. B 
bylo 16 hráčů a ve IV. A 17 hráčů. Takže  
IV. B měla jeden život navíc. V prvním 
kole jsme vyhráli my, a to hlavně díky 
Matyášovi, Alex a Marušce. Ve druhém 
kole to bylo jen tak tak, ale vyhráli jsme 
nakonec také. Nakonec jsme hráli smíše-
nou, která skončila remízou, ale ta už se 
do zápasu nepočítala. 
Za vítězství jsme vděčni:
Kristiánu Šimíkovi – kapitánovi 1. kola 
Marušce Zdražilové – kapitánce 2. kola
Matyáši Mitánkovi – nejlepšímu hráči
Alex Vinarské – nejlepší chytačce

Děkujeme!!! 
Mária Segarová, IV. A

Projekt Národního plánu  �
obnovy Doučování žáků škol 

Naše škola je zapojena do projektu 
Národního plánu obnovy Doučování žáků 
škol. Po skončení podzimního programu, 
realizovaného v období září–prosinec 

(Pokračování na straně 4)

Projekt třídění odpadu – nové kontejnery �
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2021, navazuje současným programem 
pro období leden–srpen 2022. Aktivity 
doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány 
z Nástroje pro oživení a odolnost EU. 
Investice reaguje na potřebu podpory 
vzdělávání žáků ohrožených školním 
neúspěchem v reakci na nemožnost rea-
lizace prezenční výuky ve školách během 
pandemie covidu-19.

O tom, že se distanční výuka posled-
ních dvou školních let podepsala na (ne)
vědomostech žáků, není třeba polemi-
zovat. Ať už za tím stojí nevyhovující 
technické vybavení, nedostatek procvi-
čování, nechuť, slabá vůle apod. Všem 
těmto žákům nabízí naše škola možnost 
doučování hlavních předmětů, jako 
je český jazyk, matematika, anglický 
jazyk atd. Učitelé přistupují k žákům 
individuálně a snaží se jim pomoci do-
plnit si nebo ujasnit problematické učivo. 
Žáci tuto možnost využívají a ochotně  
věnují volný čas doplňování svých 
znalostí. 

Mgr. Jaroslava Návratová
ani covid si na češtinu  �
nepřijde!

I přes nepříznivou epidemickou si- 
tuaci se v letošním školním roce usku-
tečnila olympiáda v českém jazyce.  
Do školního kola olympiády, konané 
dne 20. ledna 2022, se zapojilo osm 
žáků z devátých tříd. Žáci museli vy- 
konat dvě části – gramatickou a slo-
hovou, na každou část bylo stanoveno 
60 minut. 

S vysokým počtem bodů se na prvním 
místě umístila Anna Kilarová (9. B), jejíž 
vynikající slohová práce na téma ,,U nás 
na náměstí/návsi” zabíhala do úvahových 
rysů. V těsném bodovém závěsu obsadila 
druhé místo Eva Oberherrová (9. B), jejíž 
znalosti v gramatické části práce byly 
nadprůměrné. 

Sama Anna hodnotí účast na olympiádě 
jako zajímavou zkušenost. Různorodost 
úkolů dodala události zábavnou atmo-
sféru a i přes počáteční obavy, že bude 
zápasit s časem, vše stihla s časovou 
rezervou. Všem žákům z nižšího ročníku 
vzkazuje, že za tu trochu stresu to stálo 
a ať se příští rok nebojí olympiády také 
zúčastnit. 

Obě žákyně budou reprezentovat naši 
školu v okresním kole, které se uskuteční 
dne 28. března. 

Mgr. Jana Fitzková 

ZE ŠKOLNí DRUŽINY �
Workshopy Ve ŠD

V prosinci minulého roku proběhly 
v naší školní družině polytechnické 
workshopy, které byly realizovány pro-
střednictvím projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání ORP Ostrava. Pro-
jekty byly vedeny odborníky z Ostravské 
univerzity, TIETO Evry, Geodeska cz. 
a Planetária Ostrava.
• Workshop se dřevem – Děti pracovaly 

s dřevěnými polotovary, tyto smirko-
valy a lepily. Odnášely si domů krásné 
vánoční výrobky.

• ROBO den s Tieto Evry – Děti si 
vyzkoušely naprogramovat roboty 
Ozoboty.

• Mobilní planetárium – Děti se mohly 
seznámit s vesmírem prostřednictvím 
promítání v promítací kopuli.

S workshopy jsme ve školní družině 
pokračovali i v roce letošním. 

• 3D dinosauři – Žáci si vyzkoušeli prá- 
ci s vlnitou lepenkou. Vystřihovali, 
lepili a sestavovali dinosaury a palmy 
a tvořili si vlastní Jurský svět.

• Matematika – Cílem tohoto workshopu 
bylo seznámit děti s modelováním 3D 
geometrických těles.
Myslím, že mohu za všechny napsat, 

že si to děti moc užily, odnesly si spoustu 
nových znalostí a dovedností. Workshopy 
byly velkým zpestřením každodenních 
činností ve ŠD.

Mgr. Lenka Čechová, 
vedoucí vychovatelka ŠD

V planetáriu jsme viděli film o ves-
míru. Byl velice zajímavý. Ukazovali 
nám planety, asteroidy a hvězdy, Mléčnou 
dráhu a černou díru. Dozvěděli jsme se 
spoustu věcí. Vesmír je nekonečný. To 
je hrozně zvláštní a úžasné. Ale pořád 
mě to mate.

Anna Miturová, III. B
Programovali jsme roboty Ozoboty. 

Mohli jsme využít různé zrychlovače 
jako třeba turbo, pirueta nebo tornádo. 
Vytvořili jsme dráhu a pak byly závody. 
Náš tým to vyhrál. 

Ondřej Valent, III. B

rekonstrukce ŠD, buDoVa 2
V lednu začala dlouho očekávaná re-

konstrukce místností ŠD v budově č. 2 
ZŠ. Děti z 1. ročníků mají nyní zázemí 
na budově 1. stupně. Netrpělivě sledují 
práce, které probíhají v jejich „staré 
družině“, a velmi se těší, až se opět vrátí. 
Novou, zmodernizovanou ŠD jim budou 
určitě všichni ostatní závidět.

