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Vážení spoluobčané, 
máme po volbách, 
a tak mi úvodem do-
volte poděkovat za 
hlasy, které jsem od 
Vás obdržel. Pokud 
budu opět zvolen sta-
r o s t o u ,  t a k  Vá m 
mohu slíbit, že posu-
ne me  Pe t ř kov ic e 

zase o kus dál. Naše plány, které jste 
(někteří) četli, jsou podle mě reálné, 
pokud se něco nepokazí! Na ustavují-
cím zastupitelstvu 18. října v 17.00 hod. 
v KD bude na základě voleb a dohod-
nuté koalice v Ostravě potvrzena spo-
lupráce s hnutím ANO. Tímto Vás 
srdečně zvu na jednání tohoto zastupi-
telstva, abyste poznali nové zastupitele, 
kteří by měli čtyři roky hájit vaše zájmy 
a naše Petřkovice.

Teď už pracovně. Rekonst rukce 
školky probíhá dle harmonogramu 
a  bez  p roblémů .  Byla  z a hájena 

rekonstrukce zatrubněného potoka 
v centru obce. Přes počáteční zmatky 
(čekal jsem daleko větší) stavba probíhá 

v klidu a do Vánoc je u náměstí, kde to 
možná nějaká omezení přinese. V lis-
topadu se opět rozběhnou práce na ulici 
Jahodová, kde se nalezlo technické ře-
šení, doufám, ke spokojenosti Všech 
občanů. Byly také zahájeny práce na 
chodníku v budoucím Bike parku, kde 
bude provedena i úprava části zeleně, 
ale to až na jaře.

Závěrem bych Vás chtěl pozvat na vá-
noční trhy, které se konají 25. listopadu 
v KD, a na rozsvícení vánočního stromu 
1. prosince na náměstí.

 Ivo Mikulica, starosta

Slovo starosty
říjen 2022 • číslo 5 Zdarma

Poděkování
Tímto bych chtěl  poděkovat  

panu Rudolfu Schmuchovi za dlou-
holetou práci ve vedení městského 
obvodu. Osm let vykonával funkci 
místostarosty.

Přeji mu do dalších aktivit hodně 
elánu a pevné zdraví.

Ivo Mikulica, starosta
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Dne 16. srpna 2022:
- rozhodla o zadání zakázky malého 

rozsahu na realizaci akce „Pěší propo-
jení ul. hlučínská a Koblovská se 
zpevněnou plochou – chodníky“ ucha-
zeči: MV STAVBY VJAČKA s.r.o., 
Ludgeřovice

- souhlasila se vstupem na pozemky 
a souhlasila s navrhovaným stavebním 
záměrem stavby „VT Petřkovický 
potok – Zatrubněné koryto VT, ul. 
hlučínská – ODSTRANĚNÍ hAVA-
RIJNÍhO STAVU“ 

- rozhodla o poskytnutí mimořádného 
příspěvku Základní škole Ostrava – 
Petřkovice na pořízení klimatizace do 
auly Zš

Dne 6. září 2022:
- rozhodla o uzavření Příkazní smlouvy 

na výkon činnosti autorského dozoru 
na stavbě „Rozšíření kapacity Mateř-
ské školy Petřkovice“ pro období 
září – prosinec 2022 mezi městským 
obvodem Petřkovice a Petr Lichnov-
ský architektonická kancelář s.r.o.

Dne 20. září 2022:
- schválila poskytnutí finančního daru 

Jiř ímu Fussovi, za dlouhodobou 
údržbu venkovního areálu kolem Pe-
třkovické kaple

- rozhodla o nákupu malotraktoru 
SecO challenge pro Základní školu 
v Ostravě-Petřkovicích, na údržbu 
školního areálu

Z jednání rady (výtah):

Ze zasedání zastupitelstva (výtah):

V září oslavili své významné 
životní jubileum:
70 LET:

Jahn Petr
Krakůvková Marie

75 LET:

Malířová Elvíra

80 LET a VícE:

Bielanová Lydie
Bodnárová Štěpánka
Cyrus František
Gajdečková Edeltruda
Grebeníčková Mária
Hubertová Erika
Hubertová Eva
Janíčková Kristina
Klímová Marie
Navrátilová Kristýna
Nevím Erich
Niklová Elfrída
Řezáčová Gerta
Schmidtová Anna
Schofferová Inge
Staňková Hermína
Šmausová Vlasta
Žejdlová Marie

V říjnu oslavili nebo oslaví:
70 LET:
Komárková Marie
Romfeldová Dagmar

75 LET:
Kühtreiberová Alena
Mušálková Marie
Školodík Vladimír

80 LET a VícE:
Goldová Libuše
Hába Jaromír
Hurná Adolfina
Janošíková Marta
Kotzianová Marie
Lazarová Edeltruda
Martincová Hedviga
Pavlicová Anna
Piszczková Erna
Skácelová Marianne
Tchurzová Jadwiga
Tvrdý František

Blahopřejeme
našim jubilantům

Dne 14. září 2022:
- vydalo souhlasné stanovisko k záměru 

odkoupení pozemku parc. č. 1915/2, 
pozemek je místní komunikací a ze-
lení podél této komunikace

- vydalo nesouhlasné stanovisko k zá-
měru prodeje pozemků parc. č. 15 
a 1911 v kat. území Petřkovice u Os-
travy z důvodu ponechání přístupu 
k pozemku parc. č. 13/1

Ing. Karel Gattnar, tajemník

Vážení občané Petřkovic a okolních obcí, 
dovolte, abychom vás informovali o prů-
běhu, harmonogramu opravy a násled-
ných nutných dopravních omezeních, 
která budou s opravou spojená. 

 � Popis situace: 
Petřkovický potok s číslem hydrologic-

kým pořadím 2-02-04-002 a celkovou 
délkou 3,75 km je od roku 2005, a to 
rozhodnutím Ministerstva zemědělství 

ČR, svěřen do správy dvou provozova-
telů – Lesy ČR a Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK a.s.“). 
Petřkovická část potoka v délce 650 m, 
tj. od zaústění Petřkovického potoka do 
„Ludgeřovického potoka“ až po propus-
tek pod tzv. novou hlučínskou ulicí, již 
na území Ludgeřovic, provozuje společ-
nost OVAK a.s. Zbylou část 3100 m, te-
koucí až z Ludgeřovické kaskády rybníků 

Havarijní oprava zatrubnění 
drobného vodního toku 
v Ostravě-Petřkovicích

 � Zatrubnění Petřkovického potoka v roce 1911 vytvořilo prostor pro další rozvoj obce.



strana 3 | říjen 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

(Pokračování na straně 4)

Volby do zastupitelstva Městského obvodu Petřkovice
 ve dnech 23.–24. 9. 2022

VýsLEDky VoLEb
Počet volených 

členů 
zastupitelstva

Počet volebních 
obvodů Počet okrsků Zapsaní voliči Vydané obálky Voleb. účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy

15 1 2 2 643 1 179 44,61 1 177 15 285

VýsLEDky DLE VoLEbních sTran
Poř. 
číslo 
kand. 
list.

Kandidátní listina
Hlasy

Počet kandidátů Přepočtené % 
platných hlasů Počet mandátů

abs. v %

1 občanská demokratická strana 7 376 48,26 15 48,25 7
2 ostravak a nezávislí 3 702 24,22 15 24,21 4
3 ano 2011 4 207 27,52 15 27,52 4

ZVoLEní čLEnoVé ZasTuPiTELsTVa

Kandidátní listina
Pořadí 

na 
kand. 
listině

Kandidát
Věk Navrh. přísl.

Polit.
přísl.

Hlasy Pořadí 
zvo‑
leníPříjmení, jméno abs. v %

1 Občanská demokratická strana 1 Mikulica Ivo 60 ODS ODS 583 7,90 1
1 Občanská demokratická strana 2 Konečná Monika Mgr. 41 ODS ODS 553 7,49 2
1 Občanská demokratická strana 3 Kukučka Pavel 58 ODS BEZPP 470 6,37 3
1 Občanská demokratická strana 4 Oletzký Karel 43 ODS ODS 495 6,71 4
1 Občanská demokratická strana 5 Dvořák Tomáš Ing. 31 ODS ODS 515 6,98 5
1 Občanská demokratická strana 6 Holiš Roman 46 ODS BEZPP 489 6,62 6
1 Občanská demokratická strana 7 Nevímová Jarmila 61 ODS BEZPP 485 6,57 7
2 Ostravak a nezávislí 3 Pražák Martin Bc. DiS. 59 NK BEZPP 311 8,40 1
2 Ostravak a nezávislí 2 Málek Tomáš MUDr. 54 Ostravak Ostravak 292 7,88 2
2 Ostravak a nezávislí 1 Kalus Lukáš Ing. 46 Ostravak BEZPP 288 7,77 3
2 Ostravak a nezávislí 4 Mydlarčík Tomáš Ing. 46 Ostravak BEZPP 248 6,69 4
3 ANO 2011 1 Klega Jaroslav Ing. arch. 34 ANO ANO 316 7,51 1
3 ANO 2011 3 Hladík Ladislav Bc. 31 ANO BEZPP 310 7,36 2
3 ANO 2011 2 Pachomov Maxim Bc. 37 ANO ANO 293 6,96 3
3 ANO 2011 4 Kočica Michal 36 ANO ANO 283 6,72 4

ustavující schůze nového zastupitelstva proběhne dne 18. 10. 2022 v 17:00 hod. v sále kulturního domu.

 � Degradace stěn zatrubnění potoka, prověšení stropu a silná hloubková koroze ve 
výztužích nosných konstrukcí.

a na ně navazující drobné vodní toky 
z části Bobrovníků, spravuje správce 
toku – Lesy ČR. 

Správcovství znamená udržovat 
koryto průtočné, vyjadřovat se k na-
pojení nových zdrojů, monitorovat 
vodní tok a případně čistit zanesené 
koryto. Samotné koryto a také břehové 
část i  však již nejsou předmětem 
správy, resp. nejsou vlastnicky sprá-
vou dotčeny, tzn. že vlastník pozemku 
není zároveň vlastník vodního toku 
a naopak. Zatrubnění, které prochází 
středem Petřkovic ulici hlučínskou, 
v délce cca 370 m, je samostatným 
stavebním celkem, který od roku 2013 
nabylo v rámci nalezeného majetku do 
svého vlastnictví statutárního města 
Ostrava a svěřilo ho do správy místně 

příslušnému úřadu městského obvodu 
Petřkovice. historie zatrubnění, tj. 
jeho samotná realizace, ale sahá dle 
kronikářů až do roku 1911. 

Samotné zatrubnění tak má přesně 111 
let a své výročí oslaví zaslouženou opra-
vou, která má prodloužit jeho životnost 
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minimálně o dalších 111 let, aby sloužilo 
nejenom obyvatelům Petřkovic, ale všem, 
kteří touto obcí projíždí.

Poté co se statutární město Ostrava 
stalo vlastníkem zatrubnění Petřkovic-
kého potoka, byla ve spolupráci Úřadu 
městského obvodu Petřkovice a OVAK 
a.s. provedena pasportizace zatrubnění 
a posouzen jeho technický stav. Z dů-
vodu jeho zhoršujícího se stavu bylo 
odborné firmě následně zadáno prove-
dení posudku jeho celkového stavu 
a statické únosnosti. Ze závěrů jedno-
značně vyplynulo, že jeho oprava je 
nezbytná, v opačném případě, že může 
dojít ke škodám na majetku, ale i zdraví 
osob. 

Bez zbytečného odkladu byly proto 
zahájeny práce na projektové dokumen-
taci, aby v krátkém čase mohl být navržen 
realizovatelný projekt. 

Projekt, který bude nyní opravu řešit, 
je velmi stavebně náročný a vyžádá si 
kompletní uzávěru celé ulice hlučínské, 
v místě od ulice hraniční (počátek obce 
Ludgeřovice) až po náměstí v obci. 
Uzavřena a zcela neprůjezdná, a to 
v obou pruzích, bude ta část, která se 
bude aktuálně opravovat. Nebude 
možný průjezd ani veřejné, ani osobní 
dopravy. Průjezd bude zajištěn jen pro 
vozidla integrovaného záchranného 
systému. Důvodem je složitá a náročná 
pokládka speciálních velkoprofilových 
betonových bloků, které se budou za 
pomocí speciální kotvící techniky po-
stupně ukládat do stávající trasy zatrub-
něného potoka. Stavba se také bude 
muset vypořádat s klimatickými pod-
mínkami, průtokem potoka a převádě-
ním těchto vod. Řešit se budou rovněž 
přeložky sítí, které budou stavbou 
dotčeny. 

 � Předpokládaný 
harmonogram opravy: 

3. 10. 2022 – zahájení opravy, tzn. 
příprava území a pasport okolí pro zajiš-
tění dokumentace výchozího stavu. 

Od druhé poloviny měsíce října by měla 
být zahájena první pokládka betonových 
bloků. Oprava části zatrubnění v ulici 
hlučínská by měla být dokončena do 
konce roku 2022 a s tím by měla být 
ukončena i výluka městské hromadné 
dopravy. 

V lednu 2023 by, dle klimatických 
podmínek, mělo proběhnout dokončení 

opravy až k Ludgeřovickému potoku, kde 
Petřkovický potok končí. 

Povrchy budou nad opravenou částí 
provedeny až v měsících s příznivými 
klimatickými podmínkami, předpoklá-
dáme v květnu 2023. 

 � režim stavby:
Práce na stavbě budou probíhat tak, aby 

přilehlé nemovitosti nebyly obtěžovány 
nadměrným hlukem v dobách odpočinku 
a klidu.

 � stavební práce budou 
probíhat:

Pondělí až pátek od 7:00 hod. do 18:00 
hod.

Sobota od 8:00 hod. do 16:00 hod. (jen 
dle potřeby a v závislosti na rychlosti 
realizace stavby).

Neděle bude v režimu technologické 
přestávky.

Nejen v neděli, ale i mimo uvedené časy 
bude vždy probíhat technologická pře-
stávka, např. pro vytvrzení podkladu či 
betonáže předchozích úseků, aby čas 
určený stavbě byl maximálně využit 
a stavba proběhla co nejrychleji. Doba, 
kdy na stavbě nebude pohyb ani těžké 
techniky ani pracovníků, bude opět vy-
užita k nezbytným technologickým pro-
cesům, které není žádoucí uspěchat 
s ohledem na kvalitu díla. 

 � Dopravní výluka:
Zmíněné dopravní omezení sebou nese 

i výluku městské hromadné dopravy. 
Výluka bude díky nadstandardnímu při-
spění Dopravního podniku města Os-
travy zmírněna vhodným posílením linky 
č. 52, která v doplněné trase mezi ul. 
Křižíkovou a zastávkou u Zahrádkářů 
bude pokrývat chybějící spoje č. 56 a 68. 
Tyto spoje budou ul. hlučínskou v Petř-
kovicích objíždět již od Ludgeřovic 
a jedinou zastávkou v Petřkovicích bude 
zastávka „U Jana“, kde bude možné pře-
stoupit na posílenou linku č. 52. Mimo 
dopravní špičku bude doplněn spoj 56X, 
který bude zajíždět v tzv. závleku skrze 
„Novou hlučínskou“ zpět k Motelu Taxi 
a poté zpět ke kostelu v Ludgeřovicích, 
kde se opět napojí na svou trasu. Přibude 
také vsunutá náhradní autobusová do-
prava dle stanovených jízdních řádů, a to 
v trase Ludgeřovice kostel – Motel Taxi 
a zpět. 

Opravu zatrubnění Petřkovického po-
toka bude na základě uzavřené smlouvy 
pro statutární město Ostrava, které je 
investorem této finančně náročné opravy, 
realizovat společnost OVAK a.s. Všechny 
informace o průběhu stavby budou rov-

něž poskytovány Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Petřkovice. 

Na stavbě a na přilehlých veřejných 
prostorách budou také umístěny infor-
mační cedule s kontakty na konkrétní 
osoby zajišťující stavbu včetně aktuálních 
informací, budou-li odlišné od původního 
sdělení. 

Pevně věříme, že společně s vaším 
pochopením a odpovědným přístupem, 
respektující dopravní značení a objízdné 
trasy, tuto náročnou opravu zvládneme 
co nejrychleji.

Bezpečnost vás občanů je pro nás 
prvořadá!

Děkujeme za pochopení a vstřícný 
přístup. 

Ing. Marcel Ulrich 
vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK a.s.

Doplňující info z petřkovické 
radnice

Jak je již uvedeno výše, po celou dobu 
stavby bude provedena uzavírka ul. hlu-
čínské v úseku od ul. hraniční po ul. 
Balbínovou. Přechodná organizace do-
pravy je rozdělena do čtyř pracovních 
úseků.
1. úsek: uzavírka ul. hlučínské mezi 

ul. hraniční a ul. Ryšlinkovou
2. úsek: uzavírka ul. hlučínské mezi 

ul. Ryšlinkovou a ul. U Sokolovny
3. úsek: uzavírka ul. hlučínské mezi 

ul.  U Sokolovny a šachticí č. š2
4. úsek: uzavírka ul. hlučínské mezi 

šachticí č. š2 a ul. Balbínovou
Do jednotlivých uzavřených úseků 

bude umožněn vjezd vozidel na povolení 
stavby, vlastní pracovní úseky budou 
zcela uzavřeny. Při provádění 1. – 3. úseku 
bude umožněn průjezd po ul. Balbínové 
z ul. hlučínské. Při provádění 4. úseku 
bude křižovatka ul. Balbínova x ul. hlu-
čínská uzavřena.

Uzavírky jednotlivých úseků na ul. 
hlučínské budou prováděny tak, aby byla 
vždy zajištěna dopravní obsluha ul. hra-
niční, ul. Ryšlinkovy a ul. U Sokolovny.

Pro občany lokality „Mexiko“: práce 
budou prováděny tak, aby na Mexiko 
zůstala vždy průjezdná jedna cesta. 
„Jednosměrka“ kolem Pekařství Ve-
lička bude po tuto dobu zrušena a bude 
tam obousměrný provoz. Rovněž záso-
bování kulturního domu, Hrušky, Pe-
kařství Velička bude tímto opatřením 
zajištěno.

Žádáme tímto občany, aby ve zrušené 
jednosměrce opravdu dbali zvýšené 
pozornosti.

Havarijní…
(Pokračování ze strany 3)
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(Pokračování na straně 6)

Po celou dobu stavby bude si l. 
III/46611 – ul. hlučínská v úseku mezi 
ul. hraniční a ul. Balbínova pro průjezd 
uzavřena a objízdná trasa bude obou-
směrně vedena (ve směru od Přívozu a od 

hlučína) po sil. I/56 – ul. hlučínské. Ze 
směru od Koblova bude objízdná trasa 
vedena z ul. Koblovské po sil. III/46611 
na sil. I/56 – ul. hlučínskou.

Předpokládaný termín realizace: 3. 10. 
2022 – 31. 1. 2023 (uzavírka ul. hlučínské 
3. 10.–31. 12. 2022)

Ing. Karel Gattnar
tajemník

 � Prvňáčci
V letošním školním roce usedlo do 

lavic 51 zvídavých prvňáčků. Většina 
z nich znala prostředí školy již z návštěv 
Klubu soviček, proto si děti připadaly 
jako doma a první školní den zvládly na 
jedničku. Nové žáky a jejich početný 
doprovod př ivítala paní ředitelka 

Mgr. Monika Konečná a starosta obce 
pan Ivo Mikulica v altánu školní zahrady 
a popřáli všem mnoho úspěchů a trpěli-
vosti. Za statečnost a pravdomluvnost 
čekalo na děti sladké překvapení v po-
době poukázky na zmrzlinu. První třídy 
jsou vybaveny interaktivními tabulemi, 
poskytují dětem útulné prostředí a sou-
kromí, takže doufáme, že zde budou 
prvňáčci spokojeni.

Mgr. Dagmar Hasalová, 
 Mgr. Denisa Pelhřimovská

 � Plavání
Od 8. září v rámci výuky tělesné vý-

chovy vyměnili žáci 3. ročníku na celé 
první pololetí tělocvičnu za bazén Sa-
reza – Čapkárna. Dopravu na bazén jim 
však komplikují stavební práce na ulici 
hlučínská, a tak vzhledem k objížďkám 
mají děti po ránu „vyhlídkovou jízdu“ po 
Ostravě. Pod vedením lektorek plavání 
by si děti měly během plaveckých lekcí 
osvojit základní dovednosti a naučit se, 
či se zdokonalit v jednotlivých plavec-
kých stylech. Po počátečních obavách 
z neznáma a hluboké vody se už většina 
dětí na plavání těší a užívá si pohybu. 

Mgr. Kateřina Holušová,  
Mgr. Klára Pavlišová

Na plavání jezdíme včeličkovým autobu-
sem. Je to super. Ale štve mě, že musím 
vylézat z vody a čekat na ostatní. Je mi potom 
zima. Ale jinak jsem zase v první skupině. 

Bruno Kejval, III. B
První hodinu plavání jsme se rozdělo-

vali a já se dostala do 3. skupiny. Je to 
u mě pokrok. Minulý rok jsem byla totiž 
ve 4. skupině. Tak mám z toho velkou 
radost. Ve třetí skupině jsou totiž i mé 
kamarádky. Máme stejnou trenérku jako 
loni a to je na tom to super, protože je 
hodná. Skáčeme do hlubokého bazénu 
bez pomůcek. Myslím, že si to všichni 
užíváme. A máme úžasný autobus. Je 
totiž černo – žlutý, takže nás vozí vče-
lička. Je na něm i namalovaná. A přijde 
mi i trošku luxusní, protože má pohyblivá 
opěrátka. Takže se na něj vždycky těším. 
Ale to všichni. 

Anna Olšáková, III. A
 � ovoce a mléko ve škole 
Naše škola v tomto školním roce po-

kračuje ve spolupráci s firmou Ovocent-
rum a zároveň je opět zapojena do 
projektu školní mléko. Jeden týden 
v pondělí dostávají žáci prvního stupně 
výborné plnotučné mléko a druhý týden 
ve středu zase čerstvé ovoce či zeleninu. 
Trvanlivé mléko je v malé krabičce s uzá-
věrem a je velmi chutné. Žáci si chválí 
možnost doplnit svoji svačinku v této 
době tolik potřebnými vitamíny. 

Mgr. Dagmar Hasalová

 � nová školní družina pro 
2. ročníky

V úterý 13. 9. děti z druhých ročníků 
poprvé strávily odpoledne ve školní dru-
žině na budově č. 2, kde původně bývala 
ordinace dětské lékařky. Rekonstrukce se 
povedla na jedničku. Zatím není vše 
dokonalé a ty nejkrásnější kousky ná-
bytku jsou ještě ve výrobě, ale i tak si děti 
náramně užívají nové prostory přizpůso-
bené odpočinku a relaxaci. Největší 
úspěch mají rozkládací válecí matrace. 
Od října si budou moci novou družinu 
vyzkoušet i děti z ostatních oddělení šD.

Mgr. Lenka Čechová,  
vedoucí vychovatelka ŠD

 � Divadélko pro školy
Dne 13. září nám paní učitelka během 

první hodiny řekla, ať jdeme ke dveřím. 
Spočítala nás a šli jsme s celým prvním 
stupněm do kulturního domu. Tam nám 
ukázala, kam si máme sednout. Po asi 10 
minutách začalo divadlo. herci nám 
ukazovali, jaká zvířata na statku mají, 
a pak nám vyprávěli, že jejich pes Oříšek 
zapomněl štěkat. Potom říkali, že je to 
pohádka pro prvňáky a že nám radši poví 
horor o tom, jak jim utekl beran. To di-
vadlo se mi moc líbilo, protože bylo 
vtipné. 

Anna Alexandra Vítková, V. B
V úterý 13. září jsme měli skvělý den. 

Po velké přestávce se celý druhý stupeň 
přesunul do kulturního domu, kde pro-
běhlo představení s názvem Divadelní 
cestopis, které bylo o vývoji českého di-
vadla. Účinkovali v něm jen dva herci, 
ale byli moc šikovní, všechno zvládli na 
jedničku, dokonce se stíhali i rychle pře-
vléknout do různých kostýmů. celou 
dobu jsme se dobře bavili a hodně jsme 
se nasmáli. Někteří starší spolužáci se na 
chvilku stali herci a hráli v představení. 
Těšíme se, že divadélko z hradce Králové 
k nám zase někdy přijede.

Žáci VI. třídy 
 � Pochod okolo Petřkovic
Každoroční pochod okolo Petřkovic byl 

sice zahájen za nepříznivého počasí, ale 
i přesto byl letošní ročník zase úspěchem. 

Ze školních lavic
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Na všem dobře známé desetikilometrové 
trase se jako vždy postavila čtyři stano-
viště – u vrabloveckého rybníka, na 
Nordpólu, u hotelu Green a v hornickém 
muzeu. Na každém stanovišti jsme dostali 
razítko a nějaké občerstvení „na posilně-
nou“ – někde oplatek, jinde třeba džus. 
V cíli jsme se všichni sešli, dostali párek 
a počkali, než dojdou všichni účastníci, 
aby mohlo začít finále akce, čili vyhlášení 
vítězů a následná tombola. Na akci dora-
zilo přes 300 účastníků, byl překročen 
časový rekord z minulých let a na závěr 
nám zase zazpíval Ruda z Petřkovic.

Ingrid Silberová, IX. B
Když jsme přijeli ke Starému nádraží, 

spěchali jsme se zaregistrovat. Vyšli jsme 
ve 14:03 h. Kluci, Max s Ondrou, nám 
hned utekli. Po třech kilometrech mi 
maminka řekla, ať zkusím kluky dohonit, 
protože si u nás nechali kartičky. Tak jsem 
vzala kartičky a vyběhla. U druhého 
stanoviště jsem si vzala plnou hrst bon-
bónů a dali mi i razítko. Pak jsem potkala 
Terku a Jonáše. Běžela jsem dál a potkala 
jsem Marušku a s ní jsem to už došla do 
cíle. Došla jsem v 16:08 h. a zabralo mi 
to 2 hodiny a 5 minut. Ale kluky jsem 
dohonit nestihla. Když byla tombola, 
vyhrála jsem cenu a byla jsem za to ráda. 

Viktorie Szolony, IV. A
 � Volba povolání
Dne 19. září se naše třída 9. A vydala 

na Úřad práce v Ostravě, který se nachází 
poblíž Masarykova náměstí v centru 
města. celým připraveným programem 
nás prováděla sympatická paní, která na 
úřadu pracuje. Připravená beseda byla 
cíleně zaměřena jen na nás. Vybírali jsme 
si střední školy, pracovali jsme s atlasem 
škol a dozvěděli jsme se spoustu užiteč-
ných rad a informací. Na konci programu 
na nás čekal test, jehož vyřešení nám 
mělo ukázat, které povolání je nám nej-
bližší. Pondělní dopoledne bylo moc fajn, 
urovnali jsme si myšlenky a teď už skoro 
všichni víme, o jakou střední školu se 
budeme ucházet.

 Ellen Pavlišová, IX. A
 � Fajne bistro
Ve čtvrtek 22. září měli všichni stráv-

níci školní jídelny možnost zažít kulinář-
ský zážitek. Jednalo se o projekt Fajne 
školní bistro, který byl realizovaný pod 
záštitou náměstkyně primátora statutár-
ního města Ostravy Mgr. Andrey hoff-
mannové, Ph.D. Naše paní kuchařky 

připravily pod dohledem Davida Valíčka 
speciální menu – polévku halászlé, hlavní 
jídlo mac and cheese s květákovým kus-
kusem a jako moučník se podávalo čoko-
ládové brownie s karamelizovanými 
vlašskými ořechy a slaným karamelem. 
Po obědě pak proběhlo hlasování o nej-
lepší chod, absolutním vítězem se stal 
moučník. Děkujeme všem zaměstnanky-
ním školní jídelny nejen za tento zážitek, 
ale také za to, že nám chutné obědy ser-
vírují každý den s úsměvem.

Mgr. Petra Raunigová 
 � národní zemědělské 

muzeum – Výstava Život na 
zahradě

Žáci čtvrtých tříd navštívili 23. 9. v Ná-
rodním zemědělském muzeu v Ostravě-
Vítkovicích krajskou výstavu zahrádkářů 
s názvem Život na zahradě. Obdivovali 
zde nejen výpěstky zahrádkářů, ale zá-
roveň si mohli prohlédnout i expozice 
muzea. No, muzea... Spíše náhled do 

budoucnosti. Zaujali je plecí roboti i plně 
automatický záhon, senzory vlhkosti, 
zasolení, teploty a další technické vymo-
ženosti moderního zemědělství.

Mgr. Jaroslava Návratová,  
Mgr. Adriana Koláčková

Viděli jsme tam zajímavé věci. Nejdříve 
třeba kombajn a traktory. Na malých 
plastových traktorech jsme se mohli 
i svézt. A pak jsme šli do druhé haly, kde 
to bylo teprve zajímavé, všechny ty elek-
tronické věci. Nafotil jsem asi padesát 
fotek. Nejvíce se mi líbila svahová se-
kačka, která seká trávu sama a ještě 
z kopce. Ale bylo tam i ovoce a zelenina, 
kaktusy, masožravky a taky houby.

Matyáš Dbalý, Vojtěch Drobek, IV. A
 � Dopravní výchova ve 

čtvrtých třídách
Od 10 let smí děti vyjet samostatně na 

kole na silnici. Aby to zvládly bez karam-
bolů, absolvují společně se strážníky Měst-
ské policie Ostrava několik lekcí dopravní 
výchovy. Přípravu k získání Průkazu mla-
dého cyklisty zahajují žáci už ve třetí třídě 
ve své třídě ve škole. Ve 4. třídě pak pokra-
čují výukou na dopravním hřišti. Společně 
s příslušníky Městské policie Ostrava si 
zopakují, případně doplní znalosti z 3. třídy 
a následně teorii vyzkouší v praxi. Na jaře 
je pak podobně jako v autoškole čeká závě-
rečný test i s jízdou. 

Mgr. Adriana Koláčková
 � Moštování
Děti se těší z letošní úrody jablek. 

Jablíčka jsou sice malá, ale sladká. Zpo-
čátku se na ně děti dívaly jako na něco, 
co jim překáží a vadí, když si chtějí na 

(Pokračování ze strany 5)

Ze školních…
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zahradě hrát. Posbírat jablka jim připa-
dalo jako trest. Proto jsme posbíraná ja-
blka vylisovali a děti pak mohly ve škole 
ochutnat čerstvý jablečný mošt. Nyní je 
pro ně sběr jablek smysluplný a těší se na 
další ochutnávku. Děkujeme Svazu za-
hrádkářů Petřkovice, jmenovitě panu T. 
Dvořákovi, za zapůjčení drtiče.

Mgr. Jaroslava Návratová
Na pracovní činnosti jsme se rozdělili do 

skupin. První skupina šla na počítače 

a druhá ven na zahradu vyrábět mošt. 
Třeťáci už předtím jablka posbírali, přetří-
dili a umyli. My jsme je museli dát do stroje, 
který je nadrtil. Ale to dělala paní učitelka, 
aby se nám nic nestalo. Pak jsme lisovali 
šťávu. Kdo chtěl, mohl zkoušet zatočit tím 
lisem. hotový jablečný mošt jsme nalili do 
lahví. Dvě láhve jsme dali třeťákům za to, 
že udělali tu nejtěžší práci. Potom jsme 
i ochutnali a bylo to moc dobré. 

Zuzana Česlavská, IV. A

Základní 
umělecká škola
Vážení spoluobčané, 
po zasloužených prázdninách se žáci 
Základní umělecké školy v Ostravě – 
Petřkovicích opět shledali se svými 
učiteli, přivítali jsme nové žáky 
a vstoupili tak společně do nového 
školního roku.

Jako každý rok máme před sebou 
spoustu koncertů, předehrávek, sou-
těží a dalších významných akcí, 
o kterých se můžete více dovědět 
s předstihem na našich webových 
stránkách. Letošní koncertní sezónu 
zahájí 1. školní předehrávka, a to 
24. listopadu v 17 hodin v sále školy. 
Žáci našeho bicího oddělení se opět 
představí na Rozsvěcení vánočního 
stromu dne 1. prosince. I letos vás již 
nyní zvu na náš Vánoční koncert, 
který je naplánován na 15. prosince. 
Na všechny akce srdečně zveme.

Pavel Dvořák,  ředitel školy

 �  hurá, děti, zpátky do školky!
Ve čtvrtek 1. září jsme v naší mateřské škole po prázdni-

nách opět přivítali děti a jejich rodiče. Do třídy Sluníčko 
nastoupilo 27 nových tříletých dětí, kolektiv třídy hvězdiček 
posílily čtyři nové děti a třídu Žabiček jedno nové dítě. 
V průběhu září si zejména nejmenší děti pozvolna zvykaly 
na odloučení od rodičů, na každodenní chod mateřské školy 
a na nové paní učitelky i kamarády. Ačkoliv v prvních dnech 
ukápla nejedna slzička ze stesku po mamince, která musela 
do práce, adaptaci nakonec zvládly všechny děti velmi 
dobře. Díky individuálnímu adaptačnímu programu, který 
naše mateřská škola nabízí, a dobré spolupráci s rodiči 
proběhla pozvolná adaptace nových dětí nad očekávání 
dobře. Děti si užívají dny plné radosti a her se svými kama-
rády, objevují svět kolem sebe se všemi jeho proměnami 
a rozmanitostmi. Naše školka se po prázdninách stala opět 
kouzelným světem dětské zvídavosti a fantazie.

 � Zahájení stavebních prací na pozemku MŠ
Dne 8. 8. 2022 byla oficiálně zahájena stavba nové pří-

stavby mateřské školy v rámci projektu „Navýšení kapacity 

Mateřská škola

(Pokračování na straně 8)
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Mš“. Přední část školní zahrady, kde 
výkopové a stavební práce probíhají, je 
ohraničena bezpečnostním oplocením. 
Rodiče byli ředitelkou Mš informováni 
o nutnosti zvýšené opatrnosti při pohybu 
či jízdě autem v areálu Mš i v okolí stavby 
a byli požádáni, aby ve větší míře využí-
vali blízkého parkoviště u restaurace 
Američanky. Zadní část školní zahrady 
s dopravním hřištěm, kam jsme přestě-
hovali jedno pískoviště, nám zůstala 
zpřístupněna. Paní ředitelka Zš Petřko-
vice umožnila využívat k pobytům dětí 

venku část školního hřiště, což naše paní 
učitelky s dětmi v této situaci hojně vy-
užívají. Velmi se už všichni na novou 
školku těšíme a zároveň věříme, že toto 
nelehké období spojené s výstavbou 
a přestavbou za provozu zvládneme bez 
větších problémů a nepříjemností.

 � Třídní schůzky s rodiči
V průběhu září proběhly ve všech tří-

dách Mš schůzky s rodiči, kde byli rodiče 
seznámeni jak s probíhající stavbou na 
pozemku Mš a bezpečnostními opatře-
ními s tímto spojenými, tak i s organizací 
školního roku včetně dalších důležitých 
informací, které se týkají dětí a provozu 
Mš.

 � sférické kino
V září jsme dětem připravili v rámci 

tématu „Putování se zvířátky“ překva-
pení v podobě neobvyklého zážitku ve 
sférickém nafukovacím kině. V animo-
vaném edukačním filmu se děti dozvě-
děly spoustu zajímavostí ze života 
zvířat domácích i divokých. S průvod-
cem dědečkem Frankem se vydaly např. 
až do džungle, savany nebo na severní 
a jižní pól. Dětem se neobvyklá podí-
vaná velmi líbila a tento prožitek byl 
silnou motivací i inspirací pro dětské 
hry a edukační činnosti ještě spoustu 
následujících dní.

 � a na co se můžeme v MŠ dál 
těšit?

• 6. 10. nás čeká „Putování za podzimní 
vůní“. Odpolední akce pro rodiče 
s dětmi proběhne v malebném prostředí 
vily Landek uprostřed landeckého lesa. 
Tyto prostory nám ochotně poskytli 
manželé Górečtí, za což jim velmi dě-
kujeme. Velké díky patří také řeznictví 
Janus za darované špekáčky pro děti 
a pekařství Velička za pečivo.

• 11. 10. nás navštíví oblíbený kouzelník 
Aleš se svými zábavnými kouzly. Ten-
tokrát bude kouzlit na téma „Zdravý 
životní styl“.

• 20. 10. se s předškoláky vypravíme do 
petřkovické knihovny, kde nás čeká 
zajímavá beseda pro děti na téma 
zdravé výživy s názvem „Zdravá 
pětka“. 

• 31. 10. se naše Mš promění v Dýňové 
království plné halloweenských kos-
týmů a masek.

Miroslava Hrubá
ředitelka

Mateřská…
(Pokračování ze strany 7)

 � spadlý strom u Jana

Již tradiční 10kilometrový „Pochod 
okolo Petřkovic“ se konal 17. září od 13:30 
hod. v areálu hostince Starého nádraží. 
Opět se sešlo dost nadšených organizá-
torů, kteří byli připraveni zapisovat při-
cházející účastníky a na stanovištích 
U Rybníků, Nordpól, hotel Green, hor-
nické muzeum pochodu poskytnout po-
t řebné občerstvení a samozřejmě 
orazítkovat průkazku všem příznivcům 
a sportovním stálicím našeho pochodu. 

Den předem někteří z nás značili trasu 
pochodu šipkami a barevnými fáborky. 
Značení trasy proběhlo v mírně deštivém 
počasí, které nás v sobotu dopoledne ještě 
trošku vystrašilo, ale v poledne vykouklo 

sluníčko a to přilákalo opět velký počet 
účastníků. Průkazky, minerálky a tat-
ranky nám při výdeji na startu mizely 

před očima, neboť startovací bránou 
prošlo 315 zapsaných účastníků (nejen 
děti a dospělí, ale také děti v kočárku, 

8. ročník Pochodu okolo Petřkovic
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a dokonce i čtyřnozí miláčci). Na startov-
ném, které bylo vypsáno jako dobrovolný 
příspěvek pro školu, se vybralo neuvěři-
telných 10.522 Kč. 

Občerstvení pro děti zajistil sponzorský 
dar p. Januse a p. Veličky – párky v roh-
líku, které s nekonečným úsměvem vydá-
val všem zúčastněným dětem náš emeritní 
ředitel pan Pavel Najman. Nechyběly vy-
nikající koláče paní holleschové z potra-
vin U školy. Rovněž personál hostince 
Staré nádraží se snažil napojit a nakrmit 
všechny, kterým po náročném pochodu 
vyschlo v krku a vyhládlo. Před 15. hodi-

nou se objevili první rychlíci, kteří ušli, či 
spíše uběhli pochod v co nejkratším čase 
(0:46 h – absolutní časový rekord všech 
ročníků Pochodu). Po příchodu všech 
účastníků se ujal slova pan starosta Ivo 
Mikulica, který všechny přivítal, poděko-
val za bezvadnou účast a předal slovo 
„ p rez ide nt u“  t é t o  a kce  Rudov i 
Schmuchovi. Tomu patří především podě-
kování za srdečné zazpívání hymny po-
chodu, která všechny pobavila. 

Po vyhlášení všech kategorií – nejrych-
lejší od 15 let: Matěj Najman (0:46!!!), 
eliška Křikalová (1:31), nejrychlejší do 
15 let: Jaroslav Dvořák (1:29), eliška 

Berousková a Anna Vítková (1:40), nej-
starší: Bronislava Wagnerová (73 let), 
Slavomír Konečný (70 let), nejmladší: 
Izabela Lokajová (3 roky), Jan Petřík 
(4 roky) – bylo rozdání diplomů, medailí 
a cen, pak následovala dětská tombola, 
na kterou netrpělivě čekali ti nejmenší, 
a po ní jsme losovali tombolu dospělou 
nesoucí se v duchu Rudových vtipných 
průpovídek. Příjemnou venkovní atmo-
sféru doladila zpěvem a hudbou kapela 
Groove harmony.

Nezbývá než říct, že 8. ročník pochodu 
se opět vydařil. Za hlavní organizátory 
akce (Mikulica, Schmuch, Konečná) bych 

ráda poděkovala generálním sponzo-
rům – MV Stavby Vjačka, Lešení Piecha, 
Lesy, sady, zahrady Dvořák. Dále pak 
Řeznictví Janus, Pekařství Velička, hotel 
Green, hračkovnictví Grichniková, ZOO 
prodejna, hostinec Staré nádraží. A v ne-
poslední řadě patří díky všem organizá-
torům na stanovištích. Těšíme se na Vás 
všechny zase za rok!

Za organizační tým Monika Konečná 

 Na sklonku prázdnin se jako každým 
rokem konalo Setkání na hranici. Je to 
setkání seniorů Moravskoslezského kraje, 
Polska a Slovenska. Tento rok ho pořádala 
Krajská seniorská organizace Žilinského 
kraje ve Skalitém na Slovensku. Toto 
malebné místo leží v historické beskyd-
ské goralské oblasti, odkud jsou vidět 
vrcholy Beskyd a při dobré viditelnosti 

i vrcholy Vysokých Tater. Této akce se 
zúčastnilo přes 40 našich členů. Akce 
byla velmi dobře připravena. Byla to 
paleta pěveckých a tanečních vystoupení, 
na kterých nechyběla ani naše taneční 
skupina country Girls. Pěkně se o nás 
starali a celá akce byla zakončena skvě-
lým slovenským gulášem. Pro všechny 
to byl krásný kulturní zážitek.

Dne 8. září se uskutečnila členská 
schůze s názvem Vinobraní. Předsedkyně 
paní Alena Sanetriková krátce zhodnotila 
činnost naší organizace a přivítala 
hosty – starostu Petřkovic pana Iva Mi-
kulicu a ředitelku základní školy paní 
Moniku Konečnou. Poděkovala jim za 
dosavadní spolupráci s naší organizací. 

Ze života petřkovických seniorů

(Pokračování na straně 10)
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Seniory přišly potěšit se svým progra-
mem žákyně základní školy a mažoretky 
ze skupiny Ballerisimo. Podával se bílý 
a červený burčák i jiné druhy vín a po 
večeři se všichni skvěle bavili a tančili za 
hudebního doprovodu pana Volka.

17. září jsme se zúčastnili Pochodu 
kolem Petřkovic, který pořádá náš měst-
ský úřad spolu se Základní školou Ostra-
va-Petřkovice. Rádi se tohoto pochodu 
účastníme, i když už jsme trošičku starší, 
a jsme rádi, že to ještě dáme. Je to skvělá 
akce, které se účastní nejen žáci Zš, ale 
i celé rodiny s dětmi.

Ve středu 21. září jsme se vydali do 
Rohova ke Komárkům na skvělá grilo-
vaná kolena. Je to už naše tradice, kdy se 
na podzim setkáváme a jak už to mezi 
seniory bývá, tato akce je plná zábavy 
a smíchu. Všichni měli mastné pusy, jak 
si pochutnávali na skvělém grilovaném 
kolenu, zapíjeli to dobrým pivem a ten 
čerstvý domácí chléb neměl chybu. 
Mnozí si jej odváželi domů.

Ani ne za t ýden na nás čekala 
Pstruží farma Bělá. Počasí nebylo nic 
moc, ale nám to nevadilo. V autobuse 
to hučelo jak v úle a dobrá nálada 

nechyběla. Ve vy topené rybářské 
chatě na nás čekali pstruzi pečení na 
roštu, kteří nám moc chutnali. I přes 
nepřízeň počasí jsme si to moc užili, 
oba výlety se nám líbily a těšíme se 
na příští rok, abychom si to mohli zase 
zopakovat.

Na závěr ještě přidáváme poděkování 
pana Gluce, předsedy KRS MSK, spor-
tovnímu družstvu a především manželům 
Fialovým za vzornou reprezentaci nejen 
kraje, ale i petřkovických seniorů ve 
sportovních hrách.

Za klub seniorů Jarka Petříková

Pozvání na slavnostní událost Vítání 
občánků přijali novopečení rodiče 12 
roztomilých dětí. ceremoniál se konal 
v sobotu 10. září 2022 v novotou vonící 

obřadní síni zrekonstruovaného kultur-
ního domu. Slavnostní uvítací projev 
se srdečným blahopřáním rodičům 
přednesl starosta obce Ivo Mikulica, 

posléze vystoupily s pásmem básniček 
a písniček bývalé žákyně naší základní 
školy pod vedením Mgr. Petry Rauni-
gové. Po podpisu pamětní knihy si 

Ze života…
(Pokračování ze strany 9)

Vítání občánků v nové obřadní síni
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maminky odnesly kytičku a pro své dítě 
obdržely pamětní list, pohádkovou 
knížku a dárkovou sadu dětských ruč-
níků. Focení miminek proběhlo v ko-
lébce za účasti všech doprovodných 
hostů (nejen babičkám ukápla slzička 
štěstí). Fotoreportáž celé události si 

mohou rodiče vyzvednout na sekreta-
riátu radnice.

Za kulturní komisi (Jarmila Nevímová, 
Mgr. Monika Konečná) přejeme všem 
rodičům a jejich dětem krásné společné 
chvíle a v této době především zdraví.

Přivítali jsme tyto děti:

Tadeáš Bartoš, Petr cozl, Tomáš 
Drozd, Karolína Fjury, Antonín Görlich, 
Vincent Kubík, erik Smrž, Damián Sta-
něk, Valerian šula, Antonín Velička, Petr 
Walach, František Rohel.

Jarmila Nevímová
předsedkyně kulturní komise

Milí spoluobčané, 
přinášíme Vám opět malé ohlédnutí za 

činností v našem sboru dobrovolných 
hasičů. Naše výjezdová jednotka v druhé 
polovině prázdnin zaznamenala pouze 
jeden výjezd, a to v druhé polovině mě-
síce srpna. Opět vyjížděla ke spadlému 
stromu na cyklostezce za Landek parkem 
vedoucí k řece Odře. Členové provedli 
odstranění stromu a následný úklid cyk-
lostezky. Během volných chvil se pak 
věnovali dále odborné přípravě a školení 
řidičů-strojníků. 

Členové výboru SDh se mezitím bě-
hem prázdnin snažili získat další finanční 
prostředky pro naše děti do kroužku 
mladých hasičů. Podařilo se nám získat 
zpět část finančních nákladů z nákupu 
vybavení pro děti, a to z prostředků 
MšMT ČR. Mohli jsme tak dětem zakou-
pit například pneumatickou vzduchovku, 
či ruční džberové stříkačky. Z nadace 
ČeZ byl dále nakonec pořízen přetlakový 
ventil, který bude využit při trénincích 
požárního útoku, aby byla zajištěna 

bezpečnost dětí. Tímto bychom chtěli 
MšMT ČR a nadaci ČeZ poděkovat. 

V dětském hasičském sportovním 
kroužku dále probíhají tréninky na posi-
lování kondice, zdokonalování se 

v požárním sportu a v práci s hasičským 
vybavením. Nastává nám podzimní sych-
ravé období, a tak dle počasí se budou 
tréninky směřovat do vnitřních prostor 
tělocvičny. Doposud děti využívaly pro-
story školního hřiště základní školy, za 
což bychom chtěli poděkovat paní ředi-
telce Mgr. Monice Konečné. 

Dětský kroužek má za sebou 2 akce, 
které se konaly za spoluúčasti členů vý-
jezdové jednotky a SDh. První z nich byla 
pro občany veřejná ekologická akce na 
Landeku, kdy jsme chtěli provést úklid 
naší přírodní památky. V sobotu 3. září se 
během dopoledne provedl úklid lesa na 
Landeku, kdy se nám podařilo do sběr-
ného dvora odvézt jeden přívěsný vozík 
nepořádku. Bohužel nás zklamala mizivá 
účast občanů, do této akce se s námi za-
pojila pouze jediná rodina. Tímto bychom 
chtěli poděkovat rodině Kulhánkových 
z části Nordpól. Druhou akcí bylo 2. me-
zigenerační setkání dětí se seniory z Do-
mova pro seniory Slunovrat Ostrava-Přívoz. 
Děti si zde připravily ukázku své činnosti, 
ukázaly seniorům fotografie z tréninků 
a v neposlední řadě si spolu se seniory opět 
mohly popovídat, a zpříjemnit tak 

Z hasičské zbrojnice

(Pokračování na straně 12)
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seniorům den. Společně s prezentací dětí 
zde proběhla i prezentace na téma požární 
bezpečnosti, a bylo tak seniorům vysvět-
leno, jak se mají chovat a nechovat při 
vzniku nenadálé situace. Obě tyto akce 
byly rovněž podpořeny MšMT ČR. Děti 
se na konci měsíce září konečně podívaly 
na závodiště. Absolvovaly tak závody TFA 
pro děti v Dobroslavicích, kde si konečně 
mohly vyzkoušet chuť adrenalinu při zá-
vodění s ostatními družstvy. Děti byly 
nadšené a už nyní se těší na příští 
závody. 

Stále platí, že do sportovního kroužku 
nabíráme nové děti, které jsou starší 6 let 

a mají zájem pracovat v kolektivu jiných 
dětí, užívat si zábavu a naučit se nové 
dovednosti. Rovněž oslovujeme muže 
z Petřkovic, kteří mají zájem o zajíma-
vou akční činnost, nechť se přidají do 
naší výjezdové jednotky hasičů, aby tak 
doplnili naše výjezdové hasiče, kteří 
zabezpečují požární bezpečnost v naší 
městské části. Veškeré potřebné kon-
takty naleznete na našem webu hasici-
petrkovice.cz.

S přáním krásně prožitých podzimních 
dní

Za SDH Petřkovice 
Bc.Ladislav Hladík, velitel družstva

Z hasičské…
(Pokračování ze strany 11)

Vážení přátelé, 
podzim je tady. Kalendářně i co se 

počasí týče. Mezi kapkami deště se sna-
žíme udělat na zahrádkách vše, co je 
nutné a co bychom rádi do zimy stihli. 
Myslím, že letošní rok byl pěstitelsky 
velmi úspěšný a zahrádky se nám za naši 
píli krásně odvděčily.

Podzimní měsíce jsou i pro naši ZO velmi 
pilné. V první řadě nás zaměstnává provoz 
naší moštárny, kde Vám každou sobotu od 
8 do 11:30 hod. lisujeme Vaše jablka. Rád 
bych Vám všem poděkoval za zájem o tuto 
službu a zároveň bych ještě více chtěl po-
děkovat za trpělivost, kterou máte, než 
přijdete na řadu. Každou sobotu se nám 
podaří vylisovat cca tunu jablek a techno-
logie, kterou máme k dispozici, holt nejde 
urychlit. Zájemce s větším množstvím 
jablek (nad 200 kg) se snažíme domlouvat 
na individuální odpolední termíny, někdy 
se zadaří, někdy ne. Bohužel i my chodíme 
do práce a ne vždy se podaří na odpoledne 
někoho sehnat. Moštárna bude v provozu 
do té doby, než zájem o lisování opadne, 
takže do začátku listopadu určitě. O ukon-
čení provozu budeme včas informovat. 

S informováním bohužel souvisí jedna 
špatná zpráva. Náš Facebook Zahrádkáři 
Petřkovice nám naboural nějaký hacker 
a „předělal“ si ji k obrazu svému. Opravdu 
se nepovažujeme za prodejace šperků. 

Situaci se snažíme již nějakou dobu řešit, 
zatím bez výsledku. Uvidíme, jak se nám 
situaci podaří vyřešit. Nyní tedy máme 
o jeden informační kanál méně. Zůstávají 
nám naše webové stránky a vývěsky. 

Abych nebyl ale pouze negativní, naše 
organizace se pod hlavičkou OS ČZS 
Ostrava zúčastnila krajské zahrádkářské 
výstavy Život na zahradě, která se konala 
23. a 24. září v Národním zemědělském 
muzeu Ostrava. Jako hlavní ZO jsme se 
podíleli na výzdobě našeho koutu muzea, 

za což patří velký dík př. Zdence Křika-
lové a jejímu „týmu“. Výzdoba se velmi 
povedla, o našem úspěchu určitě svědčí 
i fakt, že po výstavě část naší výzdoby na 
žádost pracovníků muzea zůstala na 
místě. Kromě OS Ostrava se výstavby 
zúčastnily také OS Karviná, OS Opava 
a OS Frýdek-Místek. Mé poděkování 
patří také všem, kteří se na výstavu přijeli 
podívat, a strávili tak snad pěkné chvíle 
v krásném prostředí. 

Za výbor ZO ČZS př. Tomáš Dvořák 

Z ČINNOSTI ZO ČZS OSTRAVA-PETŘKOVICE

Už je tomu rok, kdy se uskutečnilo 
1. petřkovické věncování pro malé pa-
cienty dětské hematoonkologie Olomouc. 
Spojily se šikovné petřkovické ručičky 
s přáteli, kamarády a rodiči malých paci-
entů a vzniklo 557 korpusů na adventní 

věnce. Výtěžek z akce pak celý rok po-
máhal jak na oddělení v nemocnici, tak 
rodinám malých pacientů, kterých letos 
zase přibylo.

Petřkovice a přátelé & restaurace Staré 
nád raž í  pomáhají  znov u.  Pojďte 

se prosím letos připojit k nové tradici 
a pomoct dobré věci i vy! Loni byla at-
mosféra úžasná a bude zas. Restaurace 
Staré nádraží se opět promění ve Váno-
cemi provoněnou f loristickou dílnu. 
Máme slíbené jedlové větve, bude 

Petřkovice pomáhají aneb věncování 2022
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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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inzerce

- zateplujeme levně a kvalitně
- přijedeme, poradíme, vyměříme
- ZDARMA cenová nabídka
- ZDARMA venkovní parapety

NÁTĚRY FASÁD
ZATEPLENÍ FASÁD

PŮJČOVNA LEŠENÍ
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připraven výborný svařáček a punč. 
Těšíme se po roce na slaný závin od 
Simonky, buchtičku od Martiny 
a vůbec na všechny ty dobroty, na 
kterých jsme si všichni minulý rok 
pochutnali. Bude i speciální menu 
pro hladové pracanty.

Kde: restaurace Staré nádraží 
v Petřkovicích

Kdy: 5. a 6. listopadu 2022
Čas: 10–20 hod.
Kdo: každý, kdo chce pomoct 

dobré věci
Co si přinést: zahradnické nůžky, 

zkušenosti netřeba, vše naučíme
Letos se k nám přidají a pomohou 

členové místní skupiny Českého 

červeného kříže Petřkovice a komu-
nitní centrum eLDeN z Brušperku. 
Těšíme se na známé i nové tváře, 
budeme rádi za každou nabídnutou 
pomoc dle vašich možností. Více 
informací najdete na Facebooku Pe-
třkovice pomáhají.

Srdečně Vás zvou Pavla Med-
ková – zakladatelka věncování, ses-
třičky z oddělení 21B a za „Petřkovice 
pomáhají“ Karin Dluhošová.

Za organizátory
Karin Dluhošová

Strážníci 
instalují 
seniorům 
kukátka 
a bezpečnostní 
řetízky

Strážníkům záleží na bezpečnosti seni-
orů, a proto jim zdarma instalují panora-
matická kukátka a bezpečnostní řetízky 
na dveře od domovů.

Senioři patří mezi oběti podvodníků 
a zlodějů, kteří se dobývají přímo do bytů. 
Pocit bezpečí seniorům zvyšují bezpeč-
nostní prvky. Proto jim strážníci nabízí 
nainstalování panoramatického kukátka 
a řetízku na dveře od bytu. 

Strážníci i v letošním roce pokračují v in-
stalaci těchto bezpečnostních prvků na žá-
dost seniorům starším 65 let. O možnost 
instalace bezpečnostních prvků lze zažádat 
písemnou formou prostřednictvím svého 
strážníka-okrskáře nebo na sociálním od-
boru v místě bydliště.

Při instalaci strážník se seniorem prodis-
kutuje zásady bezpečného chování doma 
i venku. Strážník také upozorní na možná 
rizika spojená s návštěvami cizích osob 
v domově.

Projekt je hrazen z prostředků statutár-
ního města Ostravy. 

Bližší informace naleznete na www.
mpostrava.cz nebo na tel. č. 720 735 125.

Valerie Melková, MPO
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Vážení sportovní přátelé,
podzimní část soutěžního ročníku 

2022/2023 je v plném proudu, opět si 
můžeme naplno užívat venkovního 
sportování bez omezení a v areálu pe-
třkovické ODRY to je poznat. Každým 
dnem se na hřišti střídají fotbalisté 
různých věkových kategorií, kteří přes 
týden pilují své dovednosti v rámci 
přípravy na týdenní vyvrcholení, a tím 
je víkendové mistrovské utkání. Máme 
za sebou již značnou porci zápasů, a tak 

si pojďme zrekapitulovat, jak se našim 
týmům daří.

Nejmladší fotbalisté – dráčci, se od 
začátku září opět dvakrát týdně scházejí 
pod vedením trenérky Oliny Ličkové 
a trenéra Michaela Činčaly. Formou 
zábavných her si osvojují a zdokonalují 
se v základních pohybových stereoty-
pech, poprvé se setkávají s pravidly 
fungování kolektivu, střílejí své první 
branky. Pokud i Vy máte doma kluka či 
holku, pro které hledáte vhodnou pohy-
bovou aktivitu, neváhejte a přijďte mezi 

FC ODRA informuje

 � Foto: Fc oDra Petřkovice u13
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nás. Nábor do fotbalové školičky je celo-
roční, v případě zájmu kontaktujte trenérku 
Olinu Ličkovou – mobil: 603 895 733, e-mail: 
olinka.lickova@seznam.cz.

Mladší přípravky kategorie U8 v dosavad-
ním průběhu soutěže nenašly přemožitele, ke 
čtyřem výhrám přidaly dvě remízy a se ziskem 
čtrnácti bodů bojují o špici tabulky. Mladší 
přípravky kategorie U9 se rovněž řadí k tomu 
lepšímu v městském přeboru této kategorie. 
Byť u přípravek výsledek není ještě tolik dů-
ležitý, každé vítězství kluky těší. Starší pří-
pravky U11 naopak zatím na první vítězství 
a body čekají, ale zajisté se i oni brzy výhry 
dočkají. Žákovské týmy U13 a U15 před sezo-
nou postoupily o soutěž výše, z krajské soutěže 
do krajského přeboru. Mladší žáci se s vyšší 
úrovní zatím vypořádávají výborně a patří do 
širší špičky soutěže. U starších žáků byl pře-
chod na velký „jedenáctkový“ fotbal obtíž-
nější, přestože zatím na vítězství čekají, 
souboje s týmy vyšší kvalitativní úrovně je 
posouvají výkonnostně vpřed. Poslední vý-
sledky již naznačují, že záchrana v soutěži 
nemusí být nereálná. Mladší dorostenci kate-
gorie U17 v dosavadním průběhu soutěže 
střídají lepší výkony s horšími a tomu odpovídá 
i jejich postavení uprostřed tabulky krajského 
přeboru. Nejstarší mládežnická kategorie, 
starší dorost U19, má vyrovnanou bilanci vý-
her, remíz a proher a drží se v klidné části 
tabulky. 

Tým mužů prošel před sezonou razantnější 
obměnou s cílem posunout se v nové sezoně 
výkonnostně výše a pokusit se zabojovat 
o postup do vyšší soutěže. Byť souhra 
z velké části nového týmu ještě někdy není 
optimální, výsledkově se vstup do soutěže 
mužům povedl. Z osmi utkání vyšel tým 
Petřkovic jako vítěz. Rozpis zbývajících 
utkání podzimní části je k nalezení na we-
bových stránkách klubu.

Je potěšující, že i po covidové pauze, kdy 
téměř dva roky nebylo možné plnohodnotně 
provozovat sportovní činnost, máme pořád 
kompletní mládežnickou strukturu a jsme 
schopni mít v soutěžích všechny mládežnické 
kategorie. Věříme, že se nám povede překonat 
i současnou energetickou krizi a dokážeme 
skokový nárůst cen energií ustát bez jakých-
koliv omezení naší činnosti. Protože sport má 
nezastupitelnou funkci v celé společnosti. 

Dušan Kašický, člen výkonného výboru


