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Značky obvodů s heraldickým znakem

Značky obvodů

Vážení spoluobčané, 
prezidentské volby 
máme úspěšně za se-
bou a jsem osobně 
rád, že si Petřkovice 
z vo l i l y  s l u š n o s t 
před… Doufám, že to 
bude změna aspoň 
v tom, že se nebudu 
stydět za hlavu státu 

a po 13 letech si konečně obraz prezidenta 
pověsím do kanceláře. Přesné výsledky 
voleb a účast najdete dále ve zpravodaji.

Nyní bych vás chtěl informovat, že byl 
podniknut další krok k výstavbě pláno-
vané cesty I/56 a nového mostu přes 
Odru. ŘSD zahájilo zpracování studie 
EIA, která řeší dopad stavby na životní 
prostředí. Je to významný krok k budoucí 
nové cestě a ani podivné kroky ludgeřo-
vické radnice tomu nezabrání.

Co se týče Petřkovic, tak stavba za-
trubnění potoka čeká na jarní počasí, 

kdy začne oprava chodníků a finální 
pokládka asfaltu proběhne v půlce 
května. Práce na ulici Jahodová probíhají 
dle možností a zhotovitel musí improvi-
zovat dle skutečného stavu, který se 
odkrývá až se stavbou, tak doufejme, že 
to brzy skončí. Stavba školky probíhá 
dle harmonogramu a další provoz školky 
bude upřesněn. Původně jsme chtěli 
vybudovat provizorní kontejnerovou 
školku u Starého nádraží, ale po splnění 
všech podmínek hasičů a hygieny se 
cena ročního pronájmu vyšplhala do 
částky, kterou nejsem ochoten zaplatit. 
Nyní se hledají jiné možnosti úpravy 
provozu školky a rodiče budou informo-
váni včas, ale až bude znám finální 
provizorní stav.

To byly informace o probíhajících stav-
bách. Na jaře začne 1. etapa opravy 
chodníků na ulicích Balbínova a Hlučín-
ská, v křižovatce s novou Hlučínskou. 
Pok račovat bude výsadba zeleně 

v budoucím Bike parku a v létě bude 
zahájena vlastní stavba pumptracku.

Také proběhla společná schůzka všech 
petřkovických spolků ohledně pořádání 
akcí během roku. Chtěl bych všem 
zúčastněným poděkovat za spolupráci při 
přípravě všech akcí, které budou násle-
dovat. O výsledku schůzky se dočtete 
dále ve zpravodaji.

Na závěr bych vás chtěl informovat 
o vyhlášení sbírky na defibrilátor, který 
bude umístěn na budově ÚMOb Petřko-
vice, a zároveň bych chtěl poděkovat 
našim dobrovolným hasičům za přípravu 
tohoto projektu. Číslo účtu je zveřejněno 
ve zpravodaji. Přispět může každý, kdo 
bude mít zájem podpořit tento projekt pro 
dobrou věc. Pokud se vše podaří, tak 
slavnostní předání může proběhnout 
např. při plánované akci „Den obce“ 
24. června, na který Vás srdečně zvu.

Ivo Mikulica, starosta

Slovo starosty
únor 2023 • číslo 1 Zdarma

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
schválil v roce 2019 pod č. j. MSK 
147255/2019 veřejnou sbírku pro organi-
zaci Školící a Výcvikové Centrum Ask-
lépios, z. s. Bukovec. Účelem sbírky je 
podpora programu AED ProŽivot – roz-
místění automatizovaných externích 
defibrilátorů (AED) do obcí a veřejně 
exponovaných lokalit Moravskoslezského 
kraje.

Plánované umístění přístroje AED pro 
rok 2023 (s ohledem na strategické po-
krytí) je na budovu Úřadu městského 
obvodu v Petřkovicích. Pojďme tedy 
společnými silami zvýšit šance na život 
při poskytování tolik nezbytné vzájemné 
pomoci.

Pokud chcete podpořit projekt vybudo-
vání veřejně dostupné sítě AED v Ostravě-
Petřkovicích, můžete přispět formou daru 
na transparentní účet 2501700434/2010 

pod variabilním symbolem 202302. 
Srdečně děkujeme za Váš příspěvek. Další 
informace najdete v článku dobrovolných 
hasičů v tomto čísle petřkovického zpra-
vodaje, nebo na www.aedprozivot.cz

Ivo Mikulica, starosta

Sbírka na defibrilátor v Petřkovicích
Plánované akce 
roku 2023
25. 3.	 Mistrovství oblasti na kla-

sické trati	(orientační	běh)
31. 3.	 Velikonoční trhy
28. 4.	 Rej čarodějnic
6.–7. 5.	 Landek Cup 2023
27. 5.	 Kácení májky
24. 6.	 Den obce Petřkovice
16. 9.	 Pochod okolo Petřkovic
15.	10.	 Petřkovický krmáš
9.	11.	 Uspávání broučků
1.	12.	 Rozsvícení vánočního 

stromu
Před konáním každé akce budou 

zveřejněny upřesňující informace 
o místu a času konání prostřednictvím 
webových stránek ÚMOb Petřkovice 
www.petrkovice.ostrava.cz, vývěs-
ních skříněk, Zpravodaje apod.

Akce mohou být v průběhu roku 
doplněny či jinak upraveny.
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Značky obvodů

Dne 6. prosince 2022:
- souhlasila s vyřazením majetku z evi-

dence Mateřské školy Ostrava-Petřko-
vice, příspěvková organizace, ve výši 
67 162,65 Kč, jedná se o majetek starý, 
opotřebený a nefunkční,

- souhlasila s vyřazením majetku z evi-
dence Základní školy Ostrava-Petřko-
vice, příspěvková organizace, ve výši 
198 811,69 Kč, jedná se o majetek ne-
funkční, plně opotřebovaný a zastaralý,

- vzala na vědomí výsledek dílčího pře-
zkoumání hospodaření za období 
1. 1. – 30. 9. 2022 provedený firmou BDO 
Audit s.r.o. dne 26. 10. – 15. 11. 2022.

Dne 20. prosince 2022:
- schválila změnu Podmínek pro pře-

pravní službu Senior express, včetně 
cenového sazebníku, kdy dochází 
k navýšení úhrady za poskytování této 
služby dle vzdálenosti u okruhu č. I. 
z 20 Kč/osobu/jízdu na 30 Kč/osobu/
jízdu a u okruhu č. II. z 30 Kč/osobu/
jízdu na 40 Kč/osobu/jízdu, s účin-
ností od 1. 1. 2023,

- schválila složení Povodňové komise 
městského obvodu Petřkovice takto:

 předseda komise: Mikulica Ivo 
 zástupce předsedy: Konečná Monika 
 členové PK: Gattnar Karel, Kukučka 

Pavel, Gade Tomáš.

Dne 10. ledna 2023:
- projednala žádost spolku Sportovní 

klub orientačního běhu Ostrava z.s. 
o jednodenní pronájem dětského trav-
natého hřiště na pozemku parc.č. 
1903/1, za účelem pořádání Mistrov-
ství MSK v orientačním běhu dne 
25. 3. 2023, a souhlasila s tímto krát-
kodobým jednodenním pronájmem, 
a to bezúplatně.

Dne 24. ledna 2023:
- rozhodla o uzavření Příkazní smlouvy 

na výkon činnosti technického dozoru 
na stavbě „Rozšíření mateřské školy 
Petřkovice“ na rok 2023 s Ing. Jaroslav 
Průša, Havířov,

- rozhodla o uzavření Příkazní smlouvy 
na výkon činnosti koordinátora BOZP 
na stavbě „Rozšíření kapacity Mateř-
ské školy Petřkovice“ na rok 2023 se 
společností NABOZ-servis, s.r.o., 
Ludgeřovice, 

- rozhodla o uzavření Příkazní smlouvy na 
výkon činnosti autorského dozoru na 
stavbě „Rozšíření kapacity Mateřské 
školy Petřkovice“ na rok 2023 s Petr Lich-
novský architektonická kancelář s.r.o.,

- rozhodla o uzavření 21 Dohod o člen-
ství Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů Petřkovice se stávajícími členy 
JSDH, s účinností od 1. 1. 2023.

Z jednání rady (výtah):

Z jednání zastupitelstva (výtah):

V lednu oslavili své 
významné životní jubileum:
70 LET:

Olecká	Alena

75 LET:

Skulinová	Krista
Šula	Petr
Vaněčková	Marie

80 LET a VíCE:

Čerevková	Alžběta
Češnerová	Marie
Daniec	Jiří
Honeiserová	Marie
Kalábová	Marie
Kertész	Jozef
Liška	Günter
Patrovičová	Emilie
Staňková	Waldtraud
Šigut	Jan
Šmídová	Waltruda
Špornová	Erika
Važíková	Zdenka
Wagnerová	Elke

V únoru oslavili nebo oslaví:
70 LET:
Holiš	Jiří
Nedzová	Helena

75 LET:
Bigajová	Božena
Chovanec	Václav
Menšíková	Eliška
Slezák	 Jaroslav

80 LET a VíCE:
Adámková	Marta
Baková	Aloisie
Cyrus	Josef
Duda	Josef
Gospošová	Irena	
Grebeníček	Josef
Kala	Karel
Kubina	Miroslav
Otisk	Bohumír
Stepková	Anna
Weisová	Anna
Zagorová	Anna

Blahopřejeme
našim jubilantům

Dne 15. prosince 2022:
- schválilo vyrovnaný rozpočet měst-

ského obvodu Petřkovice na rok 2023 
ve výši 63 113 tis. Kč dle předloženého 
návrhu (v tis. Kč):

PŘíJMY CELKEM: 63 113
V tom:
Běžné	příjmy	(daňové	+	
nedaňové)

6 584

Běžné	přijaté	dotace 24 769
Převody	ze	SF 330
Kapitálové	příjmy 20
Kapitálové	dotace 31 740
Konsolidace	příjmů -330
Financování	celkem 0
CELKOVÉ ZDROJE 63 113
VÝDaJE CELKEM: 63 113
V tom:
Běžné	výdaje 30 056
v tom (výtah):
MŠ 1 525
ZŠ 5 229
Bytové hospodářství 699
Péče o vzhled obce a zeleň 5 062
Zastupitelstvo 1 868

Činnost místní správy 6 892
Rezerva 2 311
Konsolidace	výdajů -330
Kapitálové	výdaje 33 387
v tom:
Rozšíření kapacity MŠ 27 000
Rozšíření kapacity MŠ 
– spoluúčast

2 700

Nový park v Petřkovicích 3 000
Rekonstrukce topení 
Hlučínská 7

167

Nákup pozemků 20
Nové projektové 
dokumentace na inv. akce

500

CELKOVÉ VÝDaJE: 63 113

- schválilo poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu městského obvodu Petřko-
vice na rok 2022 spolku FC ODRA 
Petřkovice z.s., ve výši 206 000 Kč, na 
rekonstrukci kotelny v objektu šaten,

- zřídilo pro volební období 2022–2026 
kontrolní výbor a finanční výbor,

- zvolilo předsedou finančního výboru 
Ing. Lukáše Kaluse, a členy kontrolního 

(Pokračování na straně 3)
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Značky obvodů

Prezidentské  
volby 2023 
v našem obvodě

1. kolo ve dnech 13.–14. ledna 2023
Volební účast 68,52 %.
Své hlasy odevzdalo 1751 občanů.
Pořadí kandidátů:
Andrej	Babiš	 715	hlasů 40,83	%

Petr	Pavel	 595	hlasů 33,98	%

Danuše	Nerudová	 219	hlasů 12,50	%

Pavel	Fischer	 88	hlasů 5,02	%

Jaroslav	Bašta 73	hlasů 4,16	%

Marek	Hilšer	 34	hlasů 1,94	%

Karel	Diviš 16	hlasů 0,91	%

Tomáš	Zima 11	hlasů 0,62	%

2. kolo ve dnech 27.–28. ledna 2023
Volební účast 71,37 %.
Své hlasy odevzdalo 1829 občanů.
Pořadí kandidátů:
Petr	Pavel	 964	hlasů 52,70	%

Andrej	Babiš	 865	hlasů 47,29	%

v ýbor u MUDr. Tomáše Málka 
a Ing. Tomáše Dvořáka,

- zvolilo předsedou kontrolního výboru 
Bc. Martina Pražáka, DiS., a členy 
kontrolního výboru Ing. Tomáše Myd-
larčíka a p. Karla Oletzkého.