Projekt ZDrAvý životní 
styl

ŠD v měsíci lednu pořádá pro děti 
celodružinovou soutěž na téma „Zdravý 
životní styl“. Soutěž je určena jak dětem, 
tak i dospělým. Účast je dobrovolná. 
Děti tvoří doma za pomoci dospěláků 
a hotový výrobek přinesou do školní 
družiny. Jak vyrábění pojmou, je jen 
na nich. Z hotových výrobků, popř. 
fotografií a prezentací vytvoříme ve 
škole výstavku a jednotlivé výtvory 
ohodnotíme. Hlasovat mohou všichni 

žáci a zaměstnanci školy, hlasování bude 
anonymní. Soutěž je v plném proudu, 
výrobky přibývají. Ochutnali jsme už 
spoustu zdravých dobrot. Pro všechny 
účastníky mají paní vychovatelky 
připravené odměny, vítězové se navíc 
mohou těšit na zajímavé ceny. Již nyní 
však mohu napsat, že rozhodování bude 
velmi těžké.

Mgr. Lenka Čechová,  
vedoucí vychovatelka ŠD

Když jsem zjistila, že je v družině 
soutěž, hned jsem se přihlásila. Nejdříve 
jsme všichni doma dlouho přemýšleli 
a pak nás s mamkou napadlo, že vytvo-
říme deskovou hru. Práce na hře nám 
zabrala asi 4 dny. 

Beáta Kupcová, III. A
Kája donesla sushi, Honza sušenky 

s ořechy a müsli a Matěj salát. Všichni 
mohli ochutnat. Mňam, mňam, moc mi 
to chutnalo. 

Natalie Ratajská, III. B

Ze školních…
(Pokračování ze strany 3)
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(Pokračování na straně 6)

Zima v mateřské škole
Zima v mateřské škole �

Předvánoční čas v naší mateřské škole 
provázel, stejně jako mnohé další školy, 
opět covid a s ním spojené komplikace 

v podobě nařízené karantény dětí i ně-
kterých zaměstnanců. Vánoční nadílku 
jsme tak museli přesunout na leden, kdy 
se děti opět v hojném počtu vrátily zpátky 

k předškolnímu vzdělávání. Na všechny 
čekalo v každé třídě milé překvapení 
v podobě spousty nových hraček, oblí-
bených stavebnic a dalších edukačních 
pomůcek. První dny návratu dětí po 
vánočních prázdninách do školky tak 
byly ve znamení radostného rozbalování, 
sestavování, objevování a zkoumání. 

Vánoční nadílka v lednu �

Přistavení velkoobjemových kon-
tejnerů – svoz odložených velkých věcí 
z domácností, které nelze umístit do 
běžných popelnicových nádob. 

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

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

25.–26. 4. 2022 �
-  ul. Koblovská (aut. zast. č. 52, křiž. 

s ul. Na Landeku)
-  ul. Neukončená (obrátka)
-  ul. Šilheřovická (nahoře)
-  ul. Šilheřovická (dole, u ul. 

Jahodová)
-  ul. Balbínova (Nordpól, u bývalého 

obchodu, zast. linky 98)
-  ul. Balbínova (křiž. Havraní)
-  ul. Balbínova (křiž. ul. Sokolí)

-  ul. Balbínova (křiž. K Lidicím)
-  ul. Hluboká (u křiž. s ul. 

Koblovskou)
- ul. Do Špice (nahoře u řadových 

domů)

26.–27. 4. 2022 �
-  ul. K Černavám (u obchodu)
-  ul. Koblovská (plocha naproti  

ul. Včelařské)
-  ul. Ryšlinkova (před domem  

č.p. 149)
-  ul. Ryšlinkova (před domem  

č.p. 181)
-  ul. U Kovárny
-  ul. U Kaple (parkoviště nahoře 

u „Američanek“)
-  ul. Údolní (u mostku – uprostřed) 
-  ul. Údolní (u Widurů – nájezd na 

starou Hlučínskou)
-  ul. Hlučínská (ve dvoře domu  

č.p. 119)
- ul. Balbínova (u křiž. s novou 

Hlučínskou)

27.–28. 4. 2022 �
-  ul. U Jana (dole, křiž. s ul. 

Petřkovická)
-  ul. U Jana (úplně nahoře – bytovky 

nad býv. Slezankou)
-  ul. U Jana (odbočka vpravo dolů, 

u domu č.p. 91)
-  ul. Pod Landekem (odbočka 

k Hornickému muzeu)
-  ul. Balbínova (u křiž. s novou 

Hlučínskou)
-  ul. Balbínova (u řadových garáží)
-  ul. Rozdělená (začátek)
-  ul. Na Landeku (od Sněhoty 

nahoru před domem č.p. 617)
- ul. Ryšlinkova (před domem  

č.p. 149)
- ul. Vzdálená (mezi domy č. p. 251 

a 252)
Zbývajících 10 ks kontejnerů bude 

přistaveno v září. O termínu budete 
informováni v srpnovém zpravodaji, na 
webu a ve vývěskách.

Ing. Karel Gattnar, tajemník 

Harmonogram odvozu velkoobjemového odpadu  
v roce 2022 v Ostravě-Petřkovicích



únor 2022  | strana 6

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

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

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.

Formáty dat pro tisk:
.eps, .cdr
Formáty dat pro obrazovku:
.gif, .png

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA OSTRAVY / VERZE 1 2009

HRABOVÁ

HRABOVÁ

MARTINOV

MARTINOV

KRÁSNÉ POLE

KRÁSNÉ POLE

LHOTKA

LHOTKA

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MICHÁLKOVICE

MICHÁLKOVICE

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

HOŠŤÁLKOVICE

HOŠŤÁLKOVICE

NOVÁ VES

NOVÁ VES

POLANKA 
NAD ODROU

POLANKA 
NAD ODROU

OSTRAVA-JIH

OSTRAVA-JIH

PETŘKOVICE

PLESNÁ

PLESNÁ

PORUBA

PORUBA

PROSKOVICE

PROSKOVICE

NOVÁ BĚLÁ

NOVÁ BĚLÁ

RADVANICE
A BARTOVICE

RADVANICE
A BARTOVICE

TŘEBOVICE

TŘEBOVICE

SLEZSKÁ OSTRAVA

SLEZSKÁ OSTRAVA

STARÁ BĚLÁ

STARÁ BĚLÁ

SVINOV

SVINOV

VÍTKOVICE

VÍTKOVICE

PUSTKOVEC

PUSTKOVEC

ZNAČKA2.13 Značky městských obvodů

Značky obvodů s heraldickým znakem

Značky obvodů

Lyžování na Bílé �
Třetí lednový týden jsme se po dvouleté 

přestávce mohli s dětmi opět účastnit tra-
dičního lyžařského kurzu na Bílé v Bes-
kydech. Tento pětidenní kurz pro předem 
přihlášené předškoláky probíhal vždy 
v odpoledních hodinách, aby nenarušoval 
dopolední vzdělávání v mateřské škole. 
Navzdory nejisté situaci spojené s hroz-
bou možného výskytu covidu proběhlo 

vše naštěstí hladce a bez komplikací. Děti 
si lyžování náramně užily, a ačkoli to pro 
ně i pro paní učitelky bylo skutečně pět 
fyzicky náročných dnů, zvládli to všichni 
na jedničku. Děti si domů odnesly nejen 
medaile a sladkou odměnu, ale především 
spoustu krásných společných zážitků 
a nových lyžařských dovedností. 

Zimní radovánky ve školce �
„Hurá, padá sníh!“ ozývaly se upro-

střed ledna radostné výkřiky dětí ze všech 
tříd v naší mateřské škole. Tolik radosti 
udělala dětem sněhová nadílka, díky níž 
si mohly užít ty pravé zimní radovánky. 
Školní zahrada se tak rázem proměnila 
ve sněhové království, ve kterém vznikali 

sněhuláci, vzduchem létaly sněhové koule 
nejrůznějších velikostí a každičký svah se 
rázem proměnil v bobovou dráhu, kterou 
děti s nadšením sjížděly na kluzácích. 
Sníh přináší dětem spoustu zábavy a také 
příležitostí ke zkoumání a bádání. Je sníh 
opravdu tak čistý, jak na první pohled 
vypadá? Jaké zvíře zanechalo ve sněhu 
stopy? Co se stane se sněhem, když ho  
odneseme v nádobě do školky? Zima 
stejně jako každé roční období přináší  
celou řadu otázek pro zvídavé děti, 
které se zájmem a nadšením objevují 
a poznávají svět se všemi jeho krásami 
i záhadami. 

Karneval v MŠ �
Dne 3. února se naše mateřská škola 

proměnila v kouzelné místo plné pest- 
robarevných balónků, řetězů, konfet 

a hlavně úžasných pohádkových bytostí. 
Rodiče vybavili své děti nádhernými kos-
týmy a pestrými maskami. Také paní uči-
telky se pomocí krásných pohádkových 
kostýmů proměnily v kouzelné bytosti 
a vytvořily pro děti veselé karnevalové 
dopoledne plné her, hudby, tance a zábav-
ných soutěží. Všichni si den náramně užili 
a odnesli si s sebou spoustu radostných 
prožitků, které k masopustnímu karne-
valu rozhodně patří.

co nás čeká v naší mateřské  �
škole v nadcházejícím 
období?

• V únoru se s dětmi těšíme na diva-
delní pohádku „Jak Karlík zachránil 
babičku“ s výchovným tématem, jak 
můžeme pomáhat starším a nemohou-
cím lidem. 

Zima…
(Pokračování ze strany 5)



strana 7 | únor 2022 

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

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

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.

Formáty dat pro tisk:
.eps, .cdr
Formáty dat pro obrazovku:
.gif, .png

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA OSTRAVY / VERZE 1 2009

HRABOVÁ

HRABOVÁ

MARTINOV

MARTINOV

KRÁSNÉ POLE

KRÁSNÉ POLE

LHOTKA

LHOTKA

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MICHÁLKOVICE

MICHÁLKOVICE

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

HOŠŤÁLKOVICE

HOŠŤÁLKOVICE

NOVÁ VES

NOVÁ VES

POLANKA 
NAD ODROU

POLANKA 
NAD ODROU

OSTRAVA-JIH

OSTRAVA-JIH

PETŘKOVICE

PLESNÁ

PLESNÁ

PORUBA

PORUBA

PROSKOVICE

PROSKOVICE

NOVÁ BĚLÁ

NOVÁ BĚLÁ

RADVANICE
A BARTOVICE

RADVANICE
A BARTOVICE

TŘEBOVICE

TŘEBOVICE

SLEZSKÁ OSTRAVA

SLEZSKÁ OSTRAVA

STARÁ BĚLÁ

STARÁ BĚLÁ

SVINOV

SVINOV

VÍTKOVICE

VÍTKOVICE

PUSTKOVEC

PUSTKOVEC

ZNAČKA2.13 Značky městských obvodů

Značky obvodů s heraldickým znakem

Značky obvodů

• Velkou událostí pro nás bude rozhodně 
také beseda se spisovatelkou a peda-
gožkou Lenkou rožnovskou, autorkou 
mnoha dětských knih pro předškoláky 
a děti mladšího školního věku, která 
zavítá do naší školky v rámci projektu 
MAP Ostrava. 

• V březnu zprostředkujeme dětem ne-
obvyklý a doslova kosmický zážitek 
prostřednictvím zážitkového stanu 
s tematickým programem o vesmíru 
a jeho záhadách.

• Začátkem jara nás také čeká již tradiční 
pojetí environmentálního projektu 
„odemykání lesa“, kdy se s dětmi 
vypravíme na velkou vycházku do ne-
dalekého landeckého lesa, kde pomocí 
rozmanitých úkolů, které pomůžeme 
zvířátkům splnit, nakonec společně 
odemkneme les a probudíme ho k ži-
votu po dlouhém zimním spánku.

• Březen je také měsícem knihy, a proto 
navštívíme v rámci podpory a rozvoje 
čtenářské gramotnosti u předškolních 
dětí místní knihovnu, kde si děti  
budou moci prostory knihovny nejen 
prohlédnout, ale také se dozvědí 
spoustu zajímavostí o tom, jak taková 
knihovna funguje. 

