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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
49. schůze Rady města Petřvaldu
RM vzala na vědomí rozbory hospodaření příspěvkových organizací
Mateřské školy Petřvald 2. května
1654 a Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246 za rok 2016.
RM schválila účetní závěrky příspěvkových organizací Mateřské
školy Petřvald 2. května 1654
a Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246
sestavené k rozvahovému dni
31. 12. 2016.
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2314/1 v kat.
území Petřvald u Karviné o výměře
cca 750 m2.

se konala 7. března 2017
RM rozhodla
 o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Dokumentace pro
územní rozhodnutí o umístění
stavby Kanalizace Podlesí“;
 o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava vytápění
v Kulturním domě Petřvald“
a o uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem Ekoinvesta, spol.
s r. o., Hranice za cenu max. přípustnou 1 451 655 Kč vč. DPH;
 o udělení Pamětní plakety města Petřvald u příležitosti Dne
učitelů 2017 pedagogickým
pracovnicím ZŠ a ZUŠ Školní
246 Petřvald, p. o., odlouče-

né pracoviště ZUŠ paní Janě
Bajgarové za příkladný přístup
k pedagogické činnosti a paní
Ivaně Matušů za příkladný přístup k pedagogické činnosti
a u příležitosti životního jubilea, paní učitelce MŠ 2. května
1654 Petřvald, p. o., odloučené
pracoviště MŠ K Muzeu Renátě
Jarošové za příkladný přístup
k pedagogické činnosti;
 o podání žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání a o uzavření Dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku,

spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního
fondu s Úřadem práce v Karviné,
na základě které město Petřvald
přijme do pracovního poměru
4 zaměstnance na veřejně prospěšné práce na dobu určitou od
1. 6. 2017 do 31. 5. 2018;
 ponechat roční úhradu za služby
spojené s užíváním hrobových
míst ve stávající výši 30 Kč/m2;
 o uzavření smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci regionálních
funkcí na rok 2017 s Regionální
knihovnou Karviná.
RM vzala na vědomí přehled veřejných zakázek realizovaných městem Petřvald v roce 2016.

50. schůze Rady města Petřvaldu se konala 14. března 2017
Paskov“ za nabídkovou cenu
RM rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky
7 965 994 Kč bez DPH, realipro zajištění podlimitní veřejzace díla 55 kalendářních dnů;
né zakázky „Realizace energe-  o podání žádosti o spolufinancování projektu v rámci
tických úspor bytových domů
Březinská čp. 1611 – 1615
přeshraniční spolupráce z Fondu mikroprojektů Euroregiov Petřvaldě“ a uzavření smlouvy s uchazečem „KOFING a.s.,
nu Těšínské Slezsko – Śląsk

Cieszyński v rámci Programu
Interreg V-A Česká republika –
Polsko, Prioritní osa 2 Rozvoj
potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti;
 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého

rozsahu na zpracování „Strategického plánu rozvoje města Petřvaldu na období 2017
– 2030“ a o uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem HRAT,
s.r.o., Třinec, za cenu max.
přípustnou 296 510,50 Kč
vč. DPH.
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 28. 2. 2017 V TIS. KČ
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
85 055,00
11 415,00
0,00
3 945,90
100 415,90
89 470,00
59 925,00
149 395,00
45 899,10
0,00
-1 920,00
5 000,00
0,00
48 979,10

UPRAVENÝ ROZPOČET
85 055,00
11 415,00
40,00
3 945,90
100 455,90
89 496,04
60 040,00
149 536,04
46 000,14
0,00
-1 920,00
5 000,00
0,00
49 080,14

SKUTEČNOST
14 425,17
2 049,81
20,36
640,55
17 135,89
10 808,82
114,31
10 923,13
-5 639,00
0,00
-320,00
0,00
-253,75
-6 212,75

Stavy na bankovních účtech k 28. 2. 2017
Základní běžný účet
Fond rezerv a rozvoje

31 242 610,88 Kč
38 366 474,71 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 28. 2. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty
a závěrečné účty“.
				
Pavlína Malíková, finanční odbor

Vyjádření k tragické události
dne 8. 4. 2017
S ohledem na situaci, v ní ž
vyústil vleklý sousedský spor
mezi panem Gajdošíkem a jeho
sousedy, a vzhledem k četným
nepravdivým informacím a polopravdám, kterými byly v minulých dnech zaplaveny sociální
sítě a různá média, cítí Městský úřad Petřvald povinnost
poskytnout, v mezích zákona,
občanům města pravdivé informace ke krokům, které byly ze
strany jeho správních orgánů dosud učiněny.
Stavební úřad Městského úřadu Petřvald vede s vlastníkem
předmětné nemovitosti, kterým
není pan Gajdošík, dlouhodobě
správní řízení ve věci nepovolených a následně dodatečně povolovaných staveb.
V současné době jsou tato řízení přerušena, a to do doby,
než soud projedná a rozhodne
o předběžné otázce ve věci povolení nezbytné cesty k těmto nemovitostem. Jiný postup
z hlediska stavebního řízení není
možný. S vlastníkem nemovitosti a ostatními účastníky řízení
bylo v průběhu celého řízení nesčetněkrát jednáno.
Letitým problémem byly rovněž
špatné sousedské vztahy, které
se v průběhu let stále zhoršovaly a přes opakovaná projednávání v přestupkové komisi a využití
všech možností, které zákon
připouští, tj. pokusy o uzavření
smíru, omluvy, udělení sankcí ve
formě napomenutí či opakované

ukládání pokut, se situace mezi
sousedy nezklidnila. Městský
úřad proto poskytl sousedům
pana Gajdošíka také právní pomoc prostřednictvím své právní služby.
Město Petřvald bylo osloveno
občany prostřednictvím petice
s žádostí o nastolení pokojného
stavu ve věci obtěžování okolí
vlivem provozování činnosti spočívající v nepovoleném skladování a zpracování nebezpečných
odpadů na pozemku předmětné nemovitosti. V této souvislosti dal Městský úřad Petřvald
podněty České inspekci životního prostředí, Městskému úřadu
Orlová, odboru životního prostředí a odboru vnitřních věcí,
živnostenskému úřadu a Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje. Oslovené
orgány řeší podněty Městského úřadu Petřvald s dotčenými
osobami v rámci svých kompetencí a v mezích stanovených
zákonem. Městský úřad byl požádán také jinými správními orgány o spolupráci a poskytnutí
informací k předmětným nemovitostem za účelem dalšího šetření v oblasti daňových příjmů.
Na závěr nezbývá než konstatovat, že Městský úřad Petřvald,
bohužel, nemá jinou možnost,
než postupovat při řešení výše
uvedených problémů v souladu
s platnými právními předpisy.
Ing. Jiří Lukša, starosta města
Mgr. Eva Kaňová, tajemnice

Informace k tréninkům tenisového kroužku
Vzhledem k tomu, že na minulém
Zastupitelstvu města Petřvaldu
byly vzneseny dotazy, proč děti
z tenisového kroužku nechodily
v zimním období do tenisové haly,
ale pouze do tělocvičny ZŠ Školní, bych rád uvedl věci na pravou
míru. S panem Kopeckým, trenérem dětí tenisového kroužku, jsme
v minulém roce před zahájením
zimní sezony jednali, kolik vyhrazených hodin bude požadovat na
tréninky tenisového kroužku v hale
v zimních měsících. Původně pan
Kopecký požadoval 2 hodiny týdně
(vždy ve čtvrtek) v tenisové hale,
což bylo městem Petřvald i nájemcem sportovního areálu zajištěno.
Pan Kopecký sdělil, že je pro něho
v zimních měsících vhodnější trénovat děti v tělocvičně ZŠ Školní.
Na základě tohoto sdělení jsme
vyjednali volné hodiny pro tenisový
kroužek v tělocvičně a informovali
jsme v této věci nájemce sportovního areálu, a ten nevyužité hodiny v hale obsadil jinými zájemci.

V lednu letošního roku pan Kopecký sdělil, že by od března začal
děti opět trénovat v hale, ale bohužel hodiny v hale již byly obsazeny.
S panem Kopeckým jsme si tuto
věc vyjasnili a do budoucna budou
opět tréninky tenisového kroužku
probíhat v zimních měsících také
v hale. Na společném jednání rady
města s panem Kopeckým k výše
uvedenému sdělil, že chyba je zřejmě na jeho straně a že informace, které podával rodičům, nebyly
správně formulovány. Vzhledem
k tomu, že nájemce areálu by měl
mít antukové kurty připraveny na
začátku měsíce května, bude tenisový kroužek od května trénovat
na venkovních antukových kurtech. Co se týče podzimu, tak do
října by měly děti chodit na antukové kurty a od měsíce listopadu
budou tréninky probíhat v úterý
v tělocvičně a ve čtvrtky v tenisové hale.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Výsledek ankety k chodníku spojujícího
ul. Na Parcelaci s ul. Ve Finských
Na základě žádosti k uzavření chodníku, který tvoří spojení
ul. Na Parcelaci s ul. Ve Finských, vedení města vyhlásilo anketu, zda tento chodník uzavřít nebo ponechat. Ve dnech od 5. 1.
- 31. 3. 2017 se občané města Petřvaldu mohli vyjádřit v hlasovací anketě, kde se vyslovilo celkem 269 občanů. Pro zachování tohoto chodníku hlasovalo 257 občanů a pro jeho zrušení
či uzavření hlasovalo 12 občanů. Vzhledem k výsledkům ankety
bude vedení města podnikat další kroky k opravě předmětného
chodníku. Vedení města děkuje občanům za jejich účast v této
anketě.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta
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Odpověď panu Sekerovi
Vážený pane Sekero,
děkuji Vám za Váš názor, který
jste vyjádřil článkem s názvem
„Pražská parlamentní žvanírna…
aneb zasedání petřvaldského zastupitelstva“ v minulém čísle Petřvaldských novin.
Domnívám se, možná naivně, že
Váš článek nebyl přímo namířen
proti mé osobě, nicméně jsem za
Hnutí ANO kandidovala, a proto
cítím potřebu se také k řečenému vyjádřit. Od devadesátých let
minulého století do roku 2014
byli ve vedení našeho města stále titíž lidé, v posledním volebním

období jen s prohozenými funkcemi. Já jsem osobně byla v té době
ještě dlouho nezletilá, takže jsem
nejspíše řešila školu a klukovské
lásky. V roce 2014 před mým zvolením do funkce zastupitele jsem
se na zasedání zastupitelstva objevila jen jednou. Přišla jsem pozdě a se mnou tam seděli pouze
dva lidé (pan Žák zřejmě ten den
nebyl ve městě). Jako drtivá většina občanů produktivního věku
jsem trávila brzké odpoledne, kdy
zasedání probíhala, v práci, za což
se Vám nyní hluboce omlouvám,
netušila jsem, že toto bude brá-

Informace občanům
V termínu od května 2017 v závislosti na zahájení stavby do
31. srpna 2017 bude prováděna oprava částí místních komunikací ve městě a to:
a) spojnice ul. Odborů s ul. Ve Finských
b) ul. Sokolská, ul. Petra Bezruče a ul. Gen. Svobody – s vedením
ul. Sokolská od křižovatky s ul. Školní po křižovatku s ul. Nejedlého společně s částí místní komunikace ul. Petra Bezruče
a ul. Gen. Svobody
c) ul. Na Pustkách s ul. Polní – část místní komunikace ul. Na Pustkách od čp. 823 za čp. 2035 na ul. Polní
d) ul. Bužkovská s ul. Topolová – od křižovatky s ul. Dolní po
čp. 2106 na ul. Bužkovská a dále po čp. 1765 na ul. Topolová
Úseky místních komunikací jsou vyznačeny v přiložené mapě. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou akci, žádáme občany okolních
nemovitostí o shovívavost a řidiče o dodržování snížené rychlosti.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

no jako nezájem o město. K tomu
mohu dodat už jen tolik, že posunutí času zasedání zastupitelstva
na pozdější hodinu vyšlo také
z iniciativy Hnutí ANO s podporou
našich tehdejších koaličních partnerů, za což se kolegové z OKA zapomněli pochválit. Když už jsem
u OKA – máte úplnou pravdu. Články jsou útočné, štvavé, mnohdy mi
uniká smysl napsaného. Doufám,
že se místní organizace Hnutí ANO
poučí a povede svou kampaň korektněji. Nicméně na jejich obranu
musím říct, že když jsme se před
třemi roky rozhodli, že už dále nebudeme jen přihlížet a v hospodě
u piva kritizovat situaci ve městě, byli jsme všichni do jednoho
politikou dosud nepolíbeni. Měli
jsme jen vizi, jak by to mohlo jít
lépe, a do kampaně dali svůj čas,
energii, iniciativu, nápady a samozřejmě vlastní peníze. Za pouhých
pět měsíců se nám podařilo získat 5 míst v zastupitelstvu, tedy
stejný počet jako ČSSD, která se
tu o přízeň občanů uchází už přes
20 let. Všichni zastupitelé za Hnutí ANO mimo práce v zastupitelstvu pracují pro město i v různých
výborech a komisích. Moje odmě-

na zastupitele a člena finančního
výboru činí 1 404 Kč čistého. Za
celou dobu narážím na odmítavý postoj k jakékoliv změně. Namísto snahy o nalezení možných
řešení, jak by to mohlo jít, poslouchám desítky nejrůznějších důvodů, proč to jít nemůže. Také jsem
byla svědkem toho, že slib, podpis
a podaná ruka neznamenají vůbec nic. Uvažte sám, jestli je toto
vše dostatečně motivující, abyste
sám v příštích volbách kandidoval. Ostatně to může učinit každý
zletilý a bezúhonný občan našeho města. Já osobně už kandidovat nebudu a jen doufám, že mé
působení v zastupitelstvu města
není z Vašeho pohledu voliče úplný propadák. Jak nám trefně řekl
pan Žák při jednom zasedání zastupitelstva: „I cesta do pekel je
dlážděna dobrými úmysly.“ Proto
všem, kteří o kandidatuře v příštích komunálních volbách uvažují,
přeji hlavně pevné nervy a nezlomnost při ztrátě iluzí.
Ing. Jitka Vlková,
bez politické příslušnost,
zastupitel za Hnutí ANO
Kontakt: stolovaj@seznam.cz

Vážení čtenáři,
v uplynulých vydáních Petřvaldských novin se rozběhla intenzivní debata mezi zástupci vedení
města a opozice ohledně fungování vodovodů a kanalizací v Petřvaldu. Tato diskuze pokračovala
i na jednání zastupitelstva.
Zástupci společnosti SmVaK
Ostrava faktický stav věcí popisovali jak písemně, tak osobně
obyvatelům Petřvaldu i jejich voleným zástupcům.
Provoz vodovodů a kanalizací
v Petřvaldu se postupně stal
politickým tématem a oblastí
debat mezi jednotlivými členy zastupitelstva a subjekty v něm za-

stoupenými. Společnost SmVaK
Ostrava je apolitická organizace,
a proto se nechce stát aktivním
účastníkem těchto politických
diskuzí a k jejich dalšímu průběhu (například v dubnovém vydání
Petřvaldských novin) se z tohoto
důvodu nebude vyjadřovat. Naši
zaměstnanci jsou samozřejmě
nadále připraveni profesionálně na každodenní bázi řešit požadavky a podněty zákazníků.
Vaše spokojenost je pro úspěšné fungování naší společnosti
naprosto zásadní a plně si to
uvědomujeme.
Mgr. Marek Síbrt,
mluvčí společnosti SmVaK Ostrava

Svoz papíru
Od května 2017 bude pro občany města Petřvaldu zaveden pytlový svoz papíru od jednotlivých domácností v rodinné zástavbě.
Svoz bude probíhat do konce roku 2017 jako zkušební a v případě, že se jeho realizace osvědčí, bude zaveden i v následujícím
roce. Papír včetně nápojových kartonů (tetrapaku) mohou občané
vytřídit do modrých pytlů, které jim do jednotlivých domácností dodá svozová firma DEPOS Horní Suchá a.s. před započetím
svozu, případně si je mohou občané vyzvednout v kanceláři
č. 209, na MěÚ Petřvald. Pytle s papírem je nutné v určeném
termínu vystavit před dům na stanoviště shodné s nádobou na
komunální odpad, odkud budou stejně jako plasty nebo biologicky rozložitelné odpady sváženy jednou měsíčně, a to v následujících termínech:
19. 5., 30. 6., 28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 17. 11. a 15. 12. 2017
Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí
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Do sběrného dvora můžete nově
odevzdat i použité jedlé oleje a tuky
rostlinného původu z domácností
Tuky a fritovací oleje do kanalizace nepatří!!! Přesto se v kanalizační
síti měst a obcí objevuje zvýšené množství těchto látek a dalších
předmětů. Je tu však další možnost pro občany města Petřvaldu,
jak vylepšit životní prostředí. Od letošního roku mohou na základě povolení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odevzdat
použité oleje či tuky rostlinného původu do sběrného dvora. Před
odevzdáním je třeba olej slít do plastových uzavíratelných nádob
(PET láhve). Lahve musí být pevně uzavřené. Nadále platí možnost
zde odevzdat i ostatní mazací a motorové oleje.
Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí
Zdroj: DEPOS Horní Suchá a.s.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA KVĚTEN A ČERVEN 2017
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Květen: 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
Červen: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) žlutých pytlů
11. květen, 15. červen
3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Květen: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
Červen: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.

Očkování psů
Termín: 16. května 2017
Stanoviště:
zastávka U Kaple
08.00 – 08.30 hod.
u hřiště HEPO
09.00 – 09.30 hod.
Podlesí, prostranství u firmy TRIAS 10.00 – 10.30 hod.
Březiny, hasičská zbrojnice
11.00 – 12.00 hod.
u budovy radnice, náměstí Gen. Vicherka 2511
13.30 – 16.00 hod.
Pozor změna! Od letošního roku již nebude probíhat očkování u budovy bývalého městského úřadu na ulici Gen. Svobody
511, nyní Policie ČR, ale nově u budovy radnice, náměstí Gen.
Vicherka 2511 !
Cena očkování: 120,- Kč
Každý pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem!
Uvažujete o pořízení čtyřnohého
kamaráda a je vám líto zatoulaných pejsků umístěných v útulku? Vyberte si jednoho z nich!
Město Petřvald nabízí pro chovatele (nejen občany města Petřvaldu), kteří si vezmou do péče
toulavého psa, odchyceného na
katastru města Petřvald a umístěného v útulku pro opuštěné
psy v Dětmarovicích, následující
benefity:

-

-

Jednorázový věcný dar (krmivo pro psy) ve výši max.
1 500 Kč. Dar bude chovateli
poskytnut po 6 měsících, kdy
má psa v péči za předpokladu, že požádá město Petřvald
a doloží protokol o převzetí
psa do péče vystavený útulkem a doklad o přihlášení psa
a zaplacení poplatku.
Jednorázový příspěvek až
do výše 500 Kč na uhrazení

změně osoby držitele psa převzatého z útulku.

očkování, čipování nebo veterinárního ošetření. Úhradu
nákladů na veterinární péči lze
chovateli poskytnout po předložení protokolu o převzetí psa
do péče vystavený útulkem
a originál dokladu za veterinární službu veterináře ne starší
jednoho měsíce. Úhradu lze
uplatnit do 6 měsíců od převzetí psa do péče a pouze jednou za celou dobu držení psa.
Pouze občané města Petřvaldu
pak mohou požádat o: osvobození od placení místního poplatku
ze psů po celou dobu poplatkové povinnosti, a to za předpokladu, že chovatel předloží správci
poplatku protokol o převzetí psa
do péče vystavený útulkem a že
během celé doby osvobození od
poplatkové povinnosti nedojde ke

Dále chovatelům, kteří si osvojí
psa odchyceného na území města
Petřvaldu a umístěného v dětmarovickém útulku, nabízí Základní
kynologická organizace Petřvald
poradenství a možnost absolvování základního kurzu poslušnosti psa zdarma. Chovatelům psů,
kteří si osvojili psa z jiného útulku
nebo odchyceného mimo území
Petřvaldu, pak 50% slevu. Kurzy probíhají od března do června
a od září do listopadu. Více informací na: http://kkpetrvald.cz, tel.
608 771 088, pan Petr Semanco.
Informace o odchycených psech
na území města Petřvaldu najdete na webových stránkách města:
http://www.petrvald-mesto.cz/
pro-obcany/-nasi-pejsci/nalezeni-psi-z-naseho-mesta/ nebo na
stránkách útulku pro opuště né psy v Dětmarovicích: http://
www.psiutulek-detmarovice.cz/,
tel. 596 542 239
Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby
a životního prostředí, tel. 596 542 909

Informace o projektu EUROKLÍČ
Projekt Euroklíč v Moravskoslezském kraji realizuje Národní rada
osob se zdravotním postižením
ČR za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde
o mezinárodní projekt, který už
více než čtvrt století pomáhá
lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých zemích.
Projekt byl oceněn titulem „Nejvýznamnější počin roku 2007“
v kategorii vybavení čerpacích
stanic a dalších veřejně přístupných objektů.
K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou

dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních
zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin apod.) osazených
jednotným Eurozámkem. Eu roklíč lze používat v řadě zemí
Evropy, u nás je již osazeno
přes 1 000 Eurozámků (např.
na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, obchodních centrech apod.)
Proč je nutné prostory uzavírat
a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené
a čisté prostředí, což uzavřený
prostor Eurozámkem lépe zajis-

tí. Systém zpřístupňuje zařízení
těm, pro něž jsou určena. Brání jejich zneužívání nežádoucími
skupinami (např. vandaly, narkomany apod.)
Kdo může získat zdarma Euroklíč?
Každý držitel průkazu TP, ZTP,
ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící
roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou
chorobou a ulcerózní kolitidou)
a močovými dysfunkcemi. Je
nutné předložit občanský průkaz
a průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P.

U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty
Euroklíče“ napsáno, že patří do
některé z cílových skupin.
Kontaktní údaje pro distribuci
Euroklíčů pro MSK:
Regionální pracoviště a poradna
NRZP ČR v Ostravě, 30. dubna
2944/1, 702 00 Ostrava. Mgr.
Markéta Dunděrová, vedoucí poradny a regionálního pracoviště
NRZP ČR.
Tel.: 596 110 282, mob.: 736
751 206, e-mail: poradnaostrava@nrzp.cz
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní
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Slavnostní setkání jubilantů
Byla předjarní sobota 18. 3. 2017
a v obřadní síni městského úřadu
se uskutečnilo první letošní setkání jubilantů. Těch, kteří v prvním
čtvrtletí letošního roku oslavili jubileum 80, 85, 90 let. Byli to Jarmila
Hečková, Růžena Pavlíková, Lubomír Broda, Marie Mikšanová, Milán
Černý a Lydie Grocholová. Slavnostní setkání si spolu s oslavenci
nenechali ujít ani rodinní příslušníci a známí, takže obřadní síň byla
zaplněna do posledního místečka.
Oficiální částí obřadu provázel pan

Petr Přeček, člen zastupitelstva.
Po jeho srdečných slovech a přípitku nás vystřídala paní Daniela
Stromská a uvedla další program.
Zazpívali jsme si společně známé
melodie se studenty konzervatoře
Karolínou Levkovou a Rastislavem
Širilou, které na klavír doprovázela Mgr. Regina Bednaříková a na
housle MgA. Pavel Urban. Toto vše
přispělo k příjemné a radostné atmosféře, kterou si jistě někteří odnesli i domů.
Petr Přeček, člen zastupitelstva

Poděkování Městskému úřadu v Petřvaldě
Dne 18. 3. 2017 jsem se zúčastnil slavnostního setkání jubilantů u příležitosti mých 80. narozenin. Dovolte mi poděkovat za velmi hezký obřad všem, kteří připravili tento výjimečný den. Děkuji!
Milán Černý

V měsíci březnu 2017 jsme v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu  

Elišku Petruchovou

Sabinu Kawulokovou

Zleva sedící: Jarmila Hečková, Růžena Pavlíková, Lubomír Broda, Marie Mikšanová, Milán Černý, Lydie Grocholová.
Zprava stojící: Daniela Stromská, členka KPOZ, Petr Přeček, člen zastupitelstva
města, Ivana Tomková, matrikářka.

Byli jsme blahopřát …
panu Maximilianovi Štaudnerovi, který oslavil 85. narozeniny.

Karolínu Kochovou

„pan Maximilian Štaudner, po jeho pravici Bc. Zuzana Fránková, vedoucí oddělení Domova Březiny a po jeho levici Ivana Tomková, matrikářka“
Komise pro občanské záležitosti

Plánujete svatbu?  

Jiřího a Karla Jalovcovy

Jakuba Pálinkáše

Foto: Pavel Římánek

Máte-li také zájem o slavnostní zápis
Vašeho dítěte, kontaktujte matriku:
tel.: 596 542 904
e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadů a fotografie z tohoto setkání najdete na
web. stránkách města:
http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/
slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro občanské záležitosti

Annu Handlířovou

Možná nevíte, že pro konání
svatebních obřadů jsou v Petřvaldě stanoveny radou města
tyto dny:
- pátek – zkrácený svatební obřad (cca 10 min.),
- sobota – svatební obřad s hudbou, zpěvem a přednesem.
V oba uvedené dny lze uzavřít manželství v obřadní síni
zdarma.
Podrobnější informace najdete
na http://www.petrvald-mesto.
cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/svatebni-obrady/
popř. Vám budou sděleny na
matrice.
Kontakt: tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz

Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Petřvaldské noviny
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Žáci z Masarykovy školy opět obhájili
titul mistra ve skládání puzzle dvojic

V sobotu 4. 3. 2017 žáci ze školní družiny Závodní reprezentovali
ve Frýdku - Místku v hojném počtu naši školu i město na 7. Mistrovství Moravskoslezského kraje
ve skládání puzzle dvojic. Sraz
soutěžících byl jako vždy ve Středisku volného času Klíč. Naši
školní družinu zastupovalo devět dvojic v kategorii A. Celkem
se v této kategorii zaregistrovalo
21 dvojic. Naši soutěžící dopadli
výborně: Marie Stavařová s Natálií Lorenčičovou (IV. C) obsadily 1. místo, Adéla Čížová a Eliška
Durčáková (II. D) 3. místo, Nikol
Šerudová(III.D) a Lucie Mesiariková (IV. C) 4. místo, Kateřina
Holoubková a Natalia Vozňáková

Pracovní činnosti v pátém ročníku
Dne 4. 4. 2017 jsme s žáky V. B
třídy zrealizovali velmi praktickou
hodinu praktických činností. Žáci
ve cvičné kuchyňce školy měli za
úkol „uvařit“ jednoduchý recept
a naučit se teorii stolování a chování ve společnosti. Žáci pracovali ve dvou skupinkách. Jedna pod
dohledem paní psycholožky připravovala tři druhy pomazánek, které
následně použili na výrobu jednohubek. Během přípravy vyzkoušeli
čištění zeleniny, krájení, míchání,

mazání a zdobení. Druhá skupinka žáků s paní učitelkou Lisovou
plnila úkoly o stolování, zkoušela
si scénky, jak se chovat v restauraci a být galantní. Obě skupiny se
poté vyměnily, aby si všichni přišli
na své. Po závěrečném úklidu své
výtvory s chutí snědli. Všichni se
nadšeně těší na pravidelné hodiny
vaření, které je čekají v 8. ročníku.
Mgr. Vladimíra Lisová (třídní učitelka)
PhDr. Jana Lehnerová (školní psycholožka)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

(IV. C) 5. místo. I dalších pět dvojic si zaslouží uznání a pochvalu:
Viola Vánovská a Beáta Burová
(I. D) skončily na 8. místě, Tereza Bartoszová a Laura Starcková (IV. C) na 10. místě, Sabina
Hrankayová a Nikol Stodůlková
(I. D) na 11. místě, Petr Konečný
a Ondřej Rajdus (II. D) na 12. místě a Nikol Swaczynová a Viktorie
Eliášová (II. D) na 13. místě. Už
teď se děti těší na další ročník,
plánují, kdo s kým vytvoří dvojici
a pokusí se o dobré umístění. A já
jim budu držet pěsti.
Hermína Kochová,
vychovatelka ŠD Závodní
ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.

Projektový týden v angličtině na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Naše ZŠ se ve spolupráci s jazykovou školou HELLO zúčastnila projektového týdne s rodilými
mluvčími. Po celý týden docházeli na naši školu rodilí mluvčí,
které nám jazyková škola, s níž
jsme partneři, přidělila. Danielle,
původem z Austrálie a Matthew
z USA. Rodilí mluvčí se v průběhu týdne plynule střídali v jednotlivých ročnících a vedli výuku
v anglickém jazyce napříč celým
druhým stupněm. Nejednalo se
o pouhopouhé přednášky či jednostranný projev ze strany lektora. Každou vyučovací hodinu
měli poctivě připravenou a promyšlenou do posledního detailu. Vyučující pouze dohlíželi, žáci
soutěžili a dozvídali se zajímavá fakta o zemích, jejichž jazyk
se učí. Naše poznatky a především dojmy dětí samotných jsou
následující. O Austrálii nám vše
důkladně povyprávěla Danielle.
Její prezentace proložená ukázkami hudby domorodců „aborigi-

nes“ hrajících na didgeridoo byla
vskutku úchvatná. Žáci 9. ročníku kladli dotazy a mohu říci, že
porozuměli mnohému, a dokonce
se i přiučili australskému slangu, kdy se loučili slovy „hooroo“
namísto klasického „good-bye“.
Celé dvě vyučovací hodiny byly
pojaty mezipředmětově, protože
jsme nejen poznávali cizí jazyk,
ale dozvěděli se i mnohé o australské fauně či geografii. Další

rodilý mluvčí, Matthew, provázející žáky celé tři dny, byl rovněž
velmi milý a přátelský. A co je nejdůležitější, jeho výslovnost byla
opravdu velmi přesná a snadná
porozumění. Matthewovy hodiny byly velmi interaktivní, měl
připraveno téma Londýn a Velká
Británie. Žáky vtáhl do hodiny
počáteční hrou, která se všem
velmi líbila. Při hře podobné hře
„Riskuj“ si 6. a 8. třídy otestovaly

své všeobecné znalosti a zaujaly
je především hudební otázky od
některých známých pěveckých
autorů. Matthew upoutal i tím,
že jakmile žák nepochopil význam
daného slova, snažil se jim slovo
vysvětlit v jazyce polském, protože se v Polsku sám narodil a žil
zde 5 let. Celý tento zajímavý týden hodnotím velice kladně, rodilí
mluvčí měli lekce opravdu dobře
strukturované, neponechali nic
náhodě, byli velmi dobře připraveni a načasováni, v průběhu bloku
vše zvládli a byl i prostor pro zvídavé dotazy dětí či učitelů. Pokud
budou časové a jiné možnosti,
s radostí nabídku jazykové školy
HELLO opět rádi využijeme i příští
školní rok. Domnívám se, že takovýchto akcí není nikdy dost. Za
umožnění tohoto pestrého týdne
velice děkujeme SR, které nám
poskytlo nemalou finanční částku na uskutečnění této aktivity.
Mgr. J. Güntherová, vyučující AJ
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Přijímací zkoušky „na nečisto“

Žáci 9. tříd hlásící se na maturitní
obory vykonají 12. a 19. 4. 2017
přijímací zkoušky. Ve škole si 3.
4. 2017 zkusili, jak takové přijímací zkoušky vypadají „na nečisto“.
Jako již předchozí léta žáci absolvovali test z matematiky a českého jazyka a poté absolvovali
besedu o tom, jak se psychicky
připravit na možný stres z testové situace. V letošním roce žáky
na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka připravovaly

hlavně paní učitelky Zítková a Kocurková. Někteří žáci také docházeli na další přípravy na samotné
střední školy. Všem vyučujícím,
kteří se věnovali přípravě žáků,
moc děkujeme. A žákům přejeme
hodně štěstí při testech.
Mgr. Pavla Helbichová
(výchovná poradkyně)
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Den otevřených dveří

Týden splněných přání ve školní jídelně

V týdnu od 6. do 10. března
2017 se na naší škole konal
Týden splněných přání. Žáci
školního parlamentu na své
lednové schůzce odhlasovali, co by si společně se svými
spolužáky dali ve školní jídelně rádi „na zub“. Nakonec vybrali pizzu, rizoto, smažený sýr
s opékanými bramborami, pečené kachní stehno s dušeným
červeným zelím a bramborovým
knedlíkem a zdobené palačinky.
Jako oblíbené polévky se ukázaly zeleninová, koprová, rajská,
kuřecí vývar a frankfurtská. Na
březnové schůzce parlamentu byli žáci osobně poděkovat
paním kuchařkám za výborná
jídla. Ty je na oplátku provedly v kuchyni a ukázaly velký
kotel s krupicí. Za celý školní

parlament i všechny strávníky
děkujeme.
Poděkování
Milé paní kuchařky, tímto bychom vám chtěli velmi poděkovat za možnost zapojit se do
zpestření školního jídelníčku.
Jsme rádi, že nám vaříte dobrá
a hlavně zdravá jídla. Zároveň
vám děkujeme, že jsme mohli
navštívit školní jídelnu a vidět,
jak se vaří školní obědy. Nám
ze žákovského parlamentu chutnala asi nejvíce kachna. Jsme
rádi, že pro nás vaříte zrovna vy
a doufáme, že i dlouho budete.
S pozdravem žáci žákovského parlamentu (sepsali Ondřej
Kania, Jan Szotkowski).
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

V naší ZUŠce v Petřvaldě…

Milí čtenáři, dne 4. 4. 2017 se
na naší škole konal již tradiční
Den otevřených dveří. Tato akce
byla určena především rodičům
budoucích prvňáčků. Hosté měli
možnost zhlédnout video z lyžařského výcviku nebo prozkoumat
za doprovodu šikovných žáků naše
odborné učebny a zapojit se do
kvízu. Na vlastní kůži si vyzkoušeli
roli zpěváka, zahráli si interaktivní pexeso a domino, v tělocvičně
si nejmenší mohli zasportovat.
Na konci prohlídky bylo pro hosty nachystáno občerstvení, kte-

ré připravily naše zkušené paní
kuchařky. Během letošního Dne
otevřených dveří nás navštívilo kolem 40 rodičů se svými ratolestmi,
kteří své dojmy sepsali do kroniky
školy: „Už se moc těším do školy.“,
„Moc děkujeme žákyním vaší školy za exkurzi. Bylo to moc pěkné.“
Za všechny názory moc děkujeme
a budeme se těšit na další setkání. Poděkování patří také všem,
kteří celou akci připravili a aktivně se jí zúčastnili.
Mgr. Petra Cyroňová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

…zpíváme a hrajeme, umíme tancovat, učíme se malovat. Těmito
slovy začínala píseň, kterou v koncertním sále ZUŠ dne 28. března
2017 zazpívali účinkující na závěr dopoledních koncertů pro děti
z mateřských škol, pro žáky ZŠ
v Petřvaldě a odpoledne pro veřejnost. Téma bylo velmi vážné, přímo
detektivní, protože hned po prvních
tónech známé melodie z Večerníčku o Machovi a Šebestové se z písničky ztratily noty. Vypátrat je mohli
pouze detektiv Notík alias Jakub
Kaša se slečnou Písničkou, kterou
hrála Viktorie Eliášová. Dalo jim to
ale hodně pátrání. Pomáhali všichni
účinkující z hudebního a tanečního
oboru. Hrálo se, zpívalo i tancovalo.
I když Notík o sobě říkal, že je vel-

mi chytrý kluk, tak jednoduché to
zase nebylo. Paní učitelka Blanka
Ryšánková, která byla asistentkou
Notíka, zapojila do pátrání i obecenstvo, které mělo zpěvem písní
„My jsme malí muzikanti“ a „Beskyde, Beskyde“, přivolat ztracené
noty. Nakonec vše dobře dopadlo.
Noty se našly a vše zase bylo, jak
má být. A proto:
Zpívejme si, zpívejme
a mějme se rádi.
S písničkou je veseleji,
věřte, kamarádi.
Kdo si zpívá, krásu vidí,
nikomu nic nezávidí.
Proto všichni písničkou
zaplavme zem celičkou.
Blanka Ryšánková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

Den učitelů
Tento svátek má v naší krajině
dlouhou tradici. 27. 3. 2017 i město Petřvald připravilo oslavy Dne
učitelů v KD Petřvald. Na slavnostní akci dostali pozvání všichni pedagogičtí pracovníci a správní
zaměstnanci ze základní i mateřské školy. Ti, kteří kráčejí ve stopách Jana Amose Komenského,
vzali na sebe mimořádně náročný
a zodpovědný úkol, za který všem
patří velké DÍK. Uznání a ocenění
není nikdy dost, proto na návrh
vedení školy za svoji dlouholetou
pedagogickou práci v oblasti hudby byly odměněné paní učitelka
Jana Bajgarová a paní učitelka

Ivana Matušů. Za mateřské školy paní učitelka Renata Jarošová.
Pamětní plakety předal starosta
města Ing. Jiří Lukša, místostarosta Ing. Petr Dvořáček a předseda
komise školství, tělovýchovy a kultury pan Břetislav Hečko. Květiny
pro všechny ženy v sále se staly
již nedílnou součástí tohoto svátku. Slavnostní atmosféru svým
vystoupením podtrhly mažoretky
z Juventusu Karviná. Děkujeme
všem pedagogickým a správním
zaměstnancům, kteří se tak skvěle starají o naše petřvaldské děti.
Bronislava Siudová,
kulturní referentka

Oceněná paní učitelka Jana Bajgarová

Oceněná paní učitelka Renata Jarošová

Oceněná paní učitelka Ivana Matušů

POZVÁNKA

Město Petřvald vyhlašuje
soutěžní přehlídku amatérských tanečních souborů

Zveme všechny občany k slavnostnímu položení věnců
říležitosti 72. výročí osvobození města Petřvald, které proběhne
Zveme
občany na ulici Gen.
větna 2017 v 10:00
hod. uvšechny
památníku rudoarmějců
Svobody.

Miasto Petřvald zaprasza
na konkursowy przegląd amatorskich zespołów tanecznych

k slavnostnímu položení
věnců u příležitosti
72. výročí osvobození
města Petřvald,
které proběhne
1. května 2017
v 10:00 hod.

(Petrvaldzki taneczny puchar)

14. KVĚTNA 2017 OD 10.00 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ V PETŘVALDĚ
14. MAJA 2017 POCZĄTEK O GODZINIE 10.00 W DOMU KULTURY W PETRVALDZIE
v rámci projektu / w ramach projektu

,,Kulturní pohraničí - vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě“
„Kulturalne pogranicze - stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy
i Petrvaldzie“

u památníku

Tato akce je spolufinancována z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

rudoarmějců na ulici

Impreza jest współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.

Gen. Svobody.
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Město Petřvald pořádá
ve spolupráci
s městskými spolky

Děti a jejich rodiče zveme
na pohádku

.

Ukázka zásahu malých i velkých hasičů.
Agility. Ukázka policie.
Zábavné soutěže pro děti. Dětský povoz s koňmi.
Malování na
obličej

Malování na
obličej

Klauni
Klauni

Středa 10. 5. 2017 v 16.00 hodin v KD
v Petřvaldě.

Skákací
hrad

Občerstvení
občerstvení

Vstupné 40 Kč pro všechny – prodej
na místě.

MILOVNÍCI DIVADLA,
POZOR!!!
Město Petřvald pro své „milovníky divadla“ připravilo
zájezd do NDM v Ostravě na mysteriózní hit muzikálové
sezóny!

REBECCA

14:40 –15:20 registrace psů pro neoficiální soutěž
o nejhezčího psa
ukázky Kynologického klubu Petřvald
přehlídka psů - útulek Dětmarovice
přehlídka psů - „Petřvaldský krasavec“
reprezentantka ČR v dogdancing

M. Kunze – S. Levay
Středa 31. května 2017 v 18.30 hod. - Divadlo
Jiřího Myrona
cena do 240 Kč (vstupné + 60 Kč doprava)

Objednávky ve středisku kulturních služeb – tel: 596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
Odjezdy autobusu:
Havířov – Spořitelna
Petřvald – Vodárna
Petřvald – Na kopci
Petřvald – Březiny

Volné pobíhaní psů není dovoleno! Kousaví psi jsou ze soutěže vyloučeni.
V případě nepříznivého počasí náhradní termín.

17.10 hod.
17.22 hod.
17.25 hod.
17.28 hod.

Petřvald – Parcelace
Petřvald – Penny
Petřvald – Kaple
Petřvald – DPS

17.30 hod.
17.32 hod.
17.34 hod.
17.36 hod.
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FOTOREPORTÁŽ Z VELIKONOČNÍHO JARMARKU
Letos se již tradiční Velikonoční jarmark opravdu povedl. Děti z MŠ a žáci ZŠ a ZUŠ se postarali o perfektní atmosféru. Díky vašemu zájmu se
budeme těšit na příští petřvaldský Velikonoční jarmark. 
Bronislava Siudová, kulturní referentka
Foto: Pavel Římánek
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

Okénko knihovny

LISTOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Milí čtenáři a naši příznivci,

Dne 24. května proběhne již počtvrté scénické čtení. Děti se mohou těšit mimo jiné na Lukáše Hejlíka, který jim představí dvě knihy.
Pro mladší žáky Šmodrcha a pro starší žáky Jak být klukem/holkou.

přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

GALERIE Nad knihami
Nenechte si ujít poslední možnost zhlédnout výstavu obrazů členů výtvarného kroužku malby a kresby CVA (Centrum volnočasových aktivit)
z Havířova, pod vedením lektorky Máří Magdalény Čechové od 15. 3.
do 15. 5. 2017. Následně se můžete těšit na výstavu členů ateliéru
VIRIDIAN pod vedením Elen Thiemlové.

ČTENÍ POMÁHÁ
V knihovně jsme označily vybrané knihy logem akce
ČTENÍ POMÁHÁ, po přečtení těchto knih lze na
stránkách www.ctenipomaha.cz vyplnit kvíz
o dané knize. Kredit v hodnotě 50 Kč, který
za to dostanete, můžete věnovat na charitu.

SOUTĚŽ LOVCI PEREL

, která
probíhá od září 2016, bude ukončena v květnu. Její vyhodnocení se uskuteční v pátek
16. června ve 14:00 hod. Pokud se soutěžící
nebudou moci dostavit v tento den či hodinu,
mohou si cenu přijít vyzvednout kterýkoliv jiný
den během následujícího týdne.

NOC S ANDERSENEM
Dne 31. března proběhl v naší
knihovně již třináctý ročník Noci
s Andersenem. Tématem tohoto
ročníku byl známý český komiks
Čtyřlístek a jeho postavičky. Děti

Foto: Radka Haichlová a Jolanda Burová

si odnesly v tomto duchu trička,
pohlednice, záložku se svým jménem a speciální číslo Čtyřlístku
„Noc v knihovně“. Počtvrté jsme
si tuto noc užili společně i s dětmi z polské Jasienicy. Program
probíhal podle plánu a ani chvíli
jsme se nenudili. Po seznamovací hře a úvodu jsme se přesunuli
do místnosti, kde byly připraveny
paní učitelky Mgr. Kateřina Benešová a Mgr. Květoslava Rafajová.
Vysvětlily dětem práci s keramikou. Vyráběly se symboly čtyřlístku
a postavičky z komiksu - kocour
Myšpulín, prasátko Bobík, pejsek
Fifinka a králík Pinďa. Děti byly
velmi rychlé a práce jim šla od
ruky, proto jsme tento čas využili
k soutěži s vlastnoručně skládanými vlaštovkami. Po soutěži nás čekala návštěva Těšínského muzea,
kde měly program ve formě dílniček připraveny paní Lucie Škráčková a Katarína Ožanová. Všichni
jsme se po tak zasloužilé práci
těšili na pizzu, kterou nám dovezli z pizzerie Kotelna v Petřvaldě
a které chceme tímto poděkovat.

S plnými bříšky jsme se přesunuli
do prostor knihovny a odpočinuli
si při vyprávění a kreslení komiksových postaviček pana Bořka
Frýby. Opravdu jsme se hodně zasmáli a každý si odnesl svůj vlastní obrázek s autogramem pana
kreslíře. Panu Frýbovi velmi děkujeme za jeho účast a zpříjemnění
našeho programu. Následně nás
už čekaly hry, například Čokoláda, Židličkovaná, Živé puzzle, ale
také pyžamová diskotéka a předčítání pohádek na dobrou noc. Ráno
se děti posilnily snídaní, všichni

jsme se rozloučili a vydali se zpátky domů. Děkujeme touto cestou
také paní Ince Burové, která nám
vypomáhala a dětem předčítala
krásné pohádky na dobrou noc.
Akce se uskutečnila v rámci Fondu mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk cieszyński
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika 2007 – 2013.
Kulturní pohraničí – vytvoření
moderní kulturní infrastruktury
v Jasienici a v Petřvaldě reg.č.
CZ.3.22/3.3.05/12.03344
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PRÁZDNINOVÉ HRY – ČAROKRÁSNICKÉ
SVĚTY ROALDA DAHLA
Během jarních prázdnin měly děti možnost si jedno dopoledne zasoutěžit v knihovně. Soutěže se nesly v duchu Čarokrásnických světů Roalda Dahla, který je autorem knih, jenž některé byly také zfilmovány
– Obr Dobr, Fantastický pan Lišák, Karlík a továrna na čokoládu a mnoho dalších. Za svou účast všichni dostali odměnu a dopoledne jsme
si náramně užili .

NA SKOK DO TÁDŽIKISTÁNU
Dne 6. dubna jsme mohli díky Centra na podporu integrace cizinců
v prostorách knihovny slyšet vyprávění Komildzhona o jeho rodné zemi
Tádžikistánu. Prezentace se velmi vydařila, všechny dotazy posluchačů byly zodpovězeny a ukázka tance s ochutnávkou jídla byla třešinkou nakonec.

Foto: Radka Haichlová

EXPEDIČNÍ KAMERA – filmový festival
18. 3. proběhlo v knihovně promítání outdoorových a dobrodružných
filmů. Účastníci viděli celkem osm filmů s malou přestávkou během
necelých čtyř hodin. Pokud vás zajímají příběhy z různých koutů světa,
máte možnost zase za rok u nás v knihovně. Těšíme se .

Foto: Radka Haichlová

Foto: Radka Haichlová
Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice:
		

Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví

Výstava:      Dotkni se přírody – včely - (30. 5. – 15. 10. 2017)
Výstava si klade za cíl seznámit návštěvníka nejen se včelařstvím, jakožto tradičním řemeslem, ale především se samotnou včelou medonosnou, jako živočišným druhem. Přiblíží fungování včelího společenstva a jejich neocenitelnou úlohu v přírodě. Výstava nabízí možnost dotknout se vybraných exponátů. Na interaktivních stanovištích bude mít návštěvník příležitost poznat různé typy úlů, seznámit se
s včelařskými pomůckami, včelími produkty i samotnou včelou medonosnou. Slavnostní vernisáž 30. 5. 2017 v 10 hod.
Akce připravované na měsíc květen 2017:
•
•
•
•

PAMĚTNÍ MINCE (2. – 10. 5. 2017) Kreslení mince k výročí Marie Terezie – 300 let od narození, pro ZŠ.
MAMINCE (4. – 5. 5. 2017) Výroba dárků pro maminku, pro MŠ, ZŠ.
PUZZLEHRÁTKY (11. – 17. 5. 2017) Puzzle s obrázky tramvají – soutěž, pro MŠ a 1. st. ZŠ.
ZVÍŘÁTKA Z KVĚTINÁČŮ (31. 5. – 6. 6. 2017) Výroba včelek, berušek z květináčů, pro MŠ, ZŠ.

Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz

květen 2017
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Zpráva o činnosti Klubu důchodců Petřvald Březiny za rok 2016
V průběhu uplynulého roku jsme
se pravidelně účastnili výborových
schůzí, členských schůzí sloužících
pro využití společných akcí všech
našich členů a zábavných činností.
I filozofové věřili, že největší změny
se odehrávají na každodenní úrovni, tady začíná spokojený život.
V roce 2016 nás bylo 69. Někteří
se odhlásili z důvodu přestěhování, jiní se zase přihlásili, takže nás
k dnešnímu dni je 70. I v tomto
roce šest členů oslavilo významné jubileum. „Přejeme vše, co má
smysl, přejeme přátele, co dovedou žít, přejeme lásku – to pouto,
co spojuje lidi. Hodně zdraví, štěstí, radosti přeje ještě jednou klub
důchodců.“ To vše je zapsáno paní
Hýbnerovou v kronice.
Další dvě zdařilé akce byly „Stavění a kácení májky“ za účasti sta-

rosty města pana Ing. Jiřího Lukši
a pana místostarosty Ing. Petra
Dvořáčka, kteří se stavěním a kácením májky pomáhali.
Zájezd 4. srpna byl do Lískovce
u Frýdku - Místku. Byli jsme pozváni do výrobní haly medových
dortů „Marlenka“ s přímou ochutnávkou. Členové byli spokojeni.
Po prohlídce frýdeckého zámku
a obědě využili někteří dvouhodinové přestávky na Visalajích k procházce, jiní se šli podívat do lesů
na hřiby. Počasí nám přálo a my
se vraceli spokojeni domů.
Cílem jedné středy byla beseda
vedená členkou Jiřinou Hlisnikovou. Hlavní myšlenkou přednášky bylo sedm bodů ke kvalitnímu
stárnutí:
1. Pijte hodně čisté vody, jezte
méně a častěji.

2. Naučte se milovat
svůj život (důležitý je
smích, zpomalit tempo, nalézt smysl života).
3. Dopřejte si potřebný
odpočinek.
4. Pohyb je život a oddaluje stárnutí.
5. Najděte si zajímavou
činnost.
6. Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli.
7. Zaměstnávejte svůj
mozek pozitivním způsobem.
Pak byly další zdařilé akce: Den
horníků, Rybí hody, Čert a Mikuláš. Za materiální zabezpečení
klubu vděčíme především vedení města Petřvaldu. Zvláště významným je příspěvek na autobus
pro zájezd. V závěru nám dovolte

poděkovat zástupcům města za
výbornou spolupráci a za péči,
kterou nám věnovali, dále všem
členkám a členům, kteří svou prací přispěli organizačně i častým
přiložením ruky k dílu pro zabezpečení našeho klubového života.
Aleš Vinovský

Zpráva o činnosti ZO ČZS Petřvald -  r. 2016
Dne 20. března 2017 se 65 členů
ČZS v Petřvaldě sešlo na výroční
členské schůzi v naší zahrádkářské klubovně. Rok 2017 probíhá
v duchu celorepublikových oslav
60. výročí založení Českého zahrádkářského svazu. I my máme důvod
k oslavám, jelikož i naše organizace
slaví v letošním roce 60. výročí od
svého založení. Navíc si připomínáme 40. výročí slavnostního otevření
klubovny. Základní organizace ČZS
v Petřvaldě vznikla jako pokračování Čs. svazu zahrádkářů a ovocnářů, který byl v Petřvaldě založen
16. 12. 1957. Sdružuje majitele
zahrad u rodinných domů, vlastníky
i nájemce zahrádek a ostatní zájemce, kteří se třeba jen zabývají pěstováním pokojových rostlin. Členové
jsou nejen z Petřvaldu, ale i z okolních obcí a měst. Celkem má naše
organizace 90 členů.
Výroční členské schůze se zúčastnil
předseda územního sdružení přítel
Oldřich Janků, který u příležitosti
výročí předal vyznamenání za aktivní činnost v ČZS Petřvald příteli
Evženu Podstawkovi, příteli Janu
Bajtkovi, příteli Jiřímu Šebestovi,
přítelkyni Miluši Sobíkové, přítelkyni Marii Medňanské, příteli Teodoru Bőhmovi a přítelkyni Štěpánce
Uherkové. Zvláštní vyznamenání za
dlouhodobou činnost v ČSZ Petřvald obdrželi přítel Josef Moštík,
který vykonával funkci předsedy
ČZS, a přítel Milán Černý, který vykonával funkci kronikáře.
Brigádnická činnost našich členů
v průběhu roku byla zaměřena na
provedení základní údržby budovy,
běžnou údržbu zařízení, vybavení
sálu, úklid, mytí oken a výměnu
záclon v sále naší klubovny a na
opravu venkovní fasády. Byly opraveny vzniklé netěsnosti střechy,
v rámci péče o zahradu jsme sekali trávu, upravovali terén zahrady
a průběžné dočišťovali a likvidova-

li popadané suché větve a listí.
Byla provedena
revize plynového
kotle, ručních
hasicích přístrojů, elektrického
zařízení a kontrola elektrických
spotřebičů. Pro
hladký průběh
moštování jsme
před zahájením Předseda ČZS v Petřvaldě Evžen Podstawka
Předseda územního sdružení Oldřich Janků
blahopřeje Milánu Černému.
provedli pravi- blahopřeje Josefu Moštíkovi.
delnou údržbu
zařízení drtiče a lisu, proběhly úkli- výboru ČSV. Ve svém vystoupení zámeckou zahradu, ve které roste
dové práce, mytí oken a příslušen- se zaměřil na optimální součinnost 900 let stará lípa velkolistá, která
ství moštárny. Moštárnu využíváme včelařů a zahrádkářů i na problémy, již nemá kmen, protože ho za vlády
a provozujeme zpravidla od září do které trápí včelaře a zahrádkáře (ci- Marie Terezie vichr rozvrátil na šest
konce října (podle úrody jablek) vilizační problémy a přemíra chemie dílů. Někteří došli až ke zřícenině
vždy v pondělí. Své ovoce si mo- v potravinách). Musíme veškerou bzeneckého hradu, odkud byl pěkhou přivézt jak členové, tak cizí chemickou ochranu stromků dělat ný výhled na Bzenec a jeho okolí.
zájemci, kteří však zaplatí vyšší velmi ohleduplně a obezřetně tak, Na zpáteční cestě jsme ve Vizovipoplatek. Loni jsme moštovali od abychom neublížili našim vzácným cích měli objednanou exkurzi do likérky Jelínek, kde jsme si prohlédli
19. 9. 2016 do 7. 11. 2016. Vyliso- spolupracovníkům - a to včelám.
vali jsme mošt z celkem 1 916 kg Velmi zdařilou akcí bylo „Smažení archiv destilátů, ochutnali různé lijablek. Nadále pronajímáme pro vaječiny“. I tentokrát nám počasí kéry a také nakoupili v podnikové
své členy a další zájemce v budo- přálo a bavili jsme se do pozdních prodejně.
V závěru hodnoceného období
vě zahrádkářů sál, kuchyň a při- večerních hodin.
lehlé místnosti. Pro lepší vybavení V úterý 3. května 2016 jsme se jsme pro své členy a příznivce
kuchyně jsme zakoupili myčku na zúčastnili 40. ročníku celostátní zorganizovali již tradiční večírek prodejní výstavy pro zahradníky, společenské setkání zahrádkářů.
nádobí.
Uspořádali jsme několik zajímavých chalupáře a zahrádkáře Floria Kro- Zcela zaplněný sál klubovny svědčí
přednášek. Uskutečnila se tema- měříž. Nakoupili jsme sazenice, o trvalém zájmu o pořádání tohoto
tická přednáška se zaměřením na květiny a okrasné keře a obdivovali druhu společenských setkání. Inroubování a řez ovocných stromků, nádherné skalky a z květin vytvoře- formovanost našich členů o dění
spojená s praktickou ukázkou řezu, ný Dětský svět pohádek.
a organizaci plánovaných akcí zavčetně nově propagovaného tzv. Druhý zájezd na jižní Moravu se jišťujeme přes úsekové důvěrníky,
„řezu na klik“. Přednášel Ing. Vladi- uskutečnil ve dnech 22. a 23. září prostřednictvím elektronické pošty
slav Samek, odborný instruktor při 2016. V dopoledních hodinách jsme a prostřednictvím výtisku časopisu
ÚS ČZS Karviná. Člen výboru naší se zastavili na Velehradě, v Modré Informátor, který vydáváme každé
ZO Ing. Bedřich Václavík připravil za- si prohlédli archeoskanzen a zašli pololetí a informujeme v něm členy
jímavou přednášku na téma „Zdravý do expozice Živá voda se vstupem o připravovaných aktivitách.
životní styl“. Připravil si také video- pod hladinu rybníka. Večer byl spo- Závěrem bych rád poděkoval všem
záznam o činnosti organizace za jený s posezením ve vinném sklípku členům výboru ČZS a také ostatuplynulý rok. Uskutečnila se před- ve Strážnici, kde jsme si při harmo- ním členům, kteří se jakýmkoliv
náška na téma: Včelaři a zahrádkáři nice zatančili a zazpívali, koštovali způsobem podílejí na práci v naší
spolu pro životní prostředí. Předná- devět druhů vín a měli dobrou ná- organizaci.
šel Mgr. Václav Sciskala, odborný ladu. Další den, po snídani v hoteEvžen Podstawka,
instruktor a předseda okresního lu Junior v Bzenci, jsme si prohlédli
předseda ZO ČZS Petřvald
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Vyhlášení GP Slezska 2016
Dne 3. 3. 2017 se tarokáři zúčastnili slavnostního vyhodnocení výsledků Grand Prix Slezska za rok
2016. Pořadatelem byl překrásný hotel Eureka v polském městě
Czechowice – Dziedzice. Nad vyhlášením, které bylo uskutečněno
v rámci 20 let pořádání Mezinárodního mistrovství Polska v tarokách,
převzal záštitu starosta města pan
Marian Blachut. V roce 2016 se zú-

častnilo této tarokové ligy celkem
118 hráčů, dle přijatých kritérií
turnaje bylo klasifikováno 47 hráčů. GP Slezska skončilo velkým
úspěchem našich hráčů - Tomáš
Chrobák se stal celkovým vítězem
a Václav Jurčík byl hned za ním na
2. místě. V rámci historie této ligy
jde o největší úspěch našich tarokářů, k tomuto úspěch jim blahopřejeme!
Ing. Tomáš Chrobák

IV. ročník májového výšlapu na Filipku
Opět se blíží svátek 1. máje,
a tak zvu všechny přátele pohybu, jógy a taiči na společný
výlet na beskydskou chatu Filipka. Cestou se k nám snad
přidá nějaká zbloudilá čarodějnice, která ještě omámená filipojakubskou nocí nedoletěla
do svého čarodějného hnízda
a pro potěchu všech přítomných
dětí bude nucena oblažovat svými kouzly a čáry naši skupinu.
ODJEZD autobusem MHD 403

od Penny v 8.13 hod., vlakem
z Havířova 8.48 hod. směr Mosty u Jablunkova. Vystoupíme
v Hrádku a budeme pokračovat
nahoru směr Chata Hrádek, Zvonička sv. Izidora, jabloňová Alej
přátelství až na Filipku. Zpáteční
cestu si pak každý vybere podle
svých možností buď jinou cestou
na Hrádek, nebo bude pokračovat dál ve směru na Mosty. Těším
se na setkání.

Dětský tenisový
den a tenisový
turnaj dospělých
PETŘVALD OPEN

Hnutí ANO 2011
Petřvald

pořádá třetí ročník tradičního

Dne rodin s ANO,

Dne 28. 5. 2017 od 9.00 hod.
proběhne ve sportovním areálu města Petřvald Dětský
tenisový den, který pořádá
místní TK, z. s. pod záštitou
města Petřvald. Pro děti budou připraveny soutěže a na
závěr budou vyhodnoceni nejlepší účastníci, pro které budou zajištěny sladké odměny.
Ve dnech 3. 6. – 4. 6. 2017,
bude TK, z. s. pořádat tenisový turnaj PETŘVALD OPEN
pro dospělé, který se uskuteční v prostorách sportovního areálu a opět proběhne
pod záštitou města Petřvald.
Nejúspěšnějším účastníkům
turnaje budou předány věcné
ceny. Startovné činí 300 Kč
za osobu.
TK, z. s.

který proběhne v neděli
14. května od 16 hodin v areálu
Sokolovny. Zde bude pro děti připraven
bohatý program. Různé atrakce, např.
hod na plechovky, střelba ze vzduchovky,
hod na klauna, výroba cukrové vaty,
ukázka výcviku mladých hasičů, ukázka
výcviku psů a jiné.
Každý dětský účastník dostane
malé občerstvení.
Přijďte, těšíme se na vás !

J. I. Burová
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TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
25. 3. - mistrovské utkání I.B třídy (14. kolo).
D. LUTYNĚ - TJ PETŘVALD 3:2
(2:1)
Branky: 31.´V. Zajíček, 56.´P. Bitala.
Sestava: P. Jonšta - J. Karkoška, L. Ligocki, T. Budina, O. Cudrák - J. Frkala (46.´V. Gellnar), J.
Sztymon, G. Laurenčík (60.´J. Kolek), V. Zajíček (85.´D. Kršák) - J.
Sklepek (46.´K. Biela), P. Bitala
(77.´L. Foltýn).
Diváků - 100.
1.4. - mistrovské utkání I.B třídy
(15. kolo).
TJ PETŘVALD - JABLUNKOV 1:3
(0:1)
Branka: 88.´L. Chromik.
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák, L.
Ligocki (60.´J. Frkala), T. Budina,
D. Knorr - J. Karkoška (37.´K. Biela), J. Sztymon (72.´L. Chromik),
G. Laurenčík, V. Zajíček - J. Sklepek (59.´J. Kolek), P. Bitala (46.´J.
Volný).
Diváků - 250.
Po 15 kolech jsou hráči Hepa na
posledním 14. místě s 10 body.
Dorost
19. 3. - mistrovské utkání krajské
soutěže (15. kolo).
TJ PETŘVALD - FRYČOVICE 0:0
Sestava: D. Sliwka - L. Foltýn, M.
Graf, P. Hrachovec, J. Volný - V. Gellnar, D. Kršák, J. Sztymon, B. Stoklasa (72.´J. Šelong) - D. Šeruda
(86.´M. Ježek), V. Zajíček.
26. 3. - mistrovské utkání krajské
soutěže (16. kolo).
SEDLIŠTĚ - TJ PETŘVALD 6:0 (2:0)

Sestava: D. Sliwka - L. Foltýn, M.
Graf, P. Hrachovec, J. Volný - V.
Gellnar, J. Sztymon, D. Kršák, B.
Stoklasa - D. Šeruda, V. Zajíček.
Utkání se hrálo na umělé trávě ve
Frýdku-Místku.
2.4. - mistrovské utkání krajské
soutěže (17. kolo).
TJ PETŘVALD - VENDRYNĚ 3:6
(2:1)
Branky a asistence: 3.´J. Sztymon
z penalty (faul na V. Zajíčka),
20.´B. Stoklasa (V. Zajíček), 80.´J.
Volný (V. Zajíček).
Sestava: D. Sliwka - J. Zborovský,
M. Graf, V. Gellnar, P. Hrachovec
- B. Stoklasa, J. Sztymon (68.´J.
Šelong), M. Šebesta, V. Zajíček D. Šeruda (61.´D. Klos), J. Volný.
Po 17 odehraných kolech jsou dorostenci Hepa na 13. místě z 15
účastníků.
P. Sekera

Starší žáci
1.4. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
TJ Petřvald - Stonava 5:1(3:1)
Góly a asistence:Lach D.(Zborovský), Kandráč Z.(Rusoň), Knorr
D.(Šebesta), Klos D.(Šmatelka),
Klos D.(Šebesta,Zborovský)
sestava: Pokorný D.-Šmatelka V.,
Zborovský J., Rusoň J., Volný M.-Šebesta M., Kandráč Z., Klos D.Knorr D., Lach D.

HEPO na Morávce
Už se stalo tradičním naše jarní
soustředění mládeže na rekreačním středisku Paskov Morávka.
I letos jsme vyrazili odpoledne
v pátek 17. 3. z Hepa a začal tak
další moc fajn víkend s dětmi. Ty
už se těšily od ledna, jen co padla první zmínka, že se letos opět
pojede. Děti z přípravek a obou
kategorií žáků naplnily připravený autobus k prasknutí. Trenéři přiložili nezbytné vybavení
a míče a vyrazili jsme směr Beskydy. Hned po příjezdu a ubytování jsme povečeřeli a vyrazili za
zábavou a sportem. Ti nejmenší
směr bazén a sauna. Ti starší do
tělocvičny. Druhý den nám počasí nepřálo, ale pro tento případ
jsme měli připraveno spoustu her
a zábavy jak v tělocvičně, tak přímo na
středisku v hale. Neřekli byste, jak těžké
je třeba hodit šipku
do terče, trefit jedničku a vyhrát tak
jen jeden klik. My
trenéři jsme v této
disciplíně excelovali. Jen málo z nás
šlo pod 40 (nemy-

slím věk) 😃. Večer měli pro
změnu připraven bazén ti starší.
Přípravky hrály turnaj ve fotbale
v tělocvičně místní školy a sváděli urputné souboje do posledních
sil. Proto byla večerka pro většinu
záchranou a do postelí se dostali jen tak tak. 😊 Poslední den
vysvitlo sluníčko a výlet k přehradě se moc vydařil. Najednou
se nikomu nechtělo domů a na
čerstvém vzduchu bychom hned
zůstali třeba další týden, kdyby
to jen trošku šlo. Soustředění
skončilo. Trenéři vrátili krásně
unavené a doufáme, že i šťastné
děti zpět rodičům a zakončili tak
jejich fajn prázdninový víkend. Už
se budeme těšit zase za rok. Trenéři mládeže TJ Petřvald.
Martin Stavař

Mladší žáci
1.4. - mistrovské utkání okr. přeboru:
TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN
3:4 (3:3)
Branky: A. Durczok 2, Z. Kandráč.
K. Pokorný

NAPSALI NÁM...
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala paním učitelkám v mateřských
školách za obětavou a náročnou
celoroční práci s dětmi. Konkrétně bych chtěla poděkovat v MŠ
Březiny paní učitelce Vladimíře
Blümlové a paní učitelce Kateřině Marenčákové. Velmi oceňuji jejich přístup k dětem a práci
s nimi. Po celoročním setkávání
se s nimi si dovoluji říci, že jsou
to opravdu jedny z mála osobností v dnešní době, u nichž je jejich
povolání posláním. Kolik pozitivní
energie, lásky, úsměvů a správných návyků zvládly našim dětem
předat, se nedá ani vyjádřit. Je důležité si toho vážit, neboť to není
samozřejmé. Později se bohužel
naše děti setkají také s odlišným
přístupem. Ve školce panuje přátelské klima, paní učitelky budují

mezi dětmi kamarádství a učí je
těm nejdůležitějším věcem pro
život, jako jsou slušnost, ochota
pomáhat, empatie k ostatním dětem, nebýt lhostejný k okolnímu
světu, vážit si přírody a věcí kolem
nás. Na svém synovi vidím, že se
do školky vždy těší a velmi hezky
se o paních učitelkách vyjadřuje.
V tomto raném věku dítě všechny
věci a chování lidí kolem sebe velmi intenzivně vnímá a vstřebává,
proto si vážím práce paní učitelek, která je s ohledem na počet
a živost dětí občas velmi nelehká.
Pokud má dítě kolem sebe lidi,
kteří jej takto směřují, a takový
přístup ve školce, kde tráví téměř
třetinu dne, jsou v něm zakotveny
pozitivní silné základy, aby z něj
vyrostl slušný, poctivý a pracovitý
člověk. Děkuji!
Ing. Romana Sojková

Už to tu bylo dříve napsáno:
„Vždyť není ještě noční klid.”
S tímto výrokem se jistě setkáváte i vy, pokud napomenete
někoho hlučícího u domu. A to zejména u domů a bytů společnosti
Residomo. Soused hlasitě hrající
v zaparkovaném autě, hlasitě se
bavící skupinka mládeže u vchodových dveří, pod okny zpívající
mládež jak v soutěži SuperStar,
či hrající na mobilech, nebo kytaře. Všichni odpovídají, že ještě
není noční klid. Nechci všechny podezírat, že jsou analfabeti,
ale snad některý z nich číst umí
a může si přečíst v Domovním
řádu Residomo (v čl. 11, v první
větě), že nájemníci a příslušníci
jejich domácností jsou povinni se
trvale chovat tak, aby neobtěžovali ostatní nadměrným hlukem.

Další věta pak hovoří o nočním klidu. Takže vážení, trvale - znamená během celého dne, kdy byste
neměli hlučet a hlukem obtěžovat
ostatní. A pokud to nechcete respektovat, pak se nedivte, že si
na vás bude někdo z nájemníků
stěžovat a třeba společnost Residomo vám neprodlouží nájemní
smlouvu z důvodu, že se neumíte
slušně chovat a nepřizpůsobit se
ostatním. Většina nájemníků si
totiž přeje klid a pořádek. A i společnost Residomo má zájem, aby
nájemníci žili spokojeně a v klidu.
A vy, kteří se potřebujete vyřvat,
vyzpívat či jinak vyhlučet, tak
běžte na místo, kde neobtěžujete ostatní.
Ervín Suk
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům

Dne 1. května 2017 se dožívá pan Jiří Marunič svého významného jubilea
80 let. Mnoho štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let přejí
pečovatelky domu s pečovatelskou službou.

Vzpomínáme

Naděžda Kochanová

85 let

Jozef Kotek

85 let

Emil Vajdjak

80 let

Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.

Narozené děti
Adam Dolian

Když jaro hýřilo květem, náhle ses rozloučil s tímto světem.
A za noci, když zhasl den, usnul jsi svůj věčný sen. Odešel jsi nám,
jak osud si to přál, ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 9. května 2017 vzpomeneme 19. smutné výročí úmrtí
pana Štěpána Černého. S láskou vzpomínají manželka Zdenka,
syn Milan s rodinou z Havířova.

Odešla jsi, jak si to zřejmě osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstaneš navždy dál.
Dne 19. dubna 2017 jsme vzpomněli 7. smutné výročí paní Jarmily Budinové.
Nikdy nezapomene dcera Naďa, vnoučata Tomáš a Marcela s rodinami.

Dne 9. května 2017 si připomeneme
nedožitých 85 let pana Lumíra Pavelka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu syn Rostislav.

Anastázie Jonštová
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Amalie Burešová

91 let

Zdeněk Jedlinský

81 let

Marie Martinková

89 let

Vladimír Pekárek

74 let

Marie Rohlová

80 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Bolest zná jen málo slov
a smutek nejtěžší je jako kámen němý…
Dne 10. dubna 2017 jsme vzpomněli již
13. výročí úmrtí pana Tomáše Volného, který
nás opustil tak náhle, ve svých 27 letech.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná maminka.

Dne 25. května 2017 by oslavil své 50. narozeniny pan Ing. Bohuslav Maceček.
Kdo jste Bohouše znali, vzpomeňte s námi na tohoto vzácného dobrosrdečného člověka,
který nám i po osmi letech stále velmi schází. S láskou a úctou vzpomínají rodiče, syn Daniel, Richard,
manželka a sestra s rodinami, přátelé, celá široká rodina a spolupracovníci.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 25. května 2017 uplynou 3 roky od úmrtí paní Vlasty Kubančíkové
a dne 21. února 2017 jsme si připomněli její nedožité 71. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Albert, syn Martin a dcera Taťána s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 27. května 2017 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí pana Otakara Juráška.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

montáž - kontrola - servis

Elektronické zabezpečení domů, bytů, chat i firem.
Zvonky, dom. telefony, videotelefony, el. vrátný,
kamery, veškeré elektroinstalační práce

777 677 379

graf.tomas@email.cz

NOTÁŘ V ORLOVÉ JUDr. Radim Duda,
Masarykova třída 1323, Orlová
- převody nemovitostí
(darovací, kupní a jiné smlouvy, úschovy peněz),
- zakládání společností
(zakládání, změny s.r.o., a.s., družstev),
- majetkové smlouvy manželů
email: notar@notarduda.cz • web: www.notarduda.cz
tel: 596 511 985

!

Povinné kontroly kotlů
na tuhá paliva
Kontrola měla být dle zákona hotová již do 31.12.2016.

- Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
domácí sekaná, tlačenka; salámová nebo sýrová mísa; domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta vcelku s kostí - pečené sele pečené sele plněné domácí klobáskou chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...

!

Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648

§Úřady si již můžou vyžádat předložení protokolu.
§Pokud ji ještě nemáte hotovou, nechte si ji provést nyní!
§Jsme držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
Díky tomu můžeme provádět i kontroly.

Zvažujete výměnu kotle či
kotlíkovou dotaci?

Naši řemeslníci vám pomohou
se vším, na co nemáte sílu či vlohy.

§ Konzultace a nacenění výměny kotle zdarma.
§ Pomůžeme a vyřídíme kotlíkovou dotaci od podání
žádos až po odeslání veškeré dokumentace úřadům.
§ Provádíme také mikroopatření
Stamotex s.r.o.
souvicející s dotací.
Dětmarovice 227
§ Postaráme se o dodávku, montáž,
735 71 Dětmarovice
servis:
kontrolu a servis kotlů.
+420 608 760 864
+420 731 514 443

www.stamotex.cz

|

+420 558 841 038

736 787 991

m.navrata@email.cz

MASÁŽE

Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká
1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční masáže. Místo masáže
lze domluvit při objednání masáže (i v klidu vašeho domova).
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže
s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen,
kotníků, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie,
lymfatická masáž, Reflexní terapie atd...
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

Petřvaldské noviny
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www.knihya.cz
informace & zajímavosti & rozvoj

Kniha, která vám změní život...
AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199
e-mail:

ondruch.jiri@seznam.cz

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ

Informace k inzerci v Petřvaldských novinách
• za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující
6 Kč včetně DPH za 1 cm2
• inzerce je zveřejněna na základě objednávky
(vzor na www.petrvald-mesto.cz)

• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:
4,5 cm
9,3 cm
14,2 cm
19 cm

IČO: 74447971,
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799.
Pravidelná kontrola
spalinových cest
330,- Kč, vložkování,
frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další
kominické práce.
NÍZKÉ CENY

květen 2017
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TARIFY
SINGLE

Firma Zdeněk Závišek
nabízí tyto služby:

BEZ
ÚVAZKU

Opravy v bytě
zákazníka do 24 hodin.

- čerpání a odvoz fekálií
- výroba a oprava laviček
- výroba dětských laviček
- kosení trávy
Tel.: 602 527 216,
775 910 530
Provozovna Orlová

OPRAVY
CHLADNIČEK
A MRAZNIČEK

AKTIVACE
ZA 1 KČ

Tel.: 605 140 362

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ
Tarify

Single Premium

Single Optimal

Single Mini

SINGLE
CONNECT

40/10 Mb

20/5 Mb

5/1 Mb

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

V ceně měsíčních plateb je zahrnuto DPH.
V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje
Kärcher
- mytí oken
mobil: 606 363 300,
731 490 561

PRODÁM
RODINNÝ DŮM
V PETŘVALDĚ
ul. U Rozvodny,
4+1+2x WC, velká
hospodářská budova,
skleník a zahrada
Cena 1 700 000.
Tel.: 774 312 661

INFORMACE
✔
✔
✔
✔

Nabízíme kromě denních nájmů nájemné krátkodobé na 1-4 hodiny se sníženou sazbou.
Nabízíme víkendové zapůjčení strojů se sazbou 1,5 násobku denní sazby za celý víkend.
Nabízíme slevy při zapůjčení na dobu delší než 1 den.
Po dohodě zajistíme dopravu zapůjčeného stroje na vaši stavbu.

k inzerci na
www.petrvald-mesto.cz

Rental System s.r.o., Ostravská 457, 735 41 Petřvald, Tel.: 704 140 621, www.rentalsystem.cz, info@rentalsystem.cz

Firma Depos Horní Suchá, a.s.,
se sídlem na ul. Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá,
hledá do pracovního poměru závozníka svozového vozu (popeláře).
Více informací na tel č. 603 141 181, Petr Kolář.
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