Ing. Karel Gattnar, tajemník

Z jednání…
(Pokračování ze strany 2)

 � 24.–25. 4. 2023
-  ul. Koblovská (aut. zast. č. 52, křiž. 

s ul. Na Landeku)
-  ul. Neukončená (obrátka)
-  ul. Šilheřovická (nahoře)
-  ul. Šilheřovická (dole, u ul. Jahodová)
-  ul. Balbínova (Nordpól, u bývalého 

obchodu, zast. linky 98)
-  ul. Balbínova (křiž. Havraní)
-  ul. Balbínova (křiž. ul. Sokolí)
-  ul. Balbínova (křiž. K Lidicím)
-  ul. Hluboká (u křiž. s ul. 

Koblovskou)
-  ul. Do Špice (nahoře, u řadových 

domů)
 � 25.–26. 4. 2023

-  ul. K Černavám (u obchodu)
-  ul. Koblovská (plocha na proti ul. 

Včelařské)
-  ul. Ryšlinkova (před domem č.p. 149)
-  ul. Ryšlinkova (před domem č.p. 181)
-  ul. U Kovárny
-  ul. U Kaple (parkoviště nahoře 

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

starou Hlučínskou)

-  ul. Hlučínská (ve dvoře domu č.p. 119)
-  ul. Balbínova (u křiž. s novou 

Hlučínskou)
 � 26.–27. 4. 2023

-  ul. U Jana (úplně nahoře – bytovky 
nad býv. Slezankou)

-  ul. U Jana (odbočka vpravo dolů, 
u domu č.p. 91)

-  ul. U Jana (dole, křiž. s ul. 
Petřkovická)

-  ul. Pod Landekem (odbočka k Hor-
nickému muzeu)

-  ul. Balbínova (u křiž. s novou 
Hlučínskou)

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

před domem č.p. 617)
-  ul. Ryšlinkova (před domem č.p. 149)
-  ul. Vzdálená (mezi domy č. p. 251 

a 252)

Zbývajících 10 ks kontejnerů bude 
přistaveno v září. O termínu budete in-
formováni v srpnovém zpravodaji, na 
webu a ve vývěskách.

Ing. Karel Gattnar, tajemník 

Harmonogram odvozu 
velkoobjemového odpadu v roce 
2023 v Ostravě-Petřkovicích

Přistavení velkoobjemových kontejnerů – svoz odložených velkých věcí, které 
nelze umístit do běžných popelových nádob. 

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

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

Ze školních lavic
 � Beseda v knihovně 
Dne 21. 12. 2022 žáci druhého ročníku 

navštívili místní knihovnu, kde pro ně 
byla připravena beseda „Zdravá 5“. For-
mou zábavných úkolů ve skupinkách 
mezi sebou soutěžili, získávali žetony 
a vyhrávali zajímavé ceny. Získali návod, 
jak si připravit zdravou svačinu nejen na 
doma, ale i do školy. Děti se vrátily nad-
šené ze získaných informací. 

Mgr. Magdaléna Kučatá
Ořechy a brokolice připomínají 

mozek, a proto jsou dobré pro mozek.
Rajče pomáhá srdci.
sůl nám ničí kosti.
Kosti posílí tvaroh.

mrkev je dobrá pro oči.
maso je zdravé a rostou po něm svaly.

mléko má v sobě bílkoviny.
Energy drink je velice nezdravý.
Když jíš hodně ovoce, máš hodně 

energie.
Když budeme jíst nezdravě, budeme 

smutní a tlustí.
Společná práce žáků II. B

 � Plavání
Žáci třetích tříd v lednu ukončili výuku 

plavání. Během dvaceti lekcí na bazéně 
Sareza Čapkárna se někteří konečně pře-
stali bát vody a naučili se plavat, jiní se 
zdokonalili a ovládají všechny plavecké 
styly. Za svou snahu byli odměněni 

„Mokrým vysvědčením“. V bazénu je na 
další pololetí vystřídají žáci druhých tříd. 

Mgr. Kateřina Holušová
Na plavání jsme jezdili každý čtvrtek. 

Vozil nás žlutý autobus s včelkou. Na 
Čapkárně byla docela studená voda, ale 
protože jsem byla v první skupině 
a hodně jsme plavali, zima mi nebyla. 
Bylo to fajn. 

Eveline Pavlišová, III. A
 � Výlet na Landek
Šli jsme na Landek. Cestou jsme se 

stavili v cukrárně Marie. Mohli jsme si 
koupit nějaké sladkosti. Potom jsme vy-
razili přes les do hornického muzea. 

(Pokračování na straně 4)
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Nejdříve jsme šli do řetízkové šatny a pak 
do záchranářského trenažéru. Dozvěděli 
jsme se, že první horníci byli lovci ma-
mutů. Těším se na jaro, protože tam pů-

jdeme ještě jednou a pojedeme hornickým 
výtahem dolů do šachty.

Ema Potičná, III. B
 � Rizika elektronické 

komunikace
V úterý 17. ledna a ve středu 18. ledna 

proběhla ve škole beseda pro 8. a 9. roč-
níky o riziku elektronické komunikace. 
Postupně po jednotlivých třídách jsme se 
sešli ve školní knihovně, besedu uváděl 
pan Tomáš Velička z Poradny pro pri-
mární prevenci. Povídali jsme si o růz-
ných tématech, co se rizik elektronické 
komunikace týče, a přiučili se novým 
věcem. Náš průvodce byl velmi kreativní 

a my jsme získali mnoho informací, které 
nám pomůžou chovat se na internetu 
bezpečně. 

Jakub Holec, VIII. B
 � Exkurze v České spořitelně
V úterý 24. 1. 2023 jsme my, žáci 9. B, 

mohli nakouknout do pobočky České 
spořitelny. Na recepci prosklené budovy 
s mnoha okny nás uvítala příjemná mladá 
paní. Zavedla nás do kanceláře s velkým 
stolem a nachystaným občerstvením, 
které vypadalo velmi lákavě. Program 
začal představením tří průvodců – Vendy, 
Ivči a Dušana, pak ale byla s představe-
ním řada na nás. Hned v úvodu jsme si 
dali malý kvíz s 16 otázkami o historii 
České spořitelny a ti, kteří měli nejvíce 
správných odpovědí, obdrželi milou cenu 
v podobě propisky, powerbanky, ponožek 
či brýlí. Po skončení kvízu jsme byli se-
známení s pozicemi na pracovišti, bonusy 
a  t ak y se  m zdami,  k te ré  ná lež í 

jednotlivým pozicím. Neminuly nás také 
soutěže, do kterých se zapojila i naše paní 
učitelka, a opět ti nejlepší z nás získali 
zajímavé ceny. Chýlilo se ke konci a naši 
průvodci nás rozdělili do dvou skupinek. 
Prováděli nás po 6. a 7. patře, ve kterých 
jsme se mohli zaměstnanců zeptat na 
jakoukoliv otázku. Zajímavé na tom všem 
bylo, jaké velké množství maličkých 
kanceláří se do dvou pater vešlo, kolik 
telefonátů denně zaměstnanci vyřídí, 
a taky jak fajn kolektiv tam mají. Na závěr 
bych chtěla poděkovat za naši třídu paní 
zástupkyni za zorganizování exkurze 
a naší paní učitelce třídní, že s námi tuto 
akci absolvovala.

Lilian Hauptmannová, IX. B 
 � Čtenářské dopoledne
V pátek 27. 1. jsme byli v družině, 

protože v naší třídě se chystaly volby. 
Měli jsme si donést vlastní knihu. Četli 
jsme si a pak se hodnotily čtenářské de-

níky za celé pololetí. Trochu jsem se bála, 
že to nedopadne dobře. O svačince jsem 
rozdala bonbony, protože jsem měla na-
rozeniny. A jako odměnu za nádherné 
čtenářské deníky jsme měli pizzu. Byla 
výborná. 

Adéla Jaškovská, III. B
 � Prezidentské volby na ZŠ
Ve dnech 27. a 28. ledna se v celé České 

republice konalo druhé kolo prezident-
ských voleb. Ještě před otevřením voleb-
ních místností ve 14 hodin si volby mohli 
nanečisto vyzkoušet v rámci výchovy 
k občanství žáci pátých až devátých tříd, 
celkem jsme sčítali 178 hlasů. Naše škola 
si tak prezidenta zvolila již v pátek dopo-
ledne. A jak to u nás dopadlo? Andrej  � Beseda o elektronické komunikaci

 � Čtenářské dopoledne

 � Výlet naLandek

Ze školních…
(Pokračování ze strany 3)
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Babiš získal 22,5 % hlasů, vítězem se stal 
Petr Pavel se 77,5 % hlasů. 

Ema Kovalčíková a Adéla Ratajská, VIII. B
 � Pololetí
Pět měsíců uběhlo jako voda a je tady 

hodnocení práce za celé pololetí. Ještě 
než žáci IV. A obdrželi klasické vysvěd-
čení, dostali těžký úkol – zamyslet se 
a doplnit věty.

Dokážu samostatně … lehčí věci, kte-
rým rozumím.

S pomocí zvládnu … něco pochopit, co 
mi nejde.

Hodně mi pomáhá, když … je ve třídě 
ticho a kamarádi mě podpoří.

Oceňuji, že … když si nevím rady, paní 
učitelka mi to vysvětlí. 

Ještě neumím … moc dobře češtinu 
a někdy potřebuju pomoct.

Ještě zkusím … se lépe učit a něco 
dokázat.

 � Bruslení
S podporou hokejového klubu HC Vít-

kovice Ridera jsme mohli zajistit pro naše 
žáky bruslení v Ostravar aréně. Zájem 
dětí byl tak obrovský, že z plánovaného 
jednoho sportovního dopoledne vznikla 

hned dopoledne dvě. Ve čtvrtek 2. 2. 2023 
bruslili žáci třetích tříd a IV. B, páťáci 
a třída IV. A se těší na bruslení v násle-
dujících týdnech. Hokejový klub nám 
„půjčil“ trenéry a také zdatné dorostence, 
kteří byli našim dětem na ledě nápomocni 
a pro bruslaře připravili zajímavé akti-
vity. Poděkování patří také ochotným 
tatínkům, kteří nám pomohli nejen s vý-
strojí, ale také na ledu se začínajícími 
bruslaři. Velmi chválíme i spolupráci 
s autobusovou dopravou RKAD Ostrava, 
s.r.o., která nám vychází maximálně 
vstříc. Bruslení si všechny děti užily, byly 
opravdu šikovné a celá akce se obešla bez 
úrazu. Mgr. Klára Pavlišová

 � Seznamte se s …
Na začátku tohoto školního roku při-

byla do učitelského sboru nová posila – 
pan učitel Daniel Filgas. V úterý 31. ledna 
2023 jsme s ním udělali rozhovor, zeptali 
jsme se pana učitele na pár otázek, a tak 
se s ním teď můžete seznámit i vy.
• Kolik vám je let a v jakém znamení 
jste se narodil?

„Je mi 24 let a jsem znamení býka.“

• m á t e  n ě j a k é h o  d o m á c í h o 
mazlíčka?

„Mám velkého psa, ale nedá se říct, že 
je to úplně mazlíček, protože se s ním 
nedá moc mazlit a pořád mě zlobí.“
• Co je Vaším koníčkem?

„Určitě historie jako taková, kdysi bych 
řekl squash, ale trochu jsem zlenivěl 
a moje kondice už není taková, jaká bý-
vala, a tak jsem začal hrát počítačové 
hry“
• Co děláte o víkendech?

„Záleží, jaký je víkend, ale většinou 
trávím čas s kamarády, připravuji se do 
práce, nebo se učím, protože ještě studuji 
na univerzitě.“

• Jaký je váš oblíbený sport?
„Na hraní určitě squash, ale rád taky 

sleduji fotbal v televizi.“
• Proč jste si vybral naši školu?

„Potřeboval jsem práci a dostal jsem 
možnost tady učit. Slyšel jsem, že jsou 
tady hodné děti a skvělý kolektiv, takže 
jsem si to tady šel vyzkoušet a zalíbilo se 
mi tu, a proto zde učím.“
• Jaký předmět učíte nejradši a proč?

„Dějepis, jednoznačně dějepis! Protože 
miluji historii a žáci poměrně často pod-
ceňují význam historie a rád bych jim 
ukázal, že historii je poměrně důležité 
znát.“
• Kdybyste mohl, co byste změnil na 
téhle škole?

 � Bruslení

 � Pan učitel Daniel Filgas

Základní 
umělecká škola
Vážení spoluobčané, 
skončilo nám 1. pololetí školního roku 
a myslím, že vysvědčení u nás do-
padlo velmi dobře a že budou rodiče 
spokojeni. Pár žáků nám ukončilo 
studium, ale volná místa jsme zaplnili 
ihned žáky novými. Bohužel nemů-
žeme přijmout více žáků, a tak ti, na 
které se nedostalo, musí být trpěliví 
a počkat si na další školní rok.

V měsících únoru a březnu čekají 
na naše žáky okresní a krajská kola 
soutěží ZUŠ, tak i vy našim soutěží-
cím držte palce.

Z následujících akcí bych rád pozval 
širokou veřejnost na III. školní přede-
hrávku, která se koná v sále ZUŠ v 17 
hod. dne 30. března. Budou také stan-
dardně probíhat další předehrávky žáků 
tříd jednotlivých učitelů a pro žáky zá-
kladních škol máme v březnu připra-
veny již tradiční výchovné koncerty. 
O všech koncertech a akcích se dozvíte 
v aktualitách na našich webových strán-
kách: www.zuspetrkovice.cz.

Pavel Dvořák
ředitel školy

(Pokračování na straně 6)
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Ze školních…
(Pokračování ze strany 5)

„Jsou věci, které bych změnil, ale ne-
můžu je ovlivnit, třeba aby byly některé 
děti hodnější, ale jinak bych zde neměnil 
nic. Jsem zde spokojený.“
• Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl 
učitelem?

„To je dobrá otázka! Kdybych nebyl 
učitelem, tak mě nějakou dobu lákalo být 
policistou nebo vojákem, ale nakonec 
jsem si řekl, že vzhledem k mojí výšce 
a podobně, by to asi nebylo dobré povo-
lání pro mne, takže jsem zůstal u učitele 
a nelituji toho!“
• Poslední dobou jsou hlavním téma-
tem volby. Koho jste volil? Jste spoko-
jený s výsledkem voleb?

„Volil jsem stejně jako většina našich 
obyvatel, a proto jsem s výsledkem voleb 
naprosto spokojen.“
• PERLIČKA na závěr. Všimli jsme si, 
že do školy jezdíte společně autem 
s panem učitelem Kořínkem. Jste ro-
dina, nebo spolu jen jezdíte do práce?

„Ne, nejsem rodina s panem učitelem 
Kořínkem, jsme jen kamarádi, oba byd-
líme v Bohumíně, a proto spolu jezdíme 
do školy.“

Z rozhovor děkují Mikuláš Vojtěšek  
a Jan Zouhar z VIII. B.

Lednový čas bývá takový nijaký. 
Všichni jsme prožili hezké sváteční 
chvíle se svými blízkými, přivítali jsme 
nový rok a přemýšlíme, co nám ten nový 
rok přinese a na co se můžeme těšit.

Častým problémem seniorů je, že přes 
zimu omezí svůj pohyb na minimum. Pro 
naše petřkovické seniory to ovšem ne-
platí. Hned 5. ledna jsme vyrazili na již 
tradiční tříkrálovou vycházku. Počasí 
nám přálo, a tak jsme se vydali přes Lan-
dek na rozhlednu, kde jsme se pokochali 
krásnou vyhlídkou na celou Ostravu, byly 
krásně vidět Beskydy a okolí. Doplnili 
jsme pitný režim a poté se vydali k točně 
trolejbusů do Koblova a pak po hrázi 
kolem řeky Odry. Cestou jsme vzpomí-
nali na prožité Vánoce, hezky jsme si 
popovídali, připomněli si prožitá setkání 
i výlety.

Po hodině a půl jsme po hrázi dorazili 
do koblovské hospůdky „U Januse“, kde 
na nás čekalo občerstvení v podobě zabi-
jačkových lahůdek – pečeného kolena či 
výborných uzených žebírek, které jsme 
zapíjeli dobrým mokem.

Všichni jsme se skvěle bavili, moc se 
nám takové vycházky líbí a bylo to 
opravdu krásně strávené odpoledne plné 
pohybu a hlavně plné smíchu a dobré 
nálady.

Za výbor seniorů
Jarka Petříková

Senioři informují

Seniorská  
taneční skupina 
„Country girls“ 
hledá do svých řad dámy, které rády 
tančí, mají rády pohyb a chtějí 
rozdávat dobrou náladu. 
Nemusí být členkami klubu seniorů. 

Informace u paní Marie Toufarové 
na tel. č. 773 542 773.

Vážení spoluobčané,  
přinášíme vám opět informace z naší 

hasičské zbrojnice. Dětský hasičský 
kroužek startuje od února 2023. První 
tréninky by měly probíhat v místní tělo-
cvičně (sokolovna), a to každý čtvrtek od 
18 do 19 hod. Cena kroužku je nově sta-
novená na 500 Kč za půlrok. Podrobnější 
informace získáte u vedoucí dětské- 
ho družstva Mar t iny Jurašt íkové, 

tel. 728 478 578. Cílem bude letos rozšířit 
náš tým o nové členy, zapojit se do širšího 
spektra závodů. Plánujeme i různé výlety 
s dětmi, samozřejmostí budou také ex-
kurze. Proto neváhejte a přidejte k nám 
vaše ratolesti.

Co se týče výjezdové jednotky, poda-
řilo se nám rozšířit náš výjezdový tým 
o 2 nové členy, které plánujeme po absol-
vování potřebných kurzů začátkem 

tohoto roku zařadit do ostrého provozu. 
Jednotka v měsíci lednu musela již do 
prvního ostrého výjezdu, a to k požáru 
kontejneru na oděvy za hospodou Satelit. 
Během roku nadále bude probíhat, mimo 
výjezdové činnosti, intenzivní odborná 
teoretická i praktická příprava, v plánu 
máme opět ukázky techniky či zapojení 
se do různých akcí pro občany.

Z hasičské zbrojnice
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Když už jsem zmínil akce pro občany, 
letos máme v plánu i v kooperaci s ostat-
ními spolky, školou a ÚMOb Ostrava-
-Petřkovice pro vás připravit několik akcí. 
Naší snahou je co nejvíce přiblížit náš 
sbor obyvatelům Petřkovic, abychom se 
mohli potkávat i při příjemnějších příle-
žitostech, než je naše výjezdová činnost. 
Mezi nejzajímavější akce bude patřit 
dětský den a kácení máje. Máme rovněž 
snahu uspořádat hasičskou zábavu během 

roku a v prosinci potom tradičně každo-
roční vánoční svařák. 

 Naším velkým samostatným projek-
tem je projekt AED pro život – Petřko-
vice. Iniciovali jsme zřízení veřejně 
dostupného automatického defibrilátoru 
(AED) pro laickou veřejnost, který bude 
umístěn u vchodu do městského úřadu. 
Chtěli bychom veřejně poděkovat měst-
ské radě a vedení obce za jejich podporu 
a následné převzetí projektu pod svá 
pomyslná křídla. Celý projekt je financo-
ván z veřejné sbírky, která bude během 
měsíce února 2023 vytvořena a naleznete 
ji na stránkách https://www.aedprozivot.
cz/Prehled-vypsanych-sbirek/. Kdokoliv 
z vás může být partnerem při realizaci 
projektu. Pokud se mezi vámi najde ně-
kdo, kdo bude chtít veřejně, či neveřejně 
přispět jakoukoliv částkou na realizaci 
projektu, který může kdykoliv a komu-
koliv z nás zachránit lidský život, pro-
síme, ať tak učiní. Budeme neskutečně 
vděčni, pokud se cílová částka 115.000 Kč 
podaří nasbírat. Přispět může opravdu 
kdokoliv. Až se náš projekt objeví na výše 
uvedených webových stránkách, na na-
šem webu a FB, můžete připsat platbu na 
č í s l o  t r a n s p a r e n t n í h o  ú č t u 
2501700434/2010 VS: 202302 (důležité 
pro přiřazení platby pro naši městskou 
část). Snaha bude také proškolit v první 
pomoci a užívání tohoto přístroje pracov-
níky obecního úřadu a školy. Pokud 

zaznamenáme větší zájem o proškolení 
v první pomoci a použití AED mezi vámi, 
rádi pro vás připravíme veřejné školení. 
S bližšími dotazy na první pomoc se 
můžete obracet přímo na mou osobu, či 
na náš facebook.

A co je tedy to AED a jak bude probíhat 
řetězec využití přístroje k záchraně ži-
vota? Jedná se o bezpečný, počítačem 
řízený přístroj, který je nedílnou součástí 
laické resuscitace. Dokáže samostatně 

analyzovat elektrickou aktivitu na srdci 
(snímá EKG křivku). Včas rozpozná, zda 
pacient potřebuje podání defibrilačního 
výboje. To může vést k obnově řádného 
srdečního rytmu u osob postižených zá-
stavou oběhu. Není třeba mít obavy ze 
složitosti obsluhy, je snadná a intuitivní. 
Po zapnutí přístroje je zachránce naváděn 
hlasovými pokyny k poskytnutí potřeb-
ných kroků (www.aedprozivot.cz). Pří-
stroj bude zabudován v ochranné skříni 
vně budovy úřadu a bude k dispozici 
komukoliv z vás v případě náhlého posti-
žení základních funkcí člověka. Po zavo-
lání na tísňovou linku 155 či 112 vám 
bude sdělen operátorem tísňové linky 
kód, kterým bude možno tuto skříňku 
otevřít a přístroj použít. Jelikož je tento 
systém spárovaný s pracovištěm integro-
vaného bezpečnostního centra v Ostravě, 
operátoři záchranné služby tento přístroj 
vidí na své mapě a v případě potřeby 
mohou volajícího pro přístroj vyslat. 
V naší obci také funguje několik First 

(Pokračování na straně 8) � Požár kontejneru
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Z hasičské…
(Pokračování ze strany 7)

responderů ZZS MSK (záchranáři v ci-
vilu), kteří tento přístroj mohou při akti-
vaci kdykoliv vyzvednout. Na místě 
umístění AED bude rovněž i informační 
tabule s potřebnými instrukcemi. 

Pevně věřím, že se nám podaří výše 
zmiňované akce a projekty realizovat. 
Závěrem bych chtěl ještě za náš sbor sr-
dečně poděkovat všem našim hostům 
letošního hasičského plesu. Dále míří 
poděkování našim sponzorům, kteří nám 
věnovali dary do tomboly. Doufám tak, 
že jste si letošní ples všichni náramně 
užili, minimálně tak dobře jako my. 

 Bc. Ladislav Hladík,  
velitel družstva  � Exkurze dětí v HZS Správy železnic

Vážení přátelé, 
rád bych Vás v novém roce pozdravil 
a popřál Vám úspěšnou zahrádkářskou 
sezonu. Zima je v plném proudu, a tak 
naše zahrádky odpočívají a my s nimi. 
Na našich zahradách probíhá řez ovoc-
ných stromů, údržba okrasných záhonů, 
řešíme nové projekty, hledáme inspiraci 
na nadcházející sezonu, kde se jen dá, a je 
ten výběr stále větší a větší. 

V době, kdy píši tento článek, je náš 
tradiční ples, Květinový bál, ve fázi pří-
prav. Chystáme výzdobu, tombolu, la-
díme program. Letošní ples je koncipován 
s podtitulkem „Magická noc“, myslím si, 
že je na co se těšit. Když budete tyto 
řádky číst, už si budete moct říct, že byl 
povedený a budete se těšit na další. Ale-
spoň já v to doufám. Zájem o lístky je 
veliký, nezbývá tedy než doufat, že vše 
vyjde, jak má, a všichni si to spolu 
užijeme.

Další pro naši organizaci důležitá akce, 
která se chystá, je naše Výroční členská 
schůze. Ta se bude po Vašich připomín-
kách a prosbách z minulých let tentokrát 
konat v neděli, konkrétně 19. 3. 2023 
v 16 hodin v sále Kulturního domu v Pe-
třkovicích. Čeká nás standardní program 
– zhodnocení roku uplynulého a nástin 
fungování organizace v tomto roce. Bu-
deme rádi, pokud se i Vy zapojíte se 
svými nápady, postřehy atd. Jsme ote-
vření jakémukoliv rozumnému nápadu, 

aktivních členů si vážíme a potřebujeme 
je. Samozřejmě nebudete ochuzeni ani 
o klasické pohoštění. V rámci VČS bude 
také probíhat prodej členských známek, 
tento systém se nám v minulých letech 
osvědčil. Rádi bychom se na VČS s Vámi 
také domluvili na letošním zájezdu, pří-
padně na dalších aktivitách.

Co se týče našeho Kroužku mladých 
zahrádkářů, po měsíční pauze se opět 
rozjíždí, do kroužku chodí 12 dětí, v sou-
časné době probíhá teoretická a praktická 
příprava na školní a oblastní kola zahrád-
kářských soutěží. Držíme našim mladým 
nadějím palce, ať je tato činnost baví 
a mohou se chlubit úžasnými výsledky. 

Z dalších akcí, na kterých se naše ZO 
bude tento rok podílet nebo je pořádat, 
bude Petřkovický guláš (pokud se vše 
podaří, jak se zatím plánuje, měl by být 
součástí větší akce, na které bychom se 
měli společně s dalšími petřkovickými 
složkami podílet. Nebudu zatím předjí-
mat, dokud nebude vše oficiální a doře-
šené.), zájezd, Odpoledne s mladými 
zahrádkáři, Letní posezení se zahrádkáři 
a opět budeme letos od konce srpna mít 
v provozu naši moštárnu. Dle domluvy, 
možností a zájmu máme rozpracované 
tematické exkurze a výlety jak pro mladé 
zahrádkáře, tak i pro členy a naše 
přátele. 

Za výbor ZO ČZS př. Tomáš Dvořák 

Z ČINNOSTI ZO ČZS  
OSTRAVA-PETŘKOVICE

Charita Ostrava
Děkujeme za Tříkrálovou 
sbírku. Opět velmi pomůže 
na Ostravsku

Tříkrálová sbírka 2023 
pomůže lidem v nouzi 
díky štědrosti Ostravanů, 
obyvatel obcí a měst v okolí a zapojení 
390 tříkrálových skupinek dobrovol-
ných koledníků více než v předcho- 
zích letech. Shromáždila se částka 
2 821 713 Kč, (z toho 110.592 Kč v Pe-
třkovicích), která pomůže pokrýt nejen 
místní charitativní projekty, ale i regi-
onální projekty a zahraniční humani-
tární pomoc pořadatele sbírky Charity 
Česká republika. Tříkrálová sbírka 
2023 Charitě Ostrava pomůže např. 
rozšířit kapacitu v domově pro seniory, 
zajistit bezbariérový přístup do níz-
koprahového zařízení pro ohrožené děti 
a mládež. Z výtěžku dofinancujeme 
rovněž provoz Mobilního hospice sv. 
Kryštofa, Šatníku Charity Ostrava atd. 
Charitě sv. Alexandra umožní sbírka 
plynofikaci a rekonstrukci kotelny 
hlavní budovy s vybavením chráněných 
dílen. Přesné využití prostředků Tříkrá-
lové sbírky 2023 je publikováno na 
webu: https://ostrava.caritas.cz/pod-
porte-nas/dobrovolnictvi/trikralova-s-
birka/trikralova-sbirka-2023/. 

Děkujeme za podporu a přízeň dár-
cům, dobrovolníkům a všem dalším 
lidem, kteří se letos do Tříkrálové 
sbírky zapojili. 
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 � Charita Ostrava zve na Dny 
otevřených dveří

Dny otevřených dveří se ve všech 
sociálních a zdravotních službách po-
skytovaných Charitou Ostrava usku-
teční u příležitosti 32. výročí vzniku 
organizace 15. – 16. 2. 2023 v době 
9-17 h. Zájemci mohou získat infor-
mace o poskytovaných službách, bu-
d o u  m í t  m o ž n o s t  s e z n á m e n í 
s prostředím a personálem v charitních 
domech. Srdečně zveme odbornou 
i laickou veřejnost a těšíme se na Vaši 
návštěvu!

 � Poradenství při péči 
o nemocné v domácím 
prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Cha-
ritní hospicové poradny nabízí možnost 
bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat 
o nemocného člověka v domácím pro-
středí“. Na setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami Mobilního hospice 
sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout 
domácí péči o člověka se sníženou po-
hyblivostí, částečně nebo plně imobilního 
člověka a získáte související informace 
ze zdravotní a sociální oblasti. Termín 

společného kurzu je 16. 3., 20. 4. 2023, 
14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, 
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. 
Dle hygienických opatření proběhnou 
buď společný seminář, nebo individuální 
konzultace, které je možné dohodnout 
i v jiných termínech. 

Na kurz se přihlaste předem na kon-
taktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

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

 V roce 1965 bylo založeno bytové 
družstvo, které iniciovalo výstavbu dvou 
domů s kapacitou 2 x 12 bytů. Výstavba 
byla zahájena v roce 1965 a na jaře násle-
dujícího roku se začali stěhovat první 

nájemníci. I když byly tyto domy posta-
veny z cihelných tzv. voštinových tvárnic, 
začalo se o nich hovořit jako o panelácích. 
Dnes jsou tyto domy částečně družstevní 
– bytové družstvo Hlubina, částečně 

v osobním vlastnictví. V místě bývalých 
polí tak na dnešní adrese Balbínova 572 
a 573 vznikla jedna z nepřehlédnutelných 
dominant Petřkovic.

Ing. Kristián Gebauer

Petřkovická ohlédnutí

 � Pohled od tehdejší zastávky tramvaje č. 1 (američanky)  � Pohled na č. p. 572 z pole od bývalé nemocnice

 � Pohled na č. p. 572 od „Dvouletky“, tj. domu č. p. 80-81  � Pohled na základovou jámu domu č .p. 573

Informace z Charity Ostrava
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Městské obvody mohou ve vybraných aplikacích 
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Vážení sportovní přátelé,
po vánočních svátcích a oslavách pří-
chodu nového roku jsme zpátky v akci. 
Do zahájení jarních soutěžních utkání 
zbývá ještě pár týdnů, které využijeme 
pro přípravu na jarní část soutěží. Tré-
ninkový proces zpestřují přípravná 
utkání a halové turnaje. Kromě malé 
tréninkové plochy s umělou trávou v are-
álu FC ODRA využívají naši fotbalisté 
také petřkovickou tělocvičnu u pekárny, 
plochy s umělým povrchem v Hlučíně, 
n a  o s t r a v s k é  H l u b i n ě ,  n e b o 
v Hošťálkovicích. 

Druhou únorovou sobotu jsme sporto-
viště vyměnili za taneční parket kom-
pletně zrekonstruovaného kulturního 
domu, kde se uskutečnil již 10. ročník 
oblíbeného sportovního plesu. Věříme, 
že se všichni účastníci dobře zabavili 
a třeba si z bohaté tomboly odnesli i ně-
jakou zajímavou cenu. Po dvouleté pauze 
bylo opět velmi příjemné se potkat, dobře 
se pobavit a zatančit si pod taktovkou DJ 
Radka Bjaloně. 

Ale zpátky na hřiště. A tým mužů FC 
ODRA se účastní přípravného zimního 
Poháru mužů MěFS Ostrava, kde mu ve 

skupině B, hrané na umělé trávě na Hlu-
bině, budou za soupeře týmy Klimkovic, 
Koblova, Lhotky, Polanky B a Hrušova. 
Starší dorostenci se účastní Ostravské 
zimní ligy mládeže 2022/2023, kde se ve 
skupině A utkají postupně s Heřmani-
cemi, Rychvaldem, Bílovcem, Hlubinou 
a Ostravou JIH. Starší žáci se také účastní 
Ostravské zimní ligy mládeže, ve skupině 
A, hrané v Polance n. O., je čeká Ostrava 
JIH, Stará Bělá, Slovan Ostrava a Koblov. 
Starší přípravka se v rámci OZL utká 
v hale ve Lhotce postupně s Hlučínem, 
Vítkovicemi-Svinov, Rychvaldem, Klim-
kovicemi a Heřmanicemi. Ostatní kate-
gorie si svá přípravná utkání domlouvají 
individuálně. 

Pokud se podíváme, co nás čeká v příš-
tích měsících, musím zmínit přípravy na 
13. ročník mezinárodního turnaje starších 
přípravek o Pohár starosty Petřkovic – 
LANDEK CUP 2023. Pro dvoudenní 
turnaj, který se uskuteční o víkendu 
6. a 7. května, počítáme s účastí maxi-
málně 48 týmů. V Petřkovicích tak bude 
opět „fotbalovo“. Listina účastníků se 
nám začíná zajímavě plnit, v akci bude 
k vidění mnoho zajímavých tuzemských 

i  z a h r a n ičn ích 
týmů. Máme se 
opět na co těšit. 

Rád bych se na zá-
věr zmínil i o záměru 
rekonstrukce našeho areálu, kde v sou-
časnosti probíhá poslední fáze zpracování 
projektové dokumentace a inženýrské 
činnosti před vydáním stavebního povo-
lení. S pravomocným stavebním povole-
ním pak máme v ruce klíčový podklad 
pro podání žádosti o dotaci v případě, že 
Národní sportovní agentura letos vyhlásí 
vhodný investiční dotační program. Dě-
láme vše pro to, abychom tento náš dlou-
hodobý sen proměnili ve skutečnost. 
Cesta k jeho uskutečnění bude ještě dost 
dlouhá, držte nám palce, ať se to povede 
a náš areál dostane podobu, kterou si 
zaslouží. Na tomto místě bych rád podě-
koval vedení městského obvodu Petřko-
vice a ostravského magistrátu, kteří nám 
společně rovnou měrou zajistili financo-
vání projektové dokumentace.

Dušan Kašický, člen výkonného výboru

FC ODRA informuje

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

NÁTĚRY FASÁD
ZATEPLENÍ FASÁD

PŮJČOVNA LEŠENÍ
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Milí sousedé,
dovolte mi se na Vás obrátit 
s dotazem, zda byste neměli 
na prodej kousek zahrady 
nebo nějaký menší pozemek, 
okolo 500 m2, na stavbu men-
šího přízemního domku pro 
mou sestru. Sám bydlím na 
Nordpólu, ale zahradu nemám 
skoro žádnou. 

Budu rád za Vaše nabídky. 

Maxim – tel: 739 228 641