• V závěru měsíce března chystáme pro 
rodiče a děti v naší MŠ tradiční „Ve-
likonoční dílny“, kde si budou moci 
společně vyrobit krásné velikonoční 
dekorace, seznámit se s netradičním 
zdobením kraslic nebo si uplést pravou 
velikonoční pomlázku. Pevně věříme, 
že se epidemická situace natolik zlepší, 
že se nám po dvouleté covidové proluce 

konečně podaří tuto pěknou akci 
uskutečnit.

• Před Velikonocemi nebude v naší školce 
chybět ani „Putování po stopách veli-
konočního zajíčka“ – oblíbená pátrací 
akce, při které děti s velkým zaujetím 
hledají velikonoční nadílku v prosto-
rách školní zahrady.

• V dubnu v naší mateřské škole přiví-
táme nám dobře známou fenku Tessie, 
která si se svou paničkou pro mladší 
děti přichystá interaktivní ukázku 
canisterapie a pro starší předškoláky 
ukázku práce záchranářského psa, 
kde se děti dozvědí, jak může být pes 
pro člověka užitečný a jak dokáže za-
chraňovat lidské životy.

• Koncem měsíce dubna se s předškoláky 
vydáme v rámci dotačního programu 
Šablona iii na výlet do Studénky, kde 
v prostorách zámku nová Horka bude 
pro děti připraven environmentální 
projektový den s tématem „Život na 
louce“, v rámci něhož si děti budou 
moci v prostorách zámecké zahrady 
zahrát na malé přírodovědce a bada-
tele, což pro ně bude jistě velmi krásný 
a neobvyklý zážitek.
Pro nadcházející období máme v rámci 

předškolního vzdělávání pro děti při-
pravenou opravdu bohatou nabídku 
nejrozmanitějších akcí, a tak nezbývá 
než doufat, že nám je žádná vyšší moc 
tentokrát nezhatí a my je budeme moci 
všechny úspěšně realizovat.

Miroslava Hrubá
ředitelka

Základní 
umělecká škola
Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych nejprve popřál všem 
spoluobčanům všechno nejlepší v roce 
2022 a hlavně zdraví.

Ze známých důvodů máme mo-
mentálně zrušeny všechny akce, ale 
myslím, že se blýská na lepší časy a že 
koncerty a předehrávky v co nejbližší 
době opět budou. Žáci, kteří nemohli na 
předehrávce vystoupit, si s učiteli mo- 
hou své vystoupení nahrát na video, 
aby měli památku a mohli se blýsknout 
před svými příbuznými a kamarády. 
Jakmile bude možno koncerty a další 
akce normálně pořádat, budeme o tom 
informovat na našich webových strán-
kách (které máme od listopadu zcela 
nové), na plakátech a rovněž v dalším 
příspěvku pro zpravodaj. 

Skončilo nám také 1. pololetí 
školního roku a myslím, že vy-
svědčení u nás dopadlo velmi dobře 
a že budou rodiče spokojeni. Pár 
žáků ukončilo studium, ale volná 
místa jsme zaplnili ihned žáky 
novými. Bohužel jich nemůžeme 
přijmout více, a tak ti, na které 
se nedostalo, musejí být t rpěli- 
ví a počkat si na další školní rok.

Dovolte mi závěrem, abych vám 
všem popřál pozitivní mysl, negativní 
testy a hodně, hodně zdraví.

Pavel Dvořák,  
ředitel školyVeřejnost se s navrhovanou změnou 

územního plánu číslo 3 může seznamo-
vat od 1. února 2022, veřejně projednána 
pak bude na počátku března. O pořízení 
změny rozhodlo zastupitelstvo města 
v průběhu loňského roku. Územní plán 
je zásadní dokument, řešící rozvoj města. 
Stanoví urbanistické požadavky k vy-
užívání území s ohledem na jeho cha-
rakter. Jeho cílem je nalézt předpoklady 
umožňující další výstavbu a rozvoj za 
současného nalezení vyvážených zájmů 
životního prostředí, hospodářství a oby-
vatel daného území. 

Vyjma dlouhodobých tezí tento klí-
čový dokument reaguje též na měnící se 
potřeby města a jeho obyvatel. Územní 

plán Ostravy byl vydán v roce 2014. Od 
té doby proběhly tři jeho drobné změny, 
konkrétně změny pod číslem 1, 2a a 2b. 

Nově projednávaná změna, obdobně 
jako i změny předcházející, řeší podané 
návrhy fyzických a právnických osob, 
městských obvodů a také vlastní podněty 
města. Jedná se o změny, které většinou 
reagují na stávající stav v území, případně 
řeší jeho drobné změny v území ve vazbě 
na žádosti majitelů pozemků. Nikterak 
zásadně nemění celkovou urbanistickou 
koncepci rozvoje města. Součástí změny 
jsou i některé aktualizace již realizova-
ných dopravních staveb. 
„Změna č.  3  se  zabývá dílčími úpra-

vami  územního  plánu,  které  vycházejí 

primárně  z  externích  požadavků  na 
změnu. Při  posuzování  klademe  důraz 
na  přednostní  využití  zastavitelných 
a  transformačních  ploch  před  rozšiřo-
váním města  do  volné  krajiny. Některé 
dlouhodobě  nevyužívané  plochy  dosud 
určené pro  lehký průmysl či bydlení se 
tak mění  v  plochy orné půdy. U  jiných 
naopak zefektivňujeme možnost zástavby. 
Změna  se  tak  propisuje  i  do některých 
regulativů. To vše jsou věci, které mohou 
ovlivnit  připravované  záměry  v  územ-
ním plánu, a tak ačkoli tato změna není 

magistrát města začíná projednávat 
změnu číslo 3 územního plánu Ostravy

(Pokračování na straně 8)
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Značky obvodů s heraldickým znakem

Značky obvodů

změnou  koncepce  rozvoje města,  vždy 
doporučuji se s ní v rámci projednávání 
dobře seznámit a případně uplatnit své 
poznatky,“ vysvětluje náměstkyně pri-
mátora Zuzana Bajgarová.
A co je změnou číslo 3 řešeno?
- vymezení nových nebo rozšíření stáva-

jících zastavitelných ploch pro bydlení 
v rodinných domech, avšak pouze 
v minimálním rozsahu, např. rozšíření 
stávajících zastavitelných ploch pro 
bydlení B202 a B245 v k. ú. Stará Bělá 
a vymezení nové zastavitelné plochy 
pro bydlení B275 v k. ú. Nová Bělá

- přeměna způsobu využití některých 
menších ploch v zastavěném území 
města, kdy změna reaguje na současný 
stav v území

- zrušení některých zastavitelných ploch 
pro bydlení v rodinných domech a pro 
lehký průmysl, ve kterých nebyl do-
sud projeven zájem o výstavbu, např. 
zastavitelné plochy pro bydlení B248 
a část plochy pro bydlení B180 v k. ú.  
Bartovice a zastavitelná plocha pro 
lehký průmysl P42 v k. ú. Stará Bělá

- změna způsobu využití již vymezených 
zastavitelných ploch tam, kde taková 
změna lépe odpovídá navazujícímu 
území

- aktualizace např. hranice zastavěného 
území ve vazbě na již realizovanou 
výstavbu

- aktualizace některých prvků dopravy 
a inženýrských sítí

- drobné úpravy textové části územního 
plánu tam, kde byla potřeba větší sro-
zumitelnosti a jednoznačnosti

- úpravu některých regulativů, např. 
týkajících se umístění bytových domů 

v plochách určených pro rodinnou 
zástavbu

- pro některé zastavitelné plochy byla 
nově vymezena podmínka pořízení 
územní studie, regulačního plánu či 
etapizace výstavby, např. na části území 
v městském obvodě Hošťálkovice

Navrhovaná změna číslo 3 územ-
ního plánu je k seznámení od 1. února 
2022 na odboru územního plánování 
a stavebního řádu magistrátu města, 
k nahlédnutí nebo stažení na úřed-
ních tabulích magistrátu a městských 
obvodů. K dispozici je i v digitální 
podobě na webových stránkách měs- 
ta, viz https://mapy.ostrava.cz/mapove-
sluzby/uzemni-plan-ostravy-zmena/. Na 
stránku je možné se dostat i z mapového 
portálu města: https://mapy.ostrava.
cz/. Veřejné projednání proběhne dne 
7. března 2022 v 16 hodin v zasedacím 
sále zastupitelstva města (v budově Nové 
radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská 
Ostrava).

K projednávanému návrhu změny 
územního plánu je možno uplatnit do 
sedmi dnů od veřejného projednání stano-
viska, námitky a připomínky. Je možno 
je však uplatnit pouze k těm částem, 
které jsou materiálem měněny, nikoliv 
k částem, které se v návrhu nemění. Sta-
noviska, námitky a připomínky je možno 
uplatnit pouze písemně. Zde je možno 
doplnit, že stanoviska uplatňují dotčené 
orgány a krajský úřad jako nadřízený 
orgán. Námitky proti návrhu územního 
plánu mohou podat pouze vlastníci 
pozemků a staveb, které jsou dotčeny 
návrhem řešení, oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti. Ostatní uplatňují 
připomínky.

Gabriela Pokorná, tisková mluvčí

magiStrát…
(Pokračování ze strany 7)Novoroční 

vycházka
Petřkovičtí senioři jako každým 

rokem uspořádali novoroční vy-
cházku, té letošní se nás zúčastnilo 
opravdu hodně. V pátek 7. 1. 2022 
jsme se sešli u KD v Petřkovicích 
a vyrazili po Šilheřovické ulici, pak 

kousek lesem okolo kasáren směrem 
na Koblov. Někteří šli pěšky (letos 
nás bylo kolem 30 osob), někteří jeli 
autobusem, jiní se dopravili na místo 
autem. Procházka to byla celkem 
náročná, ale cestou jsme se příjemně 
bavili a také občerstvili dobrým 
mokem. Všichni jsme se ale nakonec 
setkali v Koblově u pana Januse, kde 
na nás čekalo občerstvení. Celkem se 
nás sešlo kolem 55 členů. Moc jsme 
se všichni na sebe těšili, zábava byla 
skvělá a doufejme, že se brzy sejdeme 
na další seniorské akci.

Výbor ZO SČR Petřkovice

Ono se řekne – banální záležitost – to 
když nám v domácnosti přestane někde 
svítit žárovka. Takovou situaci řešíme 
obvykle neprodleně. Prostě si žárovku 
vyměníme, pokud nějakou náhradní do- 
ma máme. Když ale přestane svítit vý-
bojka v lampě veřejného osvětlení někde 
v „zastrčené“ uličce ostravské čtvrti, kde 
lišky dávají dobrou noc, a důsledkem je 
v noci tma jako v pytli, to už tak banální 
záležitost pro občana není. Nápravu 
může ovlivnit pouze tím, že nahlásí 
závadu specializované firmě. Proto mne 

docela překvapilo, když dne 15. 12. 2021 
od nahlášení nefunkční lampy ve slepé 
ulici Jestřábí v Petřkovicích e-mailem na 
bielan@okas.cz neuplynulo ani 24 hodin 
a tato lampa byla opět zprovozněna vý-
měnou vadné výbojky.

Poděkování patří panu Pavlu Bielanovi, 
mistru údržby ve firmě Ostravské komu-
nikace, a. s., Ostrava, i spolehlivým po-
sádkám vozů, které se o veřejné osvětlení 
v Ostravě většinou „bleskově“ starají.

Karel Janouš

„Blesková“ akce v Petřkovicích
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nebo jednobarevném provedení v barvě Ostrava tmavě 
modrá, černá nebo bílá (viz 3.1).

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

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.
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.eps, .cdr
Formáty dat pro obrazovku:
.gif, .png

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA OSTRAVY / VERZE 1 2009

HRABOVÁ

HRABOVÁ

MARTINOV

MARTINOV

KRÁSNÉ POLE

KRÁSNÉ POLE

LHOTKA

LHOTKA

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MICHÁLKOVICE

MICHÁLKOVICE

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

HOŠŤÁLKOVICE

HOŠŤÁLKOVICE

NOVÁ VES

NOVÁ VES

POLANKA 
NAD ODROU

POLANKA 
NAD ODROU

OSTRAVA-JIH

OSTRAVA-JIH

PETŘKOVICE

PLESNÁ

PLESNÁ

PORUBA

PORUBA

PROSKOVICE

PROSKOVICE

NOVÁ BĚLÁ

NOVÁ BĚLÁ

RADVANICE
A BARTOVICE

RADVANICE
A BARTOVICE

TŘEBOVICE

TŘEBOVICE

SLEZSKÁ OSTRAVA

SLEZSKÁ OSTRAVA

STARÁ BĚLÁ

STARÁ BĚLÁ

SVINOV

SVINOV

VÍTKOVICE

VÍTKOVICE

PUSTKOVEC

PUSTKOVEC

ZNAČKA2.13 Značky městských obvodů

Značky obvodů s heraldickým znakem

Značky obvodů

Vstupní chodba �

Vinárna �

Hotovo – rekonstrukce kulturního domu skončila



únor 2022  | strana 10

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

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

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.
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Městské obvody mohou ve vybraných aplikacích 
používat značku města dvěma způsoby: 1. v přímém 
spojení se jménem obvodu; 2. v přímém spojení se 
jménem a heraldickým znakem obvodu. Konstrukce 
této varianty značky se řídí uvedenými pravidly. 
V závislosti na technologii je znak použit v barevném 
nebo jednobarevném provedení v barvě Ostrava tmavě 
modrá, černá nebo bílá (viz 3.1).

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

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.
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Městské obvody mohou ve vybraných aplikacích 
používat značku města dvěma způsoby: 1. v přímém 
spojení se jménem obvodu; 2. v přímém spojení se 
jménem a heraldickým znakem obvodu. Konstrukce 
této varianty značky se řídí uvedenými pravidly. 
V závislosti na technologii je znak použit v barevném 
nebo jednobarevném provedení v barvě Ostrava tmavě 
modrá, černá nebo bílá (viz 3.1).

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

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.
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Městské obvody mohou ve vybraných aplikacích 
používat značku města dvěma způsoby: 1. v přímém 
spojení se jménem obvodu; 2. v přímém spojení se 
jménem a heraldickým znakem obvodu. Konstrukce 
této varianty značky se řídí uvedenými pravidly. 
V závislosti na technologii je znak použit v barevném 
nebo jednobarevném provedení v barvě Ostrava tmavě 
modrá, černá nebo bílá (viz 3.1).

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

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.

Formáty dat pro tisk:
.eps, .cdr
Formáty dat pro obrazovku:
.gif, .png

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA OSTRAVY / VERZE 1 2009

HRABOVÁ

HRABOVÁ

MARTINOV

MARTINOV

KRÁSNÉ POLE

KRÁSNÉ POLE

LHOTKA

LHOTKA

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

MICHÁLKOVICE

MICHÁLKOVICE

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

HOŠŤÁLKOVICE

HOŠŤÁLKOVICE

NOVÁ VES

NOVÁ VES

POLANKA 
NAD ODROU

POLANKA 
NAD ODROU

OSTRAVA-JIH

OSTRAVA-JIH

PETŘKOVICE

PLESNÁ

PLESNÁ

PORUBA

PORUBA

PROSKOVICE

PROSKOVICE

NOVÁ BĚLÁ

NOVÁ BĚLÁ

RADVANICE
A BARTOVICE

RADVANICE
A BARTOVICE

TŘEBOVICE

TŘEBOVICE

SLEZSKÁ OSTRAVA

SLEZSKÁ OSTRAVA

STARÁ BĚLÁ

STARÁ BĚLÁ

SVINOV

SVINOV

VÍTKOVICE

VÍTKOVICE

PUSTKOVEC

PUSTKOVEC

ZNAČKA2.13 Značky městských obvodů

Značky obvodů s heraldickým znakem

Značky obvodů

Některé dnešní dominanty centra Pe-
třkovic stojí na místech již dávno zanik- 
lých staveb. O mnohých se nezachovaly 
žádné fotografie a o jejich existenci 
svědčí jen staré mapy a kresby. Jednou 
z takových současných dominant je be-
zesporu budova supermarketu Hruška. 
Tato samoobsluha byla postavena v le-
tech 1968 až 1969 a byla první moderní 

samoobsluhou v širokém okolí. Původně 
ji provozoval Pramen (vedoucí p. Ku-
pec). Po revoluci byla začátkem 90. let 
privatizována a koupil ji Ing. Slivka. Ten 
ji rozšířil a zmodernizoval do současné 
podoby. 

Před vybudováním samoobsluhy fun-
govaly v Petřkovicích jen malé obchody 
s potravinami v lokálních částech obce. 

Nejbližší prodejnou potravin byly potra-
viny na ulici Hlučínské 141/243 (dnešní 
prodejna textilu). Ta pak byla po otevření 
samoobsluhy předělána na občerstvení.

Ještě než byla postavena samoobsluha, 
nacházela se v tomto prostoru přízemní 
podlouhlá budova, ve které bylo několik 
obchodů a provozoven. Budova zde stála 
bezmála 80 let. 

Ing. Kristián Gebauer

Střípky z historie  
Než vznikla samoobsluha

informace z Charity Ostrava
Darovat NOc POD  �
STŘEcHOU pomůže lidem 
v nouzi

Chladná zimní období jsou velkým 
rizikem pro lidi bez přístřeší. Na využití 
sociálních služeb jim často scházejí pro-
středky. Darovat NOC POD STŘECHOU 
je možnost, jak pomoci se zajištěním bez-
platného pobytu v noclehárně Charitního 
domu sv. Františka v Ostravě-Vítkovi-
cích. Další informace na webu: https://
www.darujme.cz/projekt/1205658.
„Sociální službu ,Noclehárna‘ posky-

tujeme mužům bez domova celoročně za 

50 Kč na noc. Částka zahrnuje nocleh, 
základní nasycení, pitný režim, možnost 
využití  hygienického  zázemí  charitního 
domu a psychosociálního poradenství,“ 
sděluje Martin Pražák, ředitel Charity 
Ostrava.  „V mrazivých  dnech  bychom 
rádi tuto službu lidem v nouzi poskytovali 
zdarma,  proto  se  na  širokou  veřejnost 
obracíme  s  dárcovskou  výzvou  NOC 
POD STŘECHOU,“ vysvětluje ředitel 
Pražák. Noclehárna v Charitním domě 
sv. Františka může poskytnout zázemí 
pro 26 mužů bez domova. Zejména 
v zimním období bývá kapacita služby 

zcela naplněna lidmi, kteří se dostali do 
nepříznivé životní situace.
„Důležitá a většinou klíčová možnost 

noclehu a bydlení může pomoci překo-
nat krizi řadě lidí, se kterými se v rámci 
služby  noclehárna  setkáváme. Člověk 
potřebuje příležitost a pak může z nepří-
znivé situace vystoupit zpět do běžného 
života,“ vysvětluje smysl služby Noc-
lehárna Jiří Linart, vedoucí Charitního 
domu sv. Františka. 

Finanční podpora 50 Kč do dárcovské 
výzvy NOC POD STŘECHOU umožní 

(Pokračování na straně 14)

Původní prodejna Pramenu – 70. léta 20. stol. �

Nejstarší foto – kolem roku 1910  �

Provozovna z doby první republiky �

60. léta 20. stol. �
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Městské obvody mohou ve vybraných aplikacích 
používat značku města dvěma způsoby: 1. v přímém 
spojení se jménem obvodu; 2. v přímém spojení se 
jménem a heraldickým znakem obvodu. Konstrukce 
této varianty značky se řídí uvedenými pravidly. 
V závislosti na technologii je znak použit v barevném 
nebo jednobarevném provedení v barvě Ostrava tmavě 
modrá, černá nebo bílá (viz 3.1).

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

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.
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Značky obvodů s heraldickým znakem

Značky obvodů

Charitě Ostrava zajistit jeden bezplatný 
nocleh pro potřebné lidi bez domova 
v Ostravě. Další informace na webu: 
https://www.darujme.cz/projekt/1205658. 
Děkujeme!

Sociální službu noclehárna poskytuje 
Charita Ostrava od roku 1994 s finanční 
podporou statutárního města Ostravy, Mo-
ravskoslezského kraje a dalších donátorů. 
Noclehárna v Ostravě-Vítkovicích na ul. 
Sirotčí 683/41 ročně umožní okolo 7 tisíc 
přenocování. Více o službě na webu: https://
ostrava.caritas.cz/komu-pomahame/lide-
bez-domova/nocleharna-frantisek/.

Služby charity Ostrava pro  �
lidi bez domova

Charita Ostrava poskytuje různé sociál- 
ní služby pro lidi bez domova celoročně, 
v zimním období kapacitu služeb dle 
potřeby navyšujeme. V chladných dnech 
s teplotami pod 0 st. otevíráme v Charit-
ním domě sv. Benedikta Labre v Ostra-
vě-Vítkovicích bezplatné nízkoprahové 
zimní noční centrum. Služby Charity 
Ostrava pro lidi bez domova jsou posky-
továny s finanční podporou statutárního 
města Ostravy, Moravskoslezského kraje 
a dalších donátorů a individuálních dárců. 
V případě potřeby můžete využít kon-
takty na jednotlivé služby nebo je předat 
lidem v nouzi ve vašem okolí. Přehled 
poskytovaných sociálních služeb Charity 
Ostrava pro lidi bez domova níže nebo 
na webu: https://ostrava.caritas.cz/komu-
pomahame/lide-bez-domova/. 

charita Ostrava hledá do  �
služeb nové kolegy 

Charita Ostrava hledá novou kolegyni 
nebo kolegu do týmu Charitního stře-
diska matky Terezy a sv. Anežky České 
v Hrabyni pro poskytování pečovatelské 
služby a osobní asistence na pozici – 
pracovník sociální péče pro seniory. 

Nadále nabízíme pracovní uplatnění pro 
lékaře v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – 
zařízení pro lidi v terminálním stádiu 
života, a zdravotní sestru v Mobilním 
hospici sv. Kryštofa. Podrobnější infor-
mace na webu: http://ostrava.charita.cz/
volna-mista/.

Poradenství při péči  �
o nemocné v domácím 
prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Cha-
ritní hospicové poradny nabízí možnost 
bezplatné účasti na semináři „Jak  pe-
čovat o nemocného člověka v domácím 
prostředí“. Na setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami Mobilního hospice 
sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout 
domácí péči o člověka se sníženou po-
hyblivostí, částečně nebo plně imobilního 
člověka, a získáte související informace 
ze zdravotní a sociální oblasti. Termín 
společného kurzu je 16. 2. 2022, 14–17 h. 
v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 
785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienic-
kých opatření proběhnou buď společný 
seminář, nebo individuální konzultace, 
které je možné dohodnout i v jiných 
termínech.

Naučíte se nemocnému člověku po-
dávat stravu, tekutiny a léky, provádět 
osobní hygienu či polohování jako 
prevenci vzniku proleženin. Proběhnou 
praktické ukázky, jsou připraveny infor-
mace o možnostech získávání příspěvku 
na péči nebo využívání kompenzačních 
pomůcek, které pomáhají při naplňování 
potřeb nemocného člověka. Na kurz se 
přihlaste předem na kontaktu níže. Tě-
šíme se na vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava – Charitní 
hospicová poradna, Mgr. Alexandra 
Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.
poradna@ostrava.charita.cz 

Tříkrálová sbírka 2022 �
Tříkrálová sbírka 2022 pomůže li-

dem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, 

obyvatel obcí a měst v okolí a zapojení 
více než čtyř set dvaceti tříkrálových 
skupinek dobrovolných koledníků. Přes-
nou celkově shromážděnou částku v době 
uzávěrky zpravodaje neznáme, občané 
Ostravy-Petřkovic díky své štědrosti 
darovali celkem 93 962 Kč. 

Prostředky sbírky využije Charita  
Ostrava a Charita sv. Alexandra na 
podporu služeb pro klienty mobilního 
i lůžkového hospice, seniory, lidi bez do-
mova nebo lidi se zdravotním postižením. 
Přesné využití prostředků Tříkrálové 
sbírky 2022 a přehled výsledků koledo-
vání v ostravských městských obvodech 
a okolních obcích bude publikováno na 
webu: https://ostrava.caritas.cz/podpor-
te-nas/dobrovolnictvi/trikralova-sbirka/
trikralova-sbirka-2022/.

Děkujeme za podporu a přízeň dárcům, 
dobrovolníkům a všem dalším do sbírky 
zapojeným lidem, jejichž prostřednictvím 
se Tříkrálová sbírka stává prostředkem 
pro obdarování druhého člověka, člověka 
v nepříznivé životní situaci. 

Ing. Dalibor Kraut
Charita Ostrava

FC Odra informuje

(Pokračování ze strany 13)
informace…

Vážení sportovní přátelé,
po vánočních svátcích a oslavách pří-
chodu nového roku jsme zpátky v akci. 
Do zahájení jarních soutěžních utkání 
zbývá pár měsíců, které využijeme pro 
přípravu. Tréninkový proces doplní 
přípravná utkání nebo halové turnaje. 
Ještě začátkem prosince se starší žáci 
pod vedením Libora a Lukáše Vašicových 
účastnili halového turnaje ANDĚL CUP 

v Albrechticích, kde v silné konkurenci 
skvěle reprezentovali klub a postoupili až 
do závěrečných bojů o medaile. 

Po Vánocích se ve dnech 28. 12. 
a 29. 12. 2021 účastnili mladší žáci U13 
pod vedením Radima Heinze a Jardy 
Čaly dvoudenního kvalitně obsazeného 
halového turnaje v Novém Jičíně, a to 
za účasti 18 týmů. V základní skupině 
obsadila ODRA v silné konkurenci třetí 

postupové místo s těmito výsledky: FCO 
vs. B. Albrechtice 1:0, vs. Brušperk 0:3, 
vs. SK Hranice 3:0, vs. SK Tichá 0:2,  
vs. N. Jičín 1:1. Ve druhém hracím dnu  
se našim klukům v bojích o konečné 
umístění již tolik nevedlo a v turnaji 
skončili po několika porážkách o gól na  
konečném 9. místě po výsledcích: FCO 
vs. Brušperk 0:1, vs. Opava 0:1, vs. 
Val. Meziříčí 1:1, vs. Frýdlant n. O. 0:1,  
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Městské obvody mohou ve vybraných aplikacích 
používat značku města dvěma způsoby: 1. v přímém 
spojení se jménem obvodu; 2. v přímém spojení se 
jménem a heraldickým znakem obvodu. Konstrukce 
této varianty značky se řídí uvedenými pravidly. 
V závislosti na technologii je znak použit v barevném 
nebo jednobarevném provedení v barvě Ostrava tmavě 
modrá, černá nebo bílá (viz 3.1).

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

Název zdrojového souboru je určen takto:
Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.

Formáty dat pro tisk:
.eps, .cdr
Formáty dat pro obrazovku:
.gif, .png
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Značky obvodů

vs. Libhošť 0:1. Spokojenost trenérů 
panovala s přístupem a nasazením všech 
kluků. 

Starší dorost se 28. 12. účastnil turnaje 
v Polance nad Odrou. V konkurenci 10 tý- 
mů se petřkovická ODRA probojovala až 
do souboje o bronz, ve kterém neuspěla 
s Bílovcem a obsadila konečné 4. místo.

A tým mužů FC ODRA se účastní 
přípravného zimního Poháru mužů MěFS 
Ostrava, kde mu ve skupině B budou za 
soupeře týmy Hlubina B, Koblov, Lhotka, 
Polanka B a Hrušov. Starší dorostenci se 
účastní Ostravské zimní ligy mládeže 
2021/2022, ve skupině A se utkají po-
stupně s Ostravou-Jih, Václavovicemi, 
Vřesinou, Hlubinou, Řepištěmi. Mladší 
žáci se také účastní Ostravské zimní ligy 

mládeže, ve skupině B je čeká Ostra- 
va-Jih, Krásné Pole, Vřesina, Hlubina 
a Koblov. Ostatní kategorie si svá pří-
pravná utkání domlouvají individuálně. 
Pro přípravu využíváme zejména umě- 
lou trávu v areálu FC ODRA, tělocvičnu 
u pekárny v Petřkovicích, dále také umě-
lou trávu v Hlučíně a na Hlubině. 

Přípravné období nám částečně pořád 
komplikuje situace kolem covidu-19 
a s ním související vlna karantén, týká se 
to ale všech oblastí života, nejen sportov-
ních klubů. Věřím, že s příchodem jara již 
bude vše nejhorší za námi a my se všichni 
budeme moci naplno věnovat tomu, co 
nás baví – fotbalu!

Dušan Kašický, 
 člen výkonného výboru

Hornické 
muzeum 
na Landeku 
opět v provozu

Hornické muzeum na Landeku 
se pomalu vrací k normálnímu 
režimu, proto vás opět zveme do 
našich hornických expozic. 

Přejeme vám pěkné jaro a tě-
šíme se na vás. ZDAŘ BŮH!

Zaměstnanci Hornického muzea

PRONÁJEM  
„HARENDY 
U BARBORKY“
V atraktivní příměstské rekreační zóně – Areálu 
Landek Park – nabízíme k pronájmu restauraci 
„Harenda U Barborky“.
Jedná se o samostatný třípodlažní objekt,  
kde hlavní restaurace a kuchyně se nacházejí v 1. NP. Pro větší akce a oslavy  
je dále možné využití sálu o výměře 125 m2 ve 2. NP objektu.
Restaurace má výměru 100 m2, kuchyně 36 m2.
K dispozici je také rozlehlá zahrádka s dětským hřištěm.
Vybavení  kuchyně  je majetkem předchozího  provozovatele,  v  případě  zájmu  
je možné se dohodnout na nájmu zařízení, případně odkupu.
Prostory jsou k dispozici ihned,  
podmínky pronájmu při osobní prohlídce.
Kontakt:  
Ing. Světlana Krettková, tel. 725 725 144

inzerce

Opravy odĕvů, výmĕna 
podšívky u bundy, 

kabátu, výmĕna zipu, 
zkrácení délky kalhot, 
suknĕ, šatů, kabátů,
šití záclon a závĕsů 

na míru.

Látky, výprodej – 
100% bavlna potisk

v Petřkovicích,  
Balbínova 365/41

autobusová zastávka U Garáží

po předchozí tel. domluvĕ

volejte  
776 037 054
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