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Talentmanie na základní škole

Přejeme učitelům, žákům a všem, kteří mají třeba jen něco
společného se školou, klidné a energií nabíjející prázdniny.
Užijte si je podle svých představ!
Vedení města a redakční rada

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
30. srpna 2017

INFORMACE Z RADNICE

v 16:00 hod.
v Kulturním domě

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

města Petřvald.

53. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. května 2017
 RM rozhodla o zřízení věcných
Ostrava – Mariánské Hory za cenu
břemen na pozemcích města.
max. přípustnou 724 854,61 Kč
 RM vyhlásila záměr výpůjčky povčetně DPH;
zemků parc. č. 570 a č. 571, vše  o výběru nejvhodnější nabídkat. území Petřvald u Karviné.
ky na zajištění veřejné zakázky
RM rozhodla
malého rozsahu pod označením
 o výběru nejvhodnější nabíd„Oprava místních komunikací
ky na veřejnou zakázku malév roce 2017“ a o uzavření smlouho rozsahu „Oprava veřejného
vy o dílo s uchazečem STRABAG
osvětlení na ulici Březinská – bya.s., Praha, odštěpný závod Ostové domy“ a o uzavření smloutrava za cenu max. přípustnou
vy o dílo s firmou ELTOM, s.r.o.,
2 740 964,60 Kč včetně DPH;

 o výběru nejvhodnější nabídky na zajištění veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením „Chodník podél ulice Školní v Petřvaldě“ a o uzavření
smlouvy o dílo s uchazečem
JA N KOSTAV, s.r.o., Ost r a va, za cenu max. přípustnou
940 791,69 Kč včetně DPH;
 o vyřazení opotřebovaných a nezvěstných knih z knihovního fondu knihovny města Petřvald.

RM vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2017.

54. schůze Rady města Petřvaldu
RM rozhodla o uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo na zakázku „Úpravy vytápění v KD Petřvald, ul. Kulturní čp. 26, 735 41 Petřvald“

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v plat. znění, přípravnou třídu Základní školy a Základní umělecké

školy Petřvald Školní 246, přísp.
org. na dobu neurčitou za podmínky
udělení souhlasu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.

se konala 15. května 2017
s firmou EKOINVESTA spol. s r.o.
RM zřídila v souladu s ustanovením
§ 47 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,

RM vyhlásila
 záměr pronájmu nebytových
prostor v 1. p.p. domu v Petřvaldě, Březinská čp. 1612 o výměře 18,82 m2;
 záměr pronájmu nebytových
prostor v 1. n.p v objektu Kulturního domu v Petřvaldě, ul. Kulturní čp. 26 o výměře 31,08 m2.
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 4. 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
5 196,88
101 706,88
92 892,02
59 395,00
152 287,02
47 500,14
0,00
-1 920,00
5 000,00
0,00
50 580,14

SKUTEČNOST
27 780,43
4 541,75
20,36
2 579,83
34 922,37
24572,79
318,73
24 891,52
-8 938,31
0,00
-640,00
0,00
-452,54
-10 030,85

Stavy na bankovních účtech k 30. 4. 2017
Základní běžný účet
34 449 186,91 Kč
Fond rezerv a rozvoje
38 367 121,81 Kč
				

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Oprava autobusové zastávky
„Petřvald - Březiny“
V květnu 2017 byla dokončena oprava autobusové zastávky
„Petřvald - Březiny“, a to společností Fol – Izol s.r.o., U Samoobsluhy 318, 735 41 Petřvald.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

po opravě

před opravou

Petřvaldská pouť a jarmark  
Ve dnech 15. a 16. 7. 2017 se
koná každoroční tradiční pouť
a jarmark. Z tohoto důvodu bude
uzavřena část ulice Závodní (od
křižovatky s ul. Na Pustkách po ul.
Pod Zahradami), spolu s ul. U Hřiště a ul. U Kulturního domu. Objízdné trasy budou vedeny po ulicích,
Na Pustkách, Polní, Pod Zahradami, část ul. Závodní a dále po
silnici I/59 ul. Ostravská. Trasa
linky č. 30 Dopravního podniku
a.s. Ostrava bude u bývalého Dolu
Fučík l odkloněna na ul. Pod Zahradami, kde dále bude pokračovat po silnici č.I/59 ul. Ostravské

na konečnou zastávku „Březiny“
a zpět stejnou trasou. Odklonění trasy bude od 18,00 hod. dne
14. 7. 2017 do 01,00 hod. dne
17. 7. 2017. Trasa linky č. 403
ČSAD Havířov bude nezměněna.
Vzhledem k přetížení linky č. 403
dojde v sobotu 15. 7. 2017 k posílení pěti spojů s tím, že ČSAD
Havířov a. s. bude v dostatečném
předstihu informovat cestující
o posílení prostřednictvím vývěsek umístěných na označnících zastávek. Děkujeme za pochopení.
Gabriela Kochová,
odbor výstavby a životního prostředí

Kompostéry

Pavlína Malíková, finanční odbor

Informace občanům
Město Petřvald v současné době započalo realizaci následujících oprav a staveb na místních komunikacích:
Oprava částí místních komunikací ve městě Petřvald:
• spojnice ul. Odborů s ul. Ve Finských
• 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 části místní komunikace ul. Petra Bezruče a ul. Gen. Svobody
• ul. Na Pustkách s ul. Polní – část místní komunikace ul. Na
Pustkách od čp. 823 za čp. 2035 na ul. Polní
• ul. Bužkovská s ul. Topolová – od křižovatky s ul. Dolní po čp.
2106 na ul. Bužkovská a dále po čp. 1765 na ul. Topolová
• ul. Závodní – slepá ulice k čp. 551
• ul. Klimšova – komunikace vedená k čp. 166
• ul. Na Úbočí – sjezd k čp. 1083
• ul. Vysoká – spojnice ul. Střední s ul. Modrá
Zhotovitelem těchto oprav je společnost STRABAG a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava. Termín dokončení 31. 8. 2017.
Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská
Jedná se o levostranný chodník vedený od autobusové zastávky „Petřvald, Pustky“ po autobusovou zastávku „Petřvald, Na
kopci“, kde dále pokračuje jako pravostranný chodník vedený od autobusové zastávky „Petřvald, Na kopci“ po křižovatku
s ul. Na Svahu.
Zhotovitelem této stavby je společnost Strojírny a stavby Třinec
a.s., Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec. Termín dokončení 24. 5. 2018.
Chodník podél ulice Školní v Petřvaldě
Jedná se o stavbu chodníku vedeného podél ul. Školní a to od
Zdravotního střediska č.p. 1050 po panelový chodník vedený
poblíž nemovitosti s č.p. 1777.
Zhotovitelem této stavby je JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova
714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice. Termín dokončení 31. 8. 2017.
Výtluky na místních komunikacích
V současné době probíhá i oprava výtluků na místních komunikacích, která je prováděna Střediskem údržby města Petřvald.

Na podzim roku 2016 požádalo město Petřvald Státní fond životního prostředí o dotaci na pořízení kompostérů pro občany
města. Vzhledem k všeobecně vysokému zájmu obcí o tyto dotace byla žádost Státním fondem zamítnuta. Do konce července
2017 město opětovně požádá o dotaci v rámci aktuálně vyhlášené 68. výzvy OPŽP.

V době, kdy budou prováděny práce na místních komunikacích,
dojde k omezení dopravy.  Tímto žádáme řidiče, aby dodržovali
sníženou rychlost a dbali zvýšené opatrnosti.  

Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby
a životního prostředí, tel. 596 542 909

Gabriela Kochová, odbor výstavby a životního prostředí
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Občané mohou nově třídit také kovové obaly
Občané města Petřvald mohou od
začátku června 2017 třídit kromě
plastů, papíru, skla a nápojových
kartonů také kovové obaly, tedy
především nápojové plechovky,
kovové konzervy nebo i víčka od
nápojů a od jogurtů. Tyto kovové
obaly je možné vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané by však měli mít na pamě-

ti, že do kontejnerů a pytlů nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla
nebo objemné kovy. Hlavním cílem
je rozšířit množství odpadů, které
se dají znovu využít jako suroviny
a nemusí tak skončit na skládce.
Zpracovala Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí
zdroj: Depos Horní Suchá a.s.

Ztráty a nálezy
V měsíci květnu byly městu Petřvald odevzdány tyto nálezy:
• Náramkové hodinky, 4 ks čelenek a malá igelitová taška.
Místo nálezu: Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511 na parkovišti poblíž radnice

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 3. ČTVRTLETÍ 2017
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
Srpen: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
Září: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.
2. Svoz plastů
13. červenec, 17. srpen, 14. září
3. Svoz papíru
28. červenec, 25. srpen, 22. září
4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Červenec: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.
Srpen: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
Září: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.

• Svazek 4 ks klíčů s přívěskem.
Místo nálezu: Petřvald, ul. Topolová
• 1 ks mobilní telefon zn. Nokia, svazek 5 ks klíčů na karabince.
Místo nálezu Petřvald, ul. U Samoobsluhy
(nalezeno 20. 5. 2017)
Majitel se může informovat v kanceláři č. 101 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.

Město Petřvald obdrželo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 212 000 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním pečovatelské služby.

Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

Víte, že…
publika – Polsko v rámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
V rámci tohoto projektu se v měsíci červnu uskutečnily dvoudenní
keramické dílny v místní Základní
umělecké škole (ZŠ a ZUŠ Petřvald), kde si dvě desítky dětí ze základní
školy v Petřvaldě a v Jasienici vyzkoušely pod
vedením paní učitelky
Mgr. Kateřiny Benešové práci s keramickou
hlínou, glazurami apod.
Téma workshopu bylo
předem dané. Ve spolupráci paní učitelky
Mgr. Kateřiny Benešové
a řezbářky Mgr. Vlasty
Koběrské se zrodil náKeramická dílna v Petřvaldě, 7. června,
foto: Bc. Eva Kaňová
pad vytvořit keramické

městečko, které bude vsazeno do
dřevěné sochy (s největší pravděpodobností lavičky) zhotovené
na řezbářském sympoziu, které
je další z plánovaných akcí v rámci projektu. Výrobky dětí budou
vystaveny dne 23. září 2017 při
Dnech tradic v Petřvaldě. Další
společnou prací dětí je vytvoření
keramického kopce s římskokatolickým kostelem sv. Jindřicha,
které na dřevěném podstavci
bude umístěno v budově radnice
v Petřvaldě. V prvním workshopu
konaném dne 7. června se děti
základních škol seznámily s prací
s keramickou hlínou, ze které vyráběly nejvýznamnější stavby ve
městě, ať už se jedná o Technické muzeum, Masarykovu školu,
Havláskovu kapli, budovu radnice, těžní věž Dolu J. Fučík apod.

Keramická dílna v Jasienici, 2. - 3. června, foto: Bc. Eva Kaňová

Keramická dílna v Petřvaldě, 7. června, foto: Bc. Eva Kaňová

v roce 2017 realizujeme s polským partnerem Jasienicí nový
projekt s názvem ,,Dny regionální
kultury“? Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká re-

Při druhém workshopu konaném
dne 21. června děti na již vypálené
stavby z keramické hlíny nanášely nejrůznější glazury či skleněné
drtě a dotvářely celkovou podobu
staveb. Z projektu byl mimo jiné
(keramická hlína, glazury, skleněné drtě, sada dřevěných špachtlí,
struna, keramické jehly) zakoupen i pojízdný box na keramickou
hlínu. V učebně výtvarné nauky
ZŠ a ZUŠ Petřvald byla umístěna
tabulka označující název projektu
včetně povinné publicity projektu.
I Jasienica (polský partner) připravila dvoudenní keramické dílny pro
dospělé, které se také uskutečnily
během měsíce června ve sportovním areálu Drzewiarz v Jasienici.
Bc. Eva Kaňová,
koordinátor
projektu
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Řezbářské sympozium a řezbářský workshop...

Foto: Mgr. Vlasta Koběrská, řezbářka

Ve dnech 18. – 22. září 2017
proběhne v Petřvaldě řezbářské
sympozium, které dne 23. září při
Dnech tradic vyvrcholí výstavou
a řezbářským workshopem pro
návštěvníky. Ve zmíněném zářijovém týdnu se můžete těšit na
pět řezbářů (čtyři řezbáři z České
republiky, jeden řezbář z Polské
republiky), kteří z lipového dřeva
vyrobí na dané téma sochy, které se stanou kulturní zajímavosti města.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro

regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů

Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński.
Bc. Eva Kaňová, koordinátor projektu

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

Smaragdová svatba
Je to již 55 let, co si řekli manželé Emil a Kristina Vajdjakovi své
ANO. Svou smaragdovou svatbu
se rozhodli oslavit dne 27. května 2017 v obřadní síni radnice
v Petřvaldě. A kdy jejich společný příběh začal? Když se pan
Emil po ukončení vojenské služby, kterou vykonával na šachtě
v Ostravě, rozhodl zůstat v České republice a nastoupil do Dopravních staveb v Karviné, kde
byla zaměstnaná i paní Kristina.
Zde se jejich cesty poprvé setkaly. A protože byla jejich vzájemná
náklonnost velmi silná, rozhodli
se po dvou letech známosti zpečetit svůj vztah svatbou. Tehdejší rozhodnutí uzavřít manželství
vzešlo ze zralého poznání a hlu-

bokého vzájemného citu, o tom
svědčí mimo jiné i to, že vychovali tři děti, dcery Martu a Jarmilu a syna Miroslava a s láskou
přivítali na svět i svá vnoučata
Romanu, Martina, Markétu, Barboru, Jakuba a pravnučku Lucii.
Není to náhoda, že jubileum, které manželé Vajdjakovi oslavili, je
označováno jako smaragdová
svatba. Smaragd je vzácný drahokam, stejně jako jejich manželství. Nechť oslavencům tyto
drahokamy svítí na další společnou cestu životem. A my jim
přejeme, aby tato cesta byla co
nejdelší a byla oseta spoustou
štěstí, zdraví, radosti a lásky.

Julii Burovou

Adama Doliana

Lilien Jiřičnou

Miriam Mannovou

Lilianu Maruničovou

Adama Stracha

Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Máte-li také zájem
o slavnostní zápis
Vašeho dítěte, kontaktujte matriku: tel.:
596 542 904, e-mail:
tomkova@petrvaldmesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním
obřadů a fotografie
z tohoto setkání najdete na web. stránkách města:
Foto: Karel Návrat
Komise pro občanské záležitosti srdečně zve manželské páry, které
oslaví výročí svatby do obřadní síně v budově radnice.
Termín obřadu si lze dohodnout na matrice, 1. NP – kancelář č. 104.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz

Františka Strakoše
8x Foto: Karel Návrat

Emu Šebestovou

http://w w w.petr vald mesto.cz/pro-obcany/
slavnostni-a-svatebni-obrady-/

Komise pro občanské záležitosti
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Talentmanie
V průběhu května opět zachvátila naši školu TALENTMANIE. Ve
všech třídách probíhala nejprve třídní kola a žáci se tentokrát
mohli utkat v naprosto libovolných
disciplínách. Třídní učitelé vybrali
vítěze a ti pak změřili síly ve školním kole, které proběhlo 1. června 2017 v petřvaldském kulturním
domě. Jako první porovnali svůj
talent žáci 1. – 3. tříd. Jejich výkony hodnotila porota, které asi
nikdo z nás nezáviděl. Sdružení rodičů naší školy zastupovala
Ing. Barbora Bitalová, za OKD zasedl do poroty pan Daniel Bureš,
z řad učitelů pan učitel Mgr. Ivo
Karásek a za žákovský parlament
porotu doplnili Samuel Tomanec

O tom, že je město Petřvald výjimečné místo, asi nikoho přesvědčovat nemusím. Možná jste
ale nevěděli, že má i talent. Lépe
řečeno, že má mnoho mladých
talentů. ZŠ a ZUŠ v Petřvaldě totiž u příležitosti oslav Dne dětí ve
čtvrtek 1. června 2017 uspořádala talentovou soutěž jako z televizní obrazovky – „Talentmanii“
– soutěž, o které jste možná už
slyšeli a možná taky znáte některého z interpretů anebo dokonce
vítězů. Žáci 4. až 6. tříd nominovali své nejlepší zástupce, kteří předvedli, co umí. A musím
uznat, že porota složená z žáků,
učitelů, rodičů a sponzorů neměla vůbec lehkou práci. Mohli jsme
vidět zpěváky, tanečníky, hudebníky, mažoretky, a dokonce i tak
trochu iluzionisty, kteří předváděli doslova bublinové show. To
vše bylo prokládáno jak vtipným
slovním doprovodem moderátorů z řad žáků 6. tříd, tak i dobře
zvolenou hudební produkcí mistra hudební zábavy z řad učitelů.
A jak to všechno dopadlo? Z celkového počtu 17 soutěžících
skončila na třetím místě žákyně
IV. A třídy Kateřina Chalupová,

a Barbora Vajdjaková. Viděli jsme
sportovní čísla, tanec, vystoupení
mažoretek, slyšeli jsme zpěv, recitaci, hru na různé hudební nástroje. Nejmladší soutěžící z devíti tříd
se prezentovali v osmnácti různých vystoupeních a úkol poroty
vybrat pouze tři nejlepší čísla nebyl vůbec snadný, protože soutěžící byli opravdu šikovní. Pestrým
programem nás příjemně provázela paní učitelka Mgr. Martina
Kempná, která soutěžícím dodávala odvahu a občas i usměrnila
netrpělivé obecenstvo. Všichni
účastníci dostali sladkou odměnu. Hodnotné ceny pro vítěze finančně podpořila Nadace OKD
ve spolupráci se Sdružením ro-

která předvedla s naprosto profesionální přesností úžasné umění
mažoretek. Jako druhá se umístila Natálie Šedová, žákyně třídy
V. A, která přesvědčila porotu
velmi hezkým klavírním přednesem španělské písně. No a absolutním vítězem se stalo „duo
Val a Pája“ - Valerie Grešková
a Pavlína Káňová, žákyně VI. C
třídy, které svým zpěvem strhly
k nadšenému aplausu všechny přítomné v sále kulturního
domu, kde tato povedená akce
probíhala. Musím uznat, že vítězové soutěže byli opravdu skvělí.
Co mě ale skutečně překvapilo,
byla velmi dobrá úroveň většiny
soutěžících a navíc i to, jaký byl
o tuto soutěž zájem. Řekli byste
si, že se děti budu stydět, že je
budete muset k vystoupení přemlouvat. Ale kdepak, kdyby to
bylo jen trochu možné, bylo by
soutěžících minimálně jednou tolik. A to je velmi příjemné zjištění. Asi kolem nás nemusí být jen
to špatné, čím nás každodenně
masírují média, ale můžeme se
těšit i na něco lepšího.
Mgr. Lenka Onderková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

dičů při ZŠ a ZUŠ Petřvald. Moc
jim děkujeme za ceny i za osobní
účast zástupců v porotě. A kdo
se probojoval na stupínky vítězů?
3. místo: společné číslo I. B a I. C
- hra na klavír a zpěv: Laura Szendreyová, Marie Dronská, Michaela
Bystroňