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Vážení spoluobčané, 
blíží se čas svátků vá-
nočních, svátků po-
hody a klidu. Pohodu 
a klid v centru budeme 
mít až po 20. prosinci, 
kdy stavba „zatrub-
nění potoka“ opustí 
u l ic i  H luč í n skou 
a bude opět obnoven 

provoz. Přes svátky budou práce přerušeny 
a začnou v průběhu ledna, ale bez větších 
dopravních omezení.

Každý rozumný člověk musí uznat, že 
taková stavba, která teď probíhá v centru 
obce, má dopad na komfort všech. Proto 
mě neustále udivují telefonáty a e-maily 
některých občanů. Já vím, že každý z Vás 
je najednou projektant, stavař, vodohos-
podář a dopravák, ale nejde vyhovět všem 
a někdy ani nesmyslným požadavkům. 
O to, aby tato stavba byla zahájena, jsme 
se snažili asi 5 let a já osobně jsem spo-
kojen, jak stavba probíhá a kdo ji vede! 
Tímto bych chtěl poděkovat firmě OVAK, 
a.s. a jmenovitě Ing. Marcelu Ulrichovi. 
Nikdo nebyl omezen tak, aby to nezvládl, 
nikdo nebyl odpojen od plynu, elektřiny 
a autobusy jezdí, jak je to jen možné. 
Radši si vyslechnu nějakou kritiku, než 
abychom se zodpovídali t řeba za 

propadnutí autobusu nebo třeba zranění 
vašich dětí. Takže vydržte a pak bude 
„pohoda a klid“. 

Další práce probíhají na Šilheřovické 
a Jahodové, kde také dochází k nějakým 
omezením, ale udělat se to musí. Dle 
harmonogramu také probíhá rekon-
strukce školky, v průběhu ledna budou 
rodiče informováni o změně provozu 
a fungování naší školky pro roky 2023/24.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
našim složkám a organizacím, ale i Vám 
občanům Petřkovic za spolupráci v roce 
2022. A do roku následujícího přeji hodně 
zdraví, štěstí, pohodu, klid a pevné nervy 
(s námi). 

Užijte si krásné vánoční svátky.
Ivo Mikulica

starosta

Slovo starosty
prosinec 2022 • číslo 6 Zdarma

Vážení čtenáři, přejeme Vám 
radostné a poklidné vánoční svátky, 
do nového roku 2023 hodně zdraví, 

štěstí a mnoho příjemných chvil 
strávených při čtení z pravodaje. 

Redakční rada.
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Dne 4. října 2022:
- rozhodla o zadání zakázky malého 

rozsahu na realizaci akce „Vegetační 
úpravy nového parku v Petřkovicích 
– 1. etapa“ uchazeči: Ing. Tomáš Kor-
ner, Ostrava-Petřkovice

Dne 25. října 2022:
- projednala návrh nové Obecně zá-

vazné vyhlášky o nočním klidu, ne-
měla námitek k této OZV a nenavrhla 
akce na rok 2023, u kterých by se 
v Petřkovicích doba nočního klidu 
měla zkrátit

- rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo 
mezi městským obvodem Petřkovice 
a společností Ostravské komunikace, 
a.s., která se týká zimní údržby části 
ul. Balbínova a K Lidicím v zimní 
sezóně 2022/2023 v úseku od obratiště 
autobusu linky 98 po ul. Petřkovic-
kou 

Dne 8. listopadu 2022:
- souhlasila s prodejem ideální 1/6 po-

zemku parc.č. 63/1 včetně podílu 
1/6 stavby a pozemku parc.č. 63/2 panu 
Davidu Mičíkovi, za cenu dle znalec-
kého posudku, a uložila tento prodej 
předložit zastupitelstvu k rozhodnutí

Dne 22. listopadu 2022:
- stanovila ceny za zapůjčení ubrusů 

v kulturním domě: do 30 ks 1 000,- Kč 
vč. DPH a nad 30 ks 2 000,- Kč vč. 
DPH, a s tím, že cena za ubrusy je 
platná i pro všechny naše místní orga-
nizace, které mají pronájem sálu 
zdarma, s platností od 1. 1. 2023 

- schválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 10 000,- Kč spolku Senioři 
České republiky, z.s., Základní orga-
nizace Petřkovice, na pořádání akce 
Mikulášská zábava 8. 12. 2022

Ing. Karel Gattnar, tajemník

Z jednání rady (výtah):

V listopadu oslavili své 
významné životní jubileum:
70 LET:

Charvát Petr
Placková Marie
Sivek Bohumír
Štěpánková Alžběta

75 LET:

Rezlerová Zora

80 LET a VícE:

Češner Jiří
Gardiančik Karel
Gardiančiková Inge
Gojová Marie
Grygarová Kristina
Hudečková Hedvika
Jelen Evžen
Kocianová Marie
Kravěcová Milada
Kroček Jan
Patrovič Ivan
Pekař Ivan
Rataj Josef
Skalková Helga
Talarczyk Jaroslav

V prosinci oslavili nebo oslaví:
70 LET:
Solvarová Eva
Telnarová Irena
Zděblová Ludmila

75 LET:
Breitkopfová Alžběta
Dvořák Jiří
Foltýnová Helena

80 LET a VícE:
Glombicová Ludmila
Matera František
Mikesková Gertruda 
Packová Marie
Ratajová Ruth
Svobodová Gerlinde
Sýkorová Ivana
Toman Eduard
Ullmannová Anežka
Vítková Marie
Vojtěšková Hildegarda

Blahopřejeme
našim jubilantům

Ustavující zasedání zastupitelstva 
Městského obvodu Petřkovice pro volební 
období 2022 – 2026 se konalo v úterý dne 
18. 10. 2022 v 17.00 hodin v sále Kultur-
ního domu v Petřkovicích. Kromě zvole-
ných zastupitelů se ho zúčastnilo 
5 občanů. První část tohoto zasedání řídil 
dosavadní starosta Ivo Mikulica, který 
všechny přivítal. Poté zazněla státní 
hymna České republiky.

Mandát člena Zastupitelstva městského 
obvodu Petřkovice vznikl dne 24. 9. 2022 
těmto 15 zastupitelům: 
Ing. Tomáš Dvořák, ODS
Bc. Ladislav Hladík, ANO 2011
Roman Holiš, ODS

Ing. Lukáš Kalus, Ostravak 
a nezávislí
Ing. arch. Jaroslav Klega, ANO 2011
Michal Kočica, ANO 2011
Mgr. Monika Konečná, ODS
Pavel Kukučka, ODS
MUDr. Tomáš Málek, Ostravak 
a nezávislí
Ivo Mikulica, ODS
Ing. Tomáš Mydlarčík, Ostravak 
a nezávislí
Jarmila Nevímová, ODS
Karel Oletzký, ODS
Bc. Maxim Pachomov, ANO 2011
Bc. Martin Pražák, DiS., Ostravak 
a nezávislí

Ustavující zasedání zastupitelstva
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Vážení občané Petřkovic a okolních obcí,
nestává se velmi často, že stavební práce 
jsou dokončeny v souladu s harmonogra-
mem. Obvykle zasáhnou klimatické 
podmínky, či problémy se samotnou re-
alizací, nebo dodávkami materiálu. Ještě 
vzácnější je, když se práce stihnou dříve, 
než bylo plánováno.

S velkým potěšením tak můžeme ozná-
mit, že stavba „Havarijní opravy zatrub-
nění Petřkovického potoka“ v části ulice 
Hlučínské bude dokončena o 10 dní dříve, 
a to k 20. 12. 2022. K danému datu bude 
obnoven provoz jak pro individuální 
dopravu, tak pro městskou hromadnou 
dopravu. Je nutno počítat s omezením 
rychlosti z důvodu dočasného povrchu, 
který bude v jarních měsících proveden 

do finální podoby. Oprava bude pokra-
čovat ještě ve své poslední etapě v úseku 
mezi Základní uměleckou školou a zaú-
stěním do Ludgeřovického potoka v mě-
síci lednu 2023, ale tato část stavby již 
bude bez výrazných omezení spojených 
s uzávěrami dopravy. 

Všichni, kdo se na zajištění opravy 
podílejí, měli cíl dokončit část v ul. Hlu-
čínské před vánočními svátky od samot-
ného počátku, přestože byl cíl velmi 
ambiciózní. Bez ohledu na klimatické 
podmínky, na samotnou složitost celého 
díla, nutnosti překládat jiné sítě, svůj plán 
nad rámec harmonogramu splnili, abyste 
si období Vánoc mohli naplno vychutnat 
bez významných omezení.

Na provedení všech prací, jejichž 
investorem je Statutární město Ostrava, 
a které byly provedeny v před termí-
nem, se mimo zhotovitele (OVAK a.s. 
se subdodavatelem SUBLAND s.r.o.) 
podílely významnou měrou i spolupra-
cující organizace GasNet, s.r.o., ČEZ, 
SSMSK, OK, a.s., Dopravní podnik 
Ostrava, a.s., místní úřad městského 
obvodu, Městská policie Ostrava a sa-
mozřejmě i Vy občané Petřkovic a okol-
ních obcí, kteří jste nám v průběhu této 
etapy dodávali podpory přímo na stavbě 
svým pochopením a mnohdy i přáním, 
ať se vše podaří. 

Dovolte, abychom tak i my poděkovali 
za Vaši trpělivost a porozumění a vyslo-
vili přání, aby ještě zbytek opravy proběhl 
stejně tak dobře, jako dosavadní část 
a Vaše trpělivost se stavbou ještě chvíli 
zůstala jako doposud.

Přejeme Vám krásné a ničím nerušené 
prožití vánočních svátků a do nového 
roku hodně zdraví a štěstí.

Za celý tým havarijní realizující opravu
Ing. Marcel Ulrich 

OVAK a.s.

Poté složilo slib všech 15 přítomných 
zastupitelů. Po schválení jednacího řádu 
a volebního řádu přišly na pořad jednání 
hlavní body: volba starosty, volba mís-
tostarosty a volba dalších tří členů rady. 
Zastupitelé rozhodli o tom, že volba 
probíhala veřejně:
• starostou na další čtyřleté období byl 

zvolen Ivo Mikulica (ODS)

• místostarostkou Mgr. Monika Ko-
nečná (ODS)

• dalšími členy rady byli zvoleni: 
• Ing. arch. Jaroslav Klega (ANO 

2011)
• Pavel Kukučka (bez politické pří-

slušnosti na kandidátce ODS)
• Maxim Pachomov (ANO 2011)

Ing. Karel Gattnar, tajemník

Plesová sezóna 
2023

Oznamujeme, že v roce 2023 zaha-
jujeme v KULTURNÍM DOMĚ V PE-
TŘKOVICÍCH plesovou sezónu 
14. lednem. 

Plesy se uskuteční v následujících 
termínech:

14. 1. 2023 – Reprezentační ples 
městského obvodu
pořadatel: Městský obvod Petřkovice 

20. 1. 2023 – Hasičský ples
pořadatel: Sbor dobrovolných 
hasičů, O.- Petřkovice

28. 1. 2023 – Rockový ples

3. 2. 2023 – 6. ŠKOLNí PLES
pořadatel: Základní škola 
Ostrava-Petřkovice

11. 2. 2023 – Ples Fc Odra 
Petřkovice 
pořadatel: FC Odra Petřkovice

18. 2. 2023 – Květinový bál
pořadatel: ČZS O.- Petřkovice

19. 2. 2023 – Dětský maškarní 
ples 
pořadatel: Tělovýchovná jednota 
Petřkovice

24. 2. 2023 – Ples
pořadatel: Centrum pro rodinu 
a sociální péči z.s.

3. 3. 2023 – Ples Fc Baník 
Ostrava 
pořadatel: FC Baník Ostrava

Pozvánky na jednotlivé plesy, vč. 
kontaktů na pořadatele, budou zveřej-
něny ve vývěsních skříňkách jednot-
livých složek v prostoru před kulturním 
domem.

Ulice Hlučínská 
se otevře o 10 dní 
dříve včetně městské 
hromadné dopravy

Děkujeme za Vaši 
podporu a přejeme 
hodně štěstí.

PF 2023
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 � Patroni prvňáčků
Je to již devět let, kdy se akce s tímto 

názvem na naší škole konala poprvé. 
Tehdy jsme to byli my, žáci prvních tříd, 
kteří jsme plní očekávání, možná trochu 
s obavami, vstoupili do kouzelné školy 
zvané druhý stupeň. Dnes, již v roli „de-

váťáků“, jsme měli tu čest přivítat a pro-
vést školou naše nejmenší. Celá akce se 
nesla v duchu čar a kouzel. Pod taktovkou 
paní ředitelky rozdělil kouzelný klobouk 
žáčky do barevných skupin a pak již za-
čala prohlídka školy. Napjatí jsme byli 
všichni. My „mazáci“ zda roli správně 
zvládneme a ti nejmenší, co je vlastně 
čeká. Vždyť být něčí patron není vůbec 
žádná legrace. A my ten úkol brali 
opravdu vážně. Průlet po chodbách, naší 
třídou, přírodovědným kabinetem a ředi-
telnou probíhal hladce. Teprve sólový let 
na koštěti v prostoru temných koutů školní 
půdy vyvolal v očích našich svěřenců 
mírné obavy. A není se čemu divit. Vždyť 
je to nedávno, kdy opustili bezpečnou 
náruč svých maminek a učitelek mateř-
ských škol. A nám se dnes již v úsměv-
ných vzpomínkách vybavilo, že jsme 
nebyli jiní. Za necelých devět let, a věřte, 
že ty utečou jako voda, tady budete stát 
vy. A my vám přejeme, aby ta doba pro 
vás byla kouzelná a plná zázraků stejně 
jako dnešní den. Milí prvňáčci, dovolte 
mi skončit jedním starým čínským příslo-
vím: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš 
ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu 
potravu pro celý život.“ A věřte, že učitelé 
této školy vás to naučí. Přejeme vám 
krásných devět let a bylo nám ctí.

Daniel Tůma, IX. B

 � Halloween
V rámci výuky angličtiny jsme si s naší 

skupinkou připravili pro žáky I. stupně 
divadelní představení Jack O‘ Lantern. 
Nacvičování bylo snadné, takže jsem si 
myslel, že to zvládnu s přehledem. Získal 
jsem hlavní roli Jacka, ve vedlejších rolích 

vystupovali vypravěči, čerti, Bůh a svatý 
Petr. V osudný den jsem měl strach, že 
text zapomenu, nebo že se ztrapním, ale 
naštěstí se to nestalo. Vše proběhlo v po-
hodě, všichni jsme to zvládli a žákům 
prvního stupně se naše představení velmi 
líbilo. Vždy, když jdu na oběd, tak jenom 
slyším: „Jacku, Jacku!“ Jsem rád, že si 
mě mladší žáci pamatují. Moc jsem si 
představení užil a tímto chci poděkovat 
mojí paní učitelce Petře Raunigové za 
umožnění se akce zúčastnit.

Dominik Tchuř, IX. A
 � Uspávání broučků
V úterý 12. listopadu uspořádala ŠD 

při ZŠ Petřkovice „Uspávání broučků“. 

Všichni se sešli tradičně na náměstí před 
městským úřadem. Po krátkém kulturním 
vystoupení dětí ze ŠD se průvod plný 
světýlek vydal na cestu do Hornického 
muzea na Landeku, kde děti nejprve 
uložily broučky do postýlky z listí a za-
zpívaly jim ukolébavku. Poté mohli 
všichni zúčastnění zhlédnout ohnivou 
show. Letos se nám nově představila 
ohňostrůjkyně Sofie a její představení 
bylo opravdu působivým uměleckým 
zážitkem. Děkujeme za nádherné vystou-
pení. Naše poděkování patří rovněž panu 
řediteli Hornického muzea Ing. Jánu 
Hlobilovi, firmě Lešení Ostrava – Mar-
tin Piecha a vychovatelkám i učitelům 
I. st. ZŠ Petřkovice, bez kterých by se tato 
krásná akce nemohla konat.

Mgr. Lenka Čechová,  
vedoucí vychovatelka ŠD

Nejdřív jsme čekali na náměstí. To jsem 
se trochu nudila. Ale potom zpívaly děti 
z družiny písničky a to bylo hezké. Taky 
přednášely pěkné básničky. Pak jsme šli 
do Hornického muzea. Měla jsem lam-
pión, protože sestra nechtěla růžový, tak 
jsem ho měla já. Došli jsme a uspávali 
broučky. Já jsem svého broučka neměla, 
ale paní družinářky rozdávaly, tak jsem 
si mohla vzít. A pak byla ohnivá show. 
Moc se mi líbila.

Beáta Kupcová, IV. A
 � Slavnostní předávání 

slabikáře
Listopad bývá pro prvňáčky zlomový 

měsíc. Po dvou měsících školní docházky 
jsou z nich už opravdoví školáci, kteří 
s hrdostí předvádějí rodičům, co se 
všechno naučili. V úterý 12. listopadu tedy 
zazněl školou Slavnostní pochod Antonína 
Dvořáka a do auly důstojně vstoupili naši 
prvňáčci, aby si mohli odnést zaslouženou 
odměnu za jejich tvrdou práci a píli – první 

Ze školních lavic

 � Uspávání broučků

 � Patroni prvňáčků
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opravdovou knihu slabikář. Během pásma 
písniček a básniček předvedli své znalosti, 
dovednosti a herecké vlohy. Po složení 
slibu moudré sově jim pan starosta Ivo 
Mikulica předal slabikář a paní ředitelka 
Monika Konečná ozdobila prvňáčky nád-
hernou šerpou. Dění v aule bedlivě sledo-
vali rodiče, prarodiče i sourozenci 
a odměňovali děti potleskem. Nyní jsou 

z nich již opravdoví čtenáři a přejeme jim 
mnoho úspěchů ve výuce. 

Mgr. Dagmar Hasalová  
a Mgr. Denisa Pelhřimovská,  

třídní učitelky I. tříd
 � Oxford Illustrator
Ve čtvrtek 24. listopadu se konala 

v Ostravě-Porubě soutěž Oxford Illustra-
tor, ve které za naši školu soutěžili tři žáci 
– já, Šárka Pročková ze 7. B a Daniel Barč 
z 5. A. Soutěž byla o tom, že jsme dostali 
krátkou ukázku z anglické knížky a měli 
jsme k tomu nakreslit ilustraci. Když jsme 
přijeli na místo, tak jsme se podepsali 
a dostali barvu, která určovala, v jaké 

jsme kategorii. Žáci školy, kde se soutěž 
odehrávala, nás odvedli do tříd a posadili 
do lavic, kde byly už předem nachystané 
barvy, takže každý tak nějak věděl, kde 
má sedět. Na překlad textu a nakreslení 
ilustrace jsme měli hodinu a půl. Když 
jsme to měli hotové, museli jsme čekat, 
až porota výkresy zhodnotí, takže jsme 
něco kolem hodiny čekali ve třídě, ale 
mohli jsme chodit i po škole. Po hodině 
jsme se všichni zase sešli, aby se rozhodlo 
o vítězích, v každé kategorii byli tři vý-
herci. Potom jsme se fotili s našimi vý-
kresy a jeli zpátky do školy. Ten den jsem 
si docela užila a soutěž byla zajímavá.

Kateřina Pastirčáková, IX. A
 � Vánoční trhy
V pátek 25. listopadu jsme se školou 

byli na vánočních trzích v kulturním 
domě. Byly to super trhy. Nejvíce se mi 
tam líbily adventní věnce a háčkovaní 
plyšáci. Já jsem si jednoho háčkovaného 
plyšáčka koupila. Potom jsem koupila 
malého andělíčka pro mamku, podtácek 
na kávu pro taťku a pro ségru jsem kou-
pila dřevěný nápis RODINA. Na vánoční 
trhy se vždycky moc těším. Znamenají 
pro mě začátek vánočních svátků, které 
máme všichni moc rádi.

Mária Segarová, V. A
 � Testování tělesné zdatnosti
Naše škola se v letošním roce zúčast-

nila šetření České školní inspekce, jehož 
součástí je celostátní testování tělesné 
zdatnosti. Toto šetření bylo realizováno 
v měsíci listopadu a absolvovali ho žáci 
3. a 7. ročníku. Na žáky čekaly čtyři 
docela náročné disciplíny: člunkový běh 
4x10 m, sedy lehy, skok z místa a vytrva-
lostní člunkový běh. Musím říct, že vý-
kony některých žáků byly velmi dobré, 
až překvapující a celková kondice našich 
žáků je na výborné úrovni. Jen tak dále. 

Mgr. Kateřina Holušová
 � Úspěchy našich žáků
Naši žáci se zapojují do všelijakých 

soutěží. Jednou z nich byla krajská 

výtvarná a keramická soutěž „Tajemný 
svět barev – Svět budoucnosti“ vyhlášená 
Střediskem volného času v Ostravě. Mezi 
oceněnými vítěznými pracemi byla ve 
3. kategorii práce Natálie Pěčkové ze 

IV. A a ve 4. kategorii práce Samuela 
Sadovského z VI. B. Na slavnostním 
vyhlašování ve středu 30. listopadu ob-
drželi diplom a výtvarné potřeby. Gratu-
lujeme k úspěchu. 

Mgr. Adriana Koláčková
Předávání proběhlo v divadelním sále 

Střediska volného času na Ostrčilově 
ulici. Dostala jsem diplom, velký výkres, 
plátno, fixy a knížku o ručním tisku. Také 
jsem mohla vyhrát menší ceny ve vese-
lých soutěžích, jako třeba malování pu-
sou. Byly tam se mnou maminka 
a babička. Doma jsme měli speciální 
oběd.

Natálie Pěčková, IV. A
 � Renarkon
Tématem naší dnešní besedy byla „Ko-

munikace“. Nejprve jsme jako vždy 
udělali kolečko a každý z nás se představil 
a řekl, jakou má dnes náladu. Poté nás již 
čekaly různé aktivity a úkoly. V úvodu 
jsme se měli vcítit do spolužáka po naší 
levici, následně jsme na papírek měli 
napsat jméno, příjmení a naše silné 
stránky. S papírkem v ruce jsme opět 
udělali kolečko, každému spolužákovi 
jsme na papírek připsali jednu dobrou 
vlastnost a v závěru této hry jsme si pak 
všichni přečetli, co o nás ostatní napsali. 
Nakonec nás čekala týmová práce – mu-
seli jsme nakreslit tričko a napsat nadpis, 
na kterém jsme se museli s celým týmem 
shodnout. Myslím si, že se dnešní beseda 
vydařila a my jsme zjistili, jak na tom 
s komunikací vlastně jsme.

(Pokračování na straně 6)

 � Den slabikáře v I. a

 � Den slabikáře v I. B

 � Natalie Pěčková výtvarná soutež

 � Samuel Sadovský výtvarná soutež
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Dominik Tchuř, IX. A
 � Rozsvícení vánočního 

stromu
Tradiční slavnostní rozsvícení vánoč-

ního stromu na petřkovickém náměstí se 
konalo ve večerních hodinách ve čtvrtek 
1. prosince. Pravý sníh sice chyběl, ale 
kouzelnou zimní atmosféru nám pomohla 
vytvořit digitální videoprojekce. Nově 
jsme také vyměnili tradiční schody před 
radnicí za důstojné podium s profesionál-
ním ozvučením a osvětlením (firma 
Martin Kusiak). Program zahájili slav-
nostním slovem starosta Ivo Mikulica 
a ředitelka ZŠ Monika Konečná, poté 
občany potěšily svým zpěvem vánočních 
koled děti z MŠ, z I. stupně a nemohl 
chybět školní sbor pod vedením paní 
učitelky Mgr. Michaely Štěpánové. Své 
umění také předvedli mladí bubeníci ze 
ZUŠ pod vedením pana Davida Jančálka 
a trubači pod vedením ředitele ZUŠ Pavla 
Dvořáka. Na závěr zpívání vystoupili 
petřkovičtí radní. Všichni vystupující 

sklidili velký potlesk. Poté už nastal sa-
motný akt rozsvícení stromu, s odpočítá-
váním pomohli prvňáčci Ema Türke 
a Antonín Timan. Přítomní občané 
možná ocenili i to, že jdeme s dobou, 
chráníme zvířecí mazlíčky, a tak byl 
tradiční ohňostroj pojat pouze minima-
listicky. Pak děti dostaly perník a pou-
kázku na párek v rohlíku (sponzorský dar 
řeznictví Janus, pekařství Velička, 

JSInteriér), který si mohly vyzvednout 
spolu s teplým čajem u školy. Všem účin-
kujícím děkujme za vytvoření kouzelné 
atmosféry a všem přejeme krásný a po-
hodový vánoční čas.

Mgr. Jaroslava Návratová
Moc jsem se těšila, až budeme zpívat 

na náměstí. Byla jsem ráda, že se na mě 
přišli maminka s tatínkem podívat. Na-
cvičovali jsme tři týdny a bylo to docela 
náročné, hlavně se trefit do rytmu. Poda-
řilo se to, takže jsme byli rádi, nebo ale-
spoň já jo. Moc pěkné bylo, jak trumpety 
hrály v oknech školy. Odpočítali jsme od 
deseti a pak se rozsvítil strom. Domů jsme 
šli pěšky, abychom se zahřáli.

Nela Palová, IV. A
Na generálce jsem chtěla vědět, jestli 

budu zpívat to sólo. Když mi paní učitelka 
řekla, že ano, byla jsem šťastná. V 16:40 
jsem už byla na náměstí a měla trému 
a v jednu chvíli i okno. Na pódiu jsem se 
bála, jestli to zvládnu, ale nakonec jsem 
to zvládla. 

Viktorie Szolony, IV. A
 � Šachový turnaj
Naše škola je i v letošním roce nadále 

zapojena do projektu „Šachy do škol“. 
V tomto školním roce jsme se poprvé 
zúčastnili Šachového turnaje družstev 
1. stupně ZŠ ve Středisku volného času 
Korunka, který se konal 2. prosince. 
Sestavili jsme čtyřčlenné družstvo i s ná-
hradníky ve složení: Ondřej Szolony, 
Maxmilián Szolony, Tomáš Hahn, Jakub 
Laštovka a Tereza Šimíčková (náhrad-
nice). Hrálo se švýcarským systémem na 
7 kol se zápočtem na národní rapid Elo 

(pro registrované hráče v šachovém 
svazu). Tempo hry bylo 15 min/partie pro 
každého hráče. Přihlásilo se 20 družstev 
a naši žáci obsadili krásné 3. místo. 
Chtěla bych všem hráčům velmi poděko-
vat za úžasné nasazení a celkový zisk 18 
z 28 bodů.

asist. ped. Pavla Kusynová
 � co si děti přejí od Ježíška?
„Přeji si, aby se mojí sestře povedlo 

dobře dokončit školu.“
„Přeji všem pejskům, aby se nikdy 

neztratili a nezranili.“
„Sestřenici se narodil syn. Je malinký 

a není mu ani rok. Přál bych mu, aby z něj 
vyrostl velký a silný kluk.“

„Ať se taťkovi daří ve všem, co ho 
baví.“

Ze školních…
(Pokračování ze strany 5)

 � Vánoční přání žáků 1. stupně ZŠ 
panu starostovi

 � Šachový turnaj
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Základní 
umělecká škola
Vážení spoluobčané, 
opět se nacházíme v adventním čase, 
letos se konečně můžeme opět setkat 
na vánočních trzích, u rozsvěcení 
vánočních stromů a dalších předvá-
nočních akcích. Kvůli energetické 
krizi, ať ji už zapříčinil kdokoli, bude 
v oknech blikajících světýlek asi 
méně, maminky a babičky asi nape-
čou méně cukroví, ale myslím, že to 
nevadí. Vánoce by měly být hlavně 
o pohodě,  o setkávání rodiny 
a přátel. 

Žáci našeho bicího oddělení a ten-
tokrát i naši trumpetisté se představili 
na akci Rozsvěcení vánočního stromu 
na náměstí v Petřkovicích, a přispěli 
tak k celkové předvánoční atmosféře. 
V naší ZUŠ jsme uspořádali tradiční 
Vánoční koncert dne 15. prosince, kde 
byli velkými ovacemi odměněni 
všichni účinkující. 

Dovolte mi závěrem, abych vám 
všem popřál hezké prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví a štěstí v celém 
roce 2023.

Pavel Dvořák

 � Putování za podzimní vůní
Dne 6. 10. jsme uskutečnili akci pro 

rodiče s dětmi v netradičním stylu. Vzhle-
dem k probíhajícím stavebním pracím na 
zahradě mateřské školy jsme museli hle-

dat náhradní venkovní prostory, kde by-
chom se mohli společně s rodiči a dětmi 
setkat a užít si odpoledne plné zábavy 
a příjemně strávených chvil. Oslovili jsme 
proto manžele Górecké, kteří nám velmi 
ochotně vyšli vstříc a poskytli nám pro 
tuto akci malebnou a prostornou zahradu 
landecké vily. Putování za podzimní vůní 
se opravdu vydařilo, děti i rodiče se do-
stavili v hojném počtu a užili si odpoledne 
plné sportovních disciplín, podzimního 
tvoření a poznávání vůní, která se v zá-
věru programu linula také od táboráku, 
kde si děti s rodiči mohli opéct buřta, 
nebo se jen ohřát při popíjení teplého čaje. 
Velké díky patří manželům Góreckým za 
poskytnutí prostor, sponzorům Řeznictví 
Janus a Pekařství Velička za buřty a pe-
čivo a v neposlední řadě také všem za-
městnancům mateřské školy, kteří se 
podíleli na přípravách a realizaci této 
velmi zdařilé akce.

 � Kouzelnické představení
Dne 11. října k nám do mateřské školy 

zavítal náš oblíbený kouzelník Aleš se 
svými novými kouzly. Děti mu v průběhu 
představení pomáhaly s kouzelnými za-
klínadly, aby se kouzla ovedla. Ale jak to 

ten kouzelník vlastně dělá? Tajemství 
kouzel se nám odhalit nepovedlo ani 
tentokrát. 

 � Návštěva předškoláků 
v knihovně

Dne 20. října jsme byli s našimi před-

školáky pozvaní do petřkovické knihovny 
na edukační besedu v rámci celorepubli-
kového vzdělávacího projektu „Zdravá 
pětka“, který je zaměřen na seznamování 
dětí se zásadami zdravé stravy jako sou-
části zdravého životního stylu. Děti se 
dozvěděly spoustu informací o zdravém 
jídle a naučily se rozlišovat a třídit potra-
viny prospěšné lidskému zdraví od těch 
neprospěšných.

 � Zamykání lesa
Ve středu 25. 10. 2022 jsme se vydali 

tradičně do lesa na Landek, kde na děti 
čekala spousta zábavy a dobrodružství. 
Cestou se k nám přidala i zvědavá ko-
čička, která šla s námi až do lesa 

a zasloužila si hlavní pozornost všech 
dětí. Medvěd, veverka, zajíc a další zví-
řátka si pro děti připravili úkoly, které 
děti plnily ve skupinkách a musely u nich 
prokázat nejen fyzickou zdatnost, ale 
i dovednosti a znalosti k tématu lesa. Za 

Z naší mateřské školy

(Pokračování na straně 8)
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splněné úkoly na děti čekala od zvířátek 
sladká odměna – šťavnaté jablíčko, na 
kterém si s chutí pochutnaly. Společně 
jsme se pak sešli na lesní mýtince, kde 
jsme pomocí zlatého klíče a kouzelného 
zaříkávadla zamkli les. I přesto, že nám 
zprvu počasí moc nepřálo a museli jsme 
čekat pod střechou u školky, než přestalo 
pršet, za chvíli se na obloze ukázalo slu-

níčko a pak už krásně svítilo po celý 
zbytek dne. Dětem ze třídy Hvězdiček 
i Žabiček se výprava do lesa moc líbila 
a už teď se všichni těší, až zase na jaře 
půjdeme společně les odemknout.

Pro nejmenší děti ze třídy Sluníček si 
lesní zvířátka připravila úkoly na školní 
zahradě, protože pro naše nejmenší by 
cesta do lesa byla příliš náročná. Na 
školní zahradě v prostoru nad dopravním 
hřištěm tak mezi jehličnatými stromy 
a ve spadaném listí nacházely děti ce-
dulky s úkoly, které společně plnily a na 
samotný závěr pak s paními učitelkami 
symbolicky také zamkly les. Na jaře 
budou naše sluníčka zase o něco větší 
a zdatnější, takže už zvládnou absolvovat 
vycházku do lesa společně se staršími 
dětmi z ostatních tříd.

 � Dýňové království v MŠ
První listopadový den se naše mateřská 

škola proměnila v pohádkové dýňové 
království plné roztomilých i trochu stra-
šidelných bytostí ze světa fantazie. Paní 
učitelky si ve svých třídách připravily pro 
děti zábavný program se spoustou straši-
delných a pohybových aktivit, při kterých 

děti prokazovaly své dovednosti i odvahu. 
Nechyběl kouzelný lektvar nebo straši-
delná stezka. Děti si halloweenské dopo-
ledne náramně užily a odnesly si z něj 
spoustu veselých zážitků.

 � Rozsvěcování vánočního 
stromu

Celý listopad jsme se s dětmi pilně 
věnovaly nacvičování pásma k vystou-
pení na tradiční veřejné akci v Petřkovi-
cích – Rozsvěcení vánočního stromu. Děti 
ze všech tří tříd se připravovaly ke svému 
prvnímu vystoupení na veřejnosti a paní 
učitelky, které celý výpravný příběh 
o Ježíškovi s pásmem vánočních koled 
vymyslely a všechny potřebné rekvizity 
k tomu vyrobily a připravily, každodenně 
s dětmi nacvičovaly a motivovaly je k této 
velké události. Ve čtvrtek 1. prosince 
dopoledne proběhla generální zkouška na 
petřkovickém náměstí, kde jsme si 
s dětmi mohly celé vystoupení i s nástu-
pem na pódium vyzkoušet. V podvečer 
jsme se pak v hojném počtu opět na ná-
městí všichni sešli a děti předvedly, co 
celý měsíc v mateřské škole pilně nacvi-
čovaly. Vystoupení se zdařilo a děti i paní 
učitelky sklidily od všech přítomných 
velký potlesk. Odměna od pana starosty 
v podobě perníčku a lístku na párek 
v rohlíku byla pro děti i rodiče také pří-
jemným překvapením.

 � a co nás ještě v MŠ 
do konce roku 2022 čeká?

- V úterý 6. prosince Mikulášská na-
dílka s návštěvou Mikuláše, čerta 
a anděla. 

- Vánoční dílničky v MŠ: ve čtvrtek 
8. prosince přivítáme v naší školce 
rodiče a děti na společném odpoledním 
tvoření s vánoční atmosférou a vůní 
perníčků.

- 14. 12. přijede Myška Klárka a ve-
verka Terka se svou vánoční pohád-
kou – divadelní představení.

- 15. 12. se děti těší na vánoční nadílku 
a nové hračky, protože bude v mateřské 
škole nadělovat Ježíšek.

- 23. 12. 2022- 1. 1. 2023 BUDE MŠ 
UZAVŘENA Z DŮVODU VÁNOČ-
NÍCH PRÁZDNIN.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům, rodičům, sponzorům, 
přátelům naší mateřské školy a zřizova-
teli za spolupráci v roce 2022, jenž se blíží 
ke konci, a popřát všem kouzelné Vánoce 
a šťastný nový rok plný zdraví, lásky 
a pohody.

Miroslava Hrubá, ředitelka MŠ

Z naší…
(Pokračování ze strany 7)
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Po krásných výletech na kolena do Ro-
hova a Pstruží farmy v Bělé jsme se dne 20. 
října vydali autobusem do Klimkovic na 
vyhlášené tvarůžkové hody. Pomazánka, 
tvarůžky i hermelín s čerstvým chlebem se 
rozplývaly na jazyku a to pivko k tomu – to 
byla prostě balada pro chuťové buňky. 
Všichni jsme se moc bavili a plánovali, kam 
pojedeme příště. Všem, kteří mají rádi 
tvarůžky, tento výlet doporučujeme.

Hned na to se uskutečnil dne 26. října 
turnaj v bowlingu, který se každoročně 
pořádá mezi sousedními seniorskými orga-
nizacemi z Petřkovic, Ludgeřovic a Vrab-
lovce. Letošním pořadatelem byla naše 
seniorská organizace. Naše skvělé družstvo 

pod vedením pana Standy Lukše tento 
turnaj vyhrálo. Druhé byly Ludgeřovice 
a na třetím místě se umístilo družstvo 
z Vrablovce. Pro všechna družstva byly 
připraveny poháry a malé ceny, které přišla 
předat místostarostka Petřkovic Mgr. Mo-
nika Konečná spolu s předsedkyní Klubu 
seniorů Petřkovic paní Alenou Sanetriko-
vou. Radost z výhry byla veliká, všichni se 
moc bavili a ti, co nehráli, mocně svá druž-
stva povzbuzovali. Bylo to moc krásné 
odpoledne plné sportovního zápolení a ve-
selí a moc se všichni těšíme na další ročník 
tohoto turnaje.

V měsíci listopadu se naše členky zúčast-
nily dvou divadelních představení. Ani 
děvčata ze skupiny Country Girls nezahá-
lela a vystoupila na dvou charitativních 
akcích, a to v Domově soustředěné péče 
v Ostravě a Charitním domě v Ludgeřovi-
cích. Obě akce sklidily velký úspěch i do-
mluvu na další spolupráci.

V tomto roce nás čekala ještě jedna velká 
akce a tou bylo „Setkání s Mikulášem“, 
které se uskutečnilo dne 8. 12. 2022 v 15:00 
hod. v sále KD Petřkovice. Moc jsme se na 
tuto akci všichni těšili, protože kvůli Covidu 
jsme ji nemohli po dlouhé dva roky 
uskutečnit. 

Ještě bych ráda pozvala Vás všechny, 
kteří se chcete po Vánocích projít, setkat se 

s přáteli a popovídat si u svařáčku, na tra-
diční „Tříkrálovou vycházku“, která se 
uskuteční dne 5. ledna 2023. Sraz bude 
u KD Petřkovice ve 13:00 hod.

Vzhledem k tomu, že je tento zpravodaj 

posledním v tomto roce, chtěli bychom Vám 
všem popřát krásné prožití vánočních 
svátků, do nového roku 2023 pevné zdraví, 
štěstí, spokojenost a hodně elánu, abychom 
spolu mohli uskutečnit ještě spoustu skvě-
lých akcí.

 Za výbor SČR ZO Petřkovice
Alena Sanetriková a Jaroslava Petříková

Ze života petřkovických seniorů

Vážení přátelé, 
podzim se nám pomalu mění na zimu, 

chystáme se na Vánoce, zahrádky uklá-
dáme k zimnímu spánku a dokončujeme 
poslední vánoční výzdoby našich zahrad 
a domů. Nechci zde dlouze bilancovat 
a detailně hodnotit uplynulý rok, takže 
jen ve zkratce.  

Letošní rok byl po dlouhé době „plno-
hodnotným rokem“ bez zásadnějších 
omezení, což se projevilo i v našich akti-
vitách. Letos jsme se museli z důvodu 
rekonstrukce KD ještě obejít bez našeho 
Květinového bálu, ale užili jsme si jak naše 
Letní posezení se zahrádkáři, tak účast na 
Petřkovickém guláši, Krajské zahrádkář-
ské výstavě, pořádali jsme oblíbený zájezd 
do polských zahrad. Opět mohl plnohod-
notně fungovat kroužek Mladý zahrádkář, 
o který je mezi žáky naší ZŠ pořád zájem, 
a vydařila se i sezona lisování jablek v naší 
moštárně. Letos byl zájem o tuto službu 
opravdu velký. Zhodnotil bych tento rok 
jako rok pro naši organizaci úspěšný.

Důležitá a pro nás jedna ze stěžejních 
akcí, která nás v dohledné době čeká, je 
náš tradiční Květinový bál. Uskuteční se 
18. 2. 2023 v Kulturním domě Ostrava-
Petřkovice. Letos s podtitulkem Magická 
noc. K tanci a poslechu bude hrát osvěd-
čená kapela 4FOUR BAND, můžete se 
těšit na iluzionistickou show Dua Rascals, 
samozřejmě na občerstvení a bohatou 
tombolu. Cena lístku bude 450 Kč, lístky 
si bude možné zakoupit od ledna v textilu 
naproti 1. stupně ZŠ u paní Thomankové. 
Plánek sálu, kde bude možné vidět obsa-
zenost, provést rezervace (a do týdne za-
platit), bude tamtéž. Od 8. 2. již nebude 
možné provádět rezervace, pouze přímý 
nákup lístků. Letos bude na našem plese 
změna koncepce sálu, zrušili jsme šesti-
místné stoly, bude tudíž větší prostor pro 
tančení a celkový pohyb v sále. Vinárna 
a balkon zůstávají beze změny. V ceně 
vstupenky je zahrnuta i večeře. 

Bohužel se nám nepodařilo po hacker-
ském útoku obnovit naše Facebookové 

stránky. Jelikož si myslím, že v dnešní 
době je to velmi efektivní a oblíbený způ-
sob komunikace, vytvořili jsme stránku 
novou. Opět pod názvem „Zahrádkáři 
Petřkovice“. Budeme rádi, pokud s námi 
budete chtít zůstat ve spojení, když se 
k nám opět připojíte. 

Rád bych poděkoval všem našim členům 
a příznivcům za jejich aktivitu na našich 
akcích, budeme rádi, když se budeme 
potkávat i v následujícím roce. Mé velké 
osobní poděkování patří všem členům 
výboru za jejich aktivní činnost pro ZO, 
všem sponzorům a příznivcům, kteří nám 
pomáhají a s jejich spoluprací můžeme 
pořádat naše akce – především Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Petřkovice, 
naší základní škole a restauraci Staré 
nádraží. 

Přeji všem krásné, klidné Vánoce 
a i přes veškeré dění kolem nás Vám přeji 
úspěšný následující rok. 

Za výbor ZO ČZS př. Tomáš Dvořák 

Z ČINNOSTI ZO ČZS OSTRAVA-PETŘKOVICE
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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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 � Fota z rozsvěcení vánočního stromu Marek Lokaj

Oprava petřkovického potoka
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Vážení a milí spoluobčané,
již zanedlouho tady budeme mít nejkrás-
nější dny v roce a v těsném závěru nám na 
dveře zaklepe nový rok 2023. S těmito 
svátečními dny se ruku v ruce pojí i zvý-
šené riziko vzniku požárů, a to ať z dů-
vodu nepozornosti, nebo technické závady. 
Prosíme o bedlivé střežení vánočních 
svíček, adventních věnců, ozdobných 
světýlek i prskavek, petard a ohňostrojů. 
Nezapomeňte ani na pravidelnou odbor-
nou péči o komínová tělesa kominíkem. 
Bylo by velkým neštěstím přijít kvůli 
chvilkové nepozornosti o zdraví, či 
majetek. 

Nyní mi dovolte malé ohlédnutí za uply-
nulým rokem 2022. K 1. prosinci 2022 (da-
tum, ke kterému posíláme údaje do 
zpravodaje) má jednotka za sebou celkem 14 
zásahů. Z toho polovina byla na žádost zři-
zovatele. K nejčastějším letošním výjezdům 
patřily jako každoročně technické pomoci. 
Jednotka se mimo jiné bedlivě věnovala 
odbornému teoretickému a praktickému 
výcviku, dále se zúčastnila několika ukázek 
techniky a v neposlední řadě i soutěže mezi 
jednotkami dobrovolných hasičů Ostravská 
rallye. 

Sbor jako organizace má za sebou 
úspěšný rok, co se týče získávání dotací na 

provoz a činnost SDH, JSDH a mládeže. 
Podařilo se nám získat, mimo standardní 
dotace z úřadu městského obvodu, dotace 
z MŠMT ČR, dále prostředky z nadace 
Agrofert a z nadace ČEZ. Máme za sebou 
akce jako Dětský den s IZS či Vánoční ha-
sičský svařák. 

V dětském hasičském kroužku během 
roku probíhaly intenzivně tréninky dětí 
v požárním sportu. Děti se zúčastnily i prv-
ních soutěží. Během roku se dále podílely 
na organizaci různých akcích, např. Dět-
ského dne s IZS, Ukliďme Petřkovice, kdy 
pomáhaly uklidit odpadky z naší NPP Lan-
dek, dále proběhlo mezigenerační setkání 

Z hasičské zbrojnice

Ano! Zvládli jsme to a trumfli jsme 
loňský počet 557 věnců. Letos to bylo 602 
krásně navitých věnců. Tolik věnců se dá 
navít za první listopadový víkend za 
podpory 89 úžasných pomocníků pro 
dobrou věc. Petřkovické věncování jako 
již tradičně proběhlo v restauraci Staré 
nádraží, a to za podpory nových majitelů. 
S pomocí výborného svařáčku, punče 
a přehlídky výborných donesených buch-
tiček bylo o dobrou náladu postaráno. 
Přišlo hodně nových tváří, přibylo nám 
šikovných mužů, kteří stříhali a připra-
vovali větve k vití, za což jsme moc rádi 
a děkujeme. Některé rodinky přišly po-
moct oba dny a malá princezna Elenka 
zastala práce jako dospělačka. Nejmladší 
účastníci byli ještě v bříšku a nejstarší 
účastnice měla krásných 94 let. Přítomné 
sestřičky skvěle ošetřily jeden nastřih-
nutý prst a my doufáme, že milou slečnu 
opět uvidíme.

Věnce byly v neděli v 17 hodin odve-
zeny směr Olomouc, kde už na ně čekaly 
sestřičky a pomohly s vykládkou v pro-
storách nemocnice. Velký dík patří hrdi-
novi Honzovi, který je už druhým rokem 
jako rodinný příspěvek odvezl. Věnce pak 
nazdobili dobrovolníci na klinice, kde se 
věnce do jednoho prodaly a ještě pochy-
bělo. Výtěžek pomůže jak na oddělení 
dětské hematoonkologie, tak samotným 
pacientům či dlouhodobě nemocným 
dětem i jejich rodinám.

Závěrem bych ráda poděkovala všem, 
kteří nám letos pomohli, a těšíme se na 
viděnou příští rok, snad to bude ve větším 
petřkovickém počtu. Letos nás trumfli 
šikulové z Ludgeřovic.

Bez koho by také věncování nebylo?
Arbolandia Sedliště – dodala krásné 

jedlové větve.
Staré nádraží – poskytlo prostory 

a servis.
Starosta a jeho tým – pomoc s úklidem 

větví.
Zahrádkáři – pomoc s uskladněním 

krabic.

Děkujeme Vám, že pomáháte. Má to 
smysl, už zítra můžeme pomoc potřebo-
vat třeba my. Krásné, zdravé Vánoce Vám 
všem i Vašim rodinám a na viděnou 
u věncování 2023.

S díky za všechny 
Karin Dluhošová

Petřkovice pomáhají aneb 602 věnců pro onkoláčky
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s důchodci z DPS Slunovrat z Ostravy-Pří-
vozu. V říjnu proběhla na hasičárně Hal-
loweenská párty, kterou si děti a jejich 
instruktoři náramně užili. 

Nesmím na závěr opomenout pozvání na 
náš Hasičský ples, který proběhne dne 
20. 1. 2023 v místním kulturním domě. 
Prodej lístků bude realizován na hasičské 
zbrojnici ve dnech 17. 12. mezi 16. – 18. hod 
a 7. 1. mezi 10. – 12. hod. Rezervace, popří-
padě objednání lístků mimo stanovené 
termíny na mém telefonním čísle 602 227 
110. Cena lístku s večeří je letos 500 Kč. 
K poslechu a tanci bude po delší odmlce hrát 
kapela PROXIMA. Těšíme se na Vás. 

Ze srdce bych Vám chtěl za náš sbor po-
přát, abyste si v kruhu svých nejbližších 
užili v klidu a v pohodě nadcházející vá-
noční svátky a nový rok 2023.

Bc. Ladislav Hladík, velitel družstva

 � Darovat NOc POD 
STŘEcHOU pomůže lidem 
v nouzi

Chladná zimní období jsou velkým 
rizikem pro lidi bez přístřeší. Na využití 
sociálních služeb jim často schází pro-
středky. Darovat NOC POD STŘECHOU 
je možnost, jak pomoci se zajištěním 
bezplatného pobytu v noclehárně Charit-
ního domu sv. Františka v Ostravě-Vítko-
vicích. Finanční podpora 50 Kč do 
dárcovské výzvy NOC POD STŘE-
CHOU umožní Charitě Ostrava zajistit 
1 bezplatný nocleh pro potřebného člo-
věka bez domova v Ostravě. Další infor-
mace na webu: https://www.darujme.cz/
projekt/1205658 Děkujeme!

 „Sociální službu „noclehárna“ po-
skytujeme mužům bez domova celo-
ročně za 50 Kč/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 dár-
covskou výzvou NOC POD STŘE-
CHOU“ vysvětluje ředitel Pražák. 
Noclehárna v Charitním domě sv. Fran-
tiška může poskytnout zázemí pro 26 
mužů bez domova. Zejména v zimním 
období bývá kapacita služby zcela na-
plněna lidmi, kteří se dostali do nepří-
znivé životní situace.

„Důležitá a většinou klíčová možnost 
noclehu a bydlení může pomoci překonat 
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 Nocle-
hárna Jiří Linart, vedoucí Charitního 
domu sv. Františka. 

Sociální službu noclehárna poskytuje 
Charita Ostrava od roku 1994 s finanční 
podporou statutárního města Ostravy, 
Moravskoslezského kraje a dalších doná-
torů. 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-
p o m a h a m e / l i d e - b e z - d o m o v a /
nocleharna-frantisek/

 � charitní Tříkrálová sbírka 
2022

Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude 
na počátku příštího roku pravděpodobně 
ovlivněna aktuální epidemiologickou si-
tuací. Přání štěstí, zdraví a pokoje do no-
vého roku do domácností v Ostravě a okolí 
však Tři králové lidem chtějí i přesto při-
nést ať už osobně nebo při on-line koledě 
v termínu 1. – 15. ledna 2023. Třiadvacátý 
ročník sbírky pořádaný Charitou Česká 
republika podpoří i ostravské záměry 
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra 
na pomoc lidem v nouzi, na které bude 
možné přispět na sbírkový účet č.: 
66008822/0800 u České spořitelny 

s variabilním symbolem: 777988013. 
Více o Tříkrálové sbírce 2023 v Ostravě 
a okolí, její organizaci a využití naleznete 
na webu: www.ostrava.charita.cz

 � Tříkrálový koncert 2023 
v Ostravě

Kněžská Gregoriánská Schola vy-
stoupí 3. 1. 2023 od 18 h v ostravském 
kostele sv. Václava v rámci Tříkrálového 
koncertu. Výtěžek vstupného, které se 
bude přímo na místě shromažďovat do 
zapečetěné pokladničky Tříkrálové 
sbírky 2023, bude využit zejména na 
podporu ostravských tříkrálových pro-
jektů pro lidi v nouzi.

 � Poradna radí bezplatně 
v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje 
odborné sociálně-právní poradenství 
zaměřené na rodinné právo, sociální za-
bezpečení, bydlení, zaměstnání, majet-
koprávní vztahy, dluhovou problematiku, 
spotřebitelské právo atd. Služby jsou 
anonymní a bezplatné pro občany starší 
18 let. Konzultace poskytujeme telefo-
nicky, emailem nebo osobně. Po domluvě 
možná návštěva i u klientů doma (např. 
zdravotní důvody). Objednávat se můžete 
na níže uvedených kontaktech. Kontakt: 
Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 
906, 731 625 767, email: poradna@os-
trava.charita.cz;

Charita Ostrava informuje
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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

Odpadová společnost OZO Ostrava 
vytvořila aplikaci pro mobilní telefony, 
která Ostravanům pomáhá rychle se 
dostat k informacím o odpadovém hos-
podářství ve městě. Apka je ke stažení 
na webu firmy.

„Nová OZO apka přispěje k lepší infor-
movanosti občanů o odpadovém hospodář-
ství v Ostravě. Je určena běžnému obyvateli 
města, který potřebuje bleskově a pomocí 
mobilu vyřešit problém spojený s odpady 
a co nejrychleji najít potřebné informace. 
Naše mobilní aplikace, jejímž úkolem je 
usnadnit orientaci ve službách poskytova-
ných OZO Ostrava, obsahuje osm sekcí 
vygenerovaných na základě nejčastějších 
dotazů a vyhledávání na našem firemním 
webu,“ vysvětluje Vladimíra Karasová 
z OZO Ostrava a dodává, že jde o aplikaci 
zacílenou na potřeby občanů, nikoliv 
firem. 

V sekci Sběrné dvory Ostravané nalez-
nou veškeré informace o sběrných dvorech, 
jejich rozmístění a provozní době, včetně 
poskytovaných služeb a upřesnění, co vše 
je zde přijímáno bezplatně a co za poplatek. 

„Na webových stránkách OZO Ostrava 
patří sběrné dvory k nejvyhledávanějším 
tématům. Prostřednictvím apky se lze 
k těmto informacím dostat rychleji než na 
webu,“ poznamenává Vladimíra Karasová 
s tím, že stejně dobře se lze v aplikaci 
orientovat také v sekci Svoz bioodpadu. 
Ta obsahuje údaje o termínech svozu 
v různých částech města. „V Ostravě totiž 
zimní svoz bioodpadu probíhá jednou za 
čtyři týdny, v létě jednou za dva. A pře-
chod ze zimního režimu na letní občas 
bývá pro lidi matoucí. Apka přitom nabízí 
přehledný kalendář na několik měsíců 
dopředu,“ zní upřesnění.

Další sekce aplikace, tentokrát s názvem 
Kam s ním, obsahuje obecné návody, kam 
který odpad patří. Z této části se lze pro-
kliknout i do jinak samostatné sekce 
Hledej kontejner, kde jsou data o rozmís-
tění kontejnerů na separaci v Ostravě. 
„Zatím zde lze najít info o kontejnerech na 
plast, papír, sklo a elektroodpad, brzy ale 
přibudou také kontejnery na kuchyňské 
oleje a textil. Ty sice OZO neobsluhuje, ale 
jde nám o to, aby naše aplikace přinášela 

občanům Ostravy ucelené informace,“ 
pokračuje Vladimíra Karasová a obrací 
pozornost k další sekci aplikace. Tou je 
Prodej kompostu a substrátu s informa-
cemi o provozní době kompostárny a rov-
něž o baleném substrátu prodávaném ve 
sběrných dvorech. V sekci Reuse centrum 
Ostrava se zájemci dozvědí, co vše reuse 
centrum přijímá a jaká je jeho otevírací 
doba, a po prokliknutí na E-shop zjistí vše 
o komerčních službách OZO Ostrava pro 
občany. Zde je možno si nezávazně zkal-
kulovat cenu vybrané služby, případně si 
ji rovnou objednat. Kontakty samozřejmě 
obsahují veškerá základní spojení na OZO 
Ostrava, včetně prokliku na webové 
stránky této odpadové společnosti. 

Nová aplikace je k stažení pouze na 
webu ozoostrava.cz. Po kliknutí na ikonu 
v záhlaví stránky bude uživateli nabídnuta 
možnost uložení aplikace na plochu mo-
bilního telefonu. „Doufáme, že se nová 
OZO apka bude uživatelům líbit a urychlí 
jim nalezení potřebných informací,“ do-
dává Vladimíra Karasová.

Aplikace, která Ostravanům poradí, jak na odpady
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Zůstáváte o Vánocích věrní kaprovi, 
vinným klobásám a dokřupava usma-
ženým řízkům, nebo ctíte vlastní ro-
dinné recepty? Ve většině případů se 
svátky bez oleje a tuku v kuchyni neo-
bejdou, leckde se ho za těch pár dnů 
spotřebuje jako jindy za celý rok. O to 
důležitější je ani v době vánočního 
shonu nevzdávat snahu použité oleje 
vytřídit, aby neškodily v potrubí 
a mohly dál sloužit jinde. 

Je jasné, že vánoční olej neškodí víc 
než ten z jiných částí roku. Jen ho zkrátka 
bývá hodně – a naopak času na všechno 
ještě méně, takže člověk občas zapomene 
na svá dobrá předsevzetí. Přelít použitý 
olej či sádlo z pánve, pekáče nebo friťáku 
do staré PET lahve přitom zabere sku-
tečně jen chvilku a ušetří toho mnohem 
víc, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Můžete k němu navíc přidat také 
všechny další použité oleje a tuky, které 

se během svátků na vašem stole objeví, 
ať už jde o zbylé olejové zálivky z naklá-
daných dobrot či ze salátů, nejrůznější 
marinády nebo třeba pevné tuky zapo-
menuté v lednici ještě z předvánočního 
pečení cukroví. 

 � Do nového roku s čistými 
trubkami 

Berte to třeba jako součást vánoč-
ního úklidu. Každý chce mít doma 
pořádek nejen na pohled, ale i uvnitř. 
A čisté trubky bez nánosů tuků a ne-
žádoucích ucpávek se vám navíc 
opravdu vyplatí. A ve větším to platí 
pro celou naši obec. Kanalizační sys-
tém, čističky odpadních vod, spodní 
vody – tady všude je lepší udržovat 
pořádek a žádné odpadní oleje sem 
nepouštět. Peníze, které se ušetří za 
řešení případných problémů, se přece 
dají v naší obci využít mnohem lépe. 

Kromě toho vás bude hřát pocit, že jste 
pomohli i přírodě a planetě. Odpadní 
tuky nebudou škodit v půdě a vodě, ušetří 
se spousta surovin a vypouštění oxidu 
uhličitého do ovzduší, a naopak nám li-
dem použité oleje ještě jednou poslouží. 
Šetrným způsobem se z nich po vyčištění 
vyrobí biopalivo pro letadla a auta. 

 � Vánoční procházka s olejem
Tradice dodržované během Vánoc má 

každá rodina jiné. Jedna by ale mohla být 
společná všem. Až naplníte lahev použi-
tým olejem, dobře ji zašroubujte a udě-
lejte si s ní malý výlet k popelnici 
s růžovým víkem a logem Třídímolej.cz. 
Schválně, kolik sousedů u ní letos 
potkáte? 

Markéta Dluhá  
Referent marketingu

Vánoční třídění oleje 

Vážení sportovní přátelé,
podzimní část soutěžního ročníku 
2022/2023 je za námi, tréninkový proces 
ovšem neskončil, příprava probíhá dál až 
do Vánoc s využitím tělocvičen a spor-
tovních hal, kam se přesunuli zejména 
přípravky a žáci. Je čas na krátké zhod-
nocení pohledem trenérů jednotlivých 
kategorií.

 � a tým mužů – Městský přebor
Trenér A týmu Jiří Brančík: „Sezona 

nám začala v polovině července. Na no-
vou sezonu přišlo jedenáct nových hráčů. 
Bylo to náročnější období, protože posily 
postupně naskakovaly do přípravy. V létě 
je málo času, my museli ještě dát do po-
řádku kabinu, která nefungovala tak, jak 
měla. Přesto jsme to zvládli, odehráli 
čtyři přátelská utkání a vstoupili do nové 
sezony. Vedení nám dalo jasný cíl a my 
postupně zápas od zápasu šli za ním. 
Třináct velmi těžkých utkání jsme zvládli. 
Jen nás mrzí zápas v Michálkovicích, ten 
se měl vyhrát. Celkově jsem s podzimem 
spokojen, ale stále je na čem pracovat. 
Umístění v tabulce hovoří za vše (ODRA 
přezimuje na 2. místě tabulky pouze vinou 
horšího skóre). Už myslím na jaro, dou-
fám, že kádr zůstane pohromadě. Máme 
vyhlédnuté 2-3 posily na posty, kde nás 
tlačí bota. Poděkování patří také vedení, 
které splnilo veškeré naše požadavky. 

Nesmíme zapomenout na naše věrné fa-
noušky, kteří s námi cestovali i na ven-
kovní zápasy.“

 � U19 – Krajský přebor starší dorost
Šéftrenér mládeže Martin Herold: „Star-

ším dorostencům patří po podzimu 10. místo 
v tabulce po dvou výhrách, třech remízách 
a sedmi prohrách se skóre 13:29. Tým je 
poskládaný z poloviny z hráčů, kteří ještě 
patří do mladší kategorie, ale už i tak někteří 
patří mezi lídry týmu a na tom v budoucnu 
můžeme stavět. Bohužel dorostencům chybí 
gólový hráč, který by proměňoval šance, 
které si vypracujeme. A díky tomu, že ne-
máme vyloženého střelce, tak některé remí-
zové, ale i prohrané zápasy mohly dopadnout 
lépe a třeba i v náš prospěch. Obranná fáze 
funguje slušně. Hráči ví, že musí na sobě 
pracovat, aby se zlepšovali a věci z tréninku 
přenášeli do zápasů.“

 � U17 – Krajský přebor mladší dorost
Trenér U17 Libor Vašica: „Podzimní 

sezóna dopadla průměrně, přání před se-
zonou bylo uhájit polovinu tabulky. Zby-
tečné byly 4 prohry s týmy ze spodní části 
tabulky. Kluci na to měli, ale neproměněné 
šance nás stály lepší výsledky. V zimní 
přípravě na tom musíme zapracovat, věřím 
v dobrou docházkovou morálku kluků. 
Pouze tréninkem se mohou posouvat výkon-
nostně výš. Doufám, že jarní část bude 
výsledkově povedenější.“

 � U15 – Krajský 
přebor starší 
žáci

Trenér U15 Radim He-
inz: „Po postupu do krajského přeboru 
starších žáků panovaly obavy, zda kádr, 
který byl výrazně omlazený, zvládne kvalitu 
této soutěže. Proto v létě bylo vyvinuto velké 
úsilí k posílení týmu. I když jsme si jako 
trenéři přáli více hráčů ročníku 2008, tak 
ti, kteří přišli, zapadli do kolektivu velmi 
dobře a na soustředění v Odrách se kolektiv 
stmelil. Hned první zápas nás o kvalitě 
soutěže přesvědčil. Ovšem velkou roli hrála 
nezkušenost. Ta hraje roli stále, ale každým 
zápasem se tým zlepšuje a tuto nezkušenost 
v těžkých zápasech přetavuje v kvalitní 
výkony. Když pomineme vysoké porážky 
s Novým Jičínem a Vítkovicemi B, tak jsme 
v každém zápase byli konkurenceschopní. 
Prohry byly zapříčiněny většinou větší fy-
zickou vyspělostí, ale naši hráči bojovali 
vždy na hranici svých možností. Zvláště 
výhra v Krnově byla toho jasným příkla-
dem. Škoda jen remízy ve Staré Bělé, mohli 
jsme mít do jarní části větší náskok. Takže 
podtrženo, sečteno– je z toho 12. místo 
v kvalitní soutěži, kde většina našich kluků 
hraje proti o rok starším a fyzicky vyspělej-
ším soupeřům. Všem bychom rádi poděko-
vali za příkladný přístup k tréninkům a také 
k samotným zápasům. Věřím, že pokud 

FC ODRA informuje
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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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ZNAČKA2.13 Značky městských obvodů

Značky obvodů s heraldickým znakem

Značky obvodů

 � Vyhodnocení tréninku Dráčků Fc ODRa

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

NÁTĚRY FASÁD
ZATEPLENÍ FASÁD

PŮJČOVNA LEŠENÍ
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budeme takto pokračovat, zachráníme 
krajský přebor i pro příští sezónu.“

 � U13 – Krajský přebor mladší žáci
Šéftrenér mládeže Martin Herold: „Žáci 

loni postoupili z Krajské soutěže do Krajského 
přeboru. Mladší a starší žáci společně absol-
vovali před sezónou soustředění v Odrách, ze 
kterého odjížděli hned na první zápas do 
Nového Jičína, který patří dlouhodobě ke 
špičce v soutěži. Mladší žáci po vysoké prohře 
měli hlavy dole a naší prací trenérů bylo, 

abychom je opět dobře naladili a aby si věřili. 
To se povedlo a hned následující zápas vyhráli 
a mohli si zakřičet vítězný pokřik. Věděli jsme, 
že přijdou ještě těžké zápasy, ale kluci jsou 
v hlavách nastavení dobře a podzimní část 
odehráli se ctí. V tréninku u kluků vidíme 
nasazení a snahu se zlepšovat. Za pravidelnou 
a hojnou účast na všech tréninkových jed-
notkách jim děkujeme. V tabulce nám po půlce 
soutěže patří 6. místo se skóre 38:45 za 7 vý-
her, 1 remízu a 5 proher.“

 � U10, U11 – Městské soutěže, starší 
přípravky

Trenér U11 Jakub Kusák: „Podzimní 
sezónu jsme zahájili vzhledem k počtu dětí 
na tréninku velice dobře. Přišlo nám hodně 
nových kluků, kteří teprve začínají s fotba-
lem. Oproti začátku sezóny, kdy s námi 
trénovalo pouze 5 kluků, se nám počet zvedl 
a tréninků se účastní průměrně 15 naděj-
ných fotbalistů. Co se týká práce s míčem, 
či práce v týmu je u hráčů vidět značný 
posun. V zápasech se nám moc nedaří, 
nemáme ani jednu výhru, ale snad to změ-

níme a v dalších zápasech se nám začne 
i výsledkově dařit lépe.“

 � U8, U9 – Městské soutěže, mladší 
přípravky

Trenéři U8 a U9 Jakub Haník, Marek 
Videnka: „Podzimní sezonu kategorií U8 
a U9 hodnotíme pozitivně. Ze školičky 
k nám přišlo několik nových hráčů, kteří 
přispěli ke zlepšení týmu. Největší pokrok 
ukázali jmenovitě R. Chudoba, R. Vobořil 
a A. Anders. Ve většině zápasů se nám na 

podzim také podařilo zvítězit. Nadále bu-
deme zlepšovat jak souhru hráčů, tak hlavně 
jejich individuální dovednosti.“

 � U7 – školička – předpřípravky
„Se začátkem školního roku jsme do 

školičky přivítali nové malé fotbalisty. Přišli 
k nám jak z Petřkovic, tak i z okolí. Máme 
radost ze zájmu o fotbalovou školičku, děti 
se pomalu přizpůsobují pravidlům organi-
zovaného tréninku, získávají nové doved-
nosti. Děti jsou nadšené ze soutěží při 
tréninku i ze závěrečné hry na dvě branky. 
V prosinci se školička účastní prvního 
oficiálního turnaje v Hlučíně. Od počátku 
listopadu jsme se z venkovního hřiště pře-
sunuli do tělocvičny u pekárny, kde budou 
probíhat tréninky v zimním období.“

V sobotu 3. prosince se od 15:00 hod. v are-
álu FC ODRA uskutečnila tradiční mikuláš-
ská akce, všechny přítomné děti si vyzkoušely 
různé dovednostní soutěže a odměnou jim byl 
balíček dobrot přímo od Mikuláše. Děkujeme 
všem dětem a rodičům za účast, trenérce 
Olině Ličkové za organizaci. 

Z plánovaných akcí zmíním 10. ročník 
„Petřkovického discobálu“, který se uskuteční 
v sobotu 11. února 2023 v petřkovickém 
kulturním domě. Po dvouleté pauze Vás opět 
všechny zveme, informace o vstupenkách 
najdete na klubovém webu nebo Facebooku.

Na závěr příspěvku, ale zároveň i s kon-
cem kalendářního roku 2022 si dovoluji 
jménem FC ODRA popřát všem hodně 
zdraví, příjemné a pohodové prožití vánoč-
ních svátků a vše nejlepší v roce 2023.

Dušan Kašický, člen výkonného výboru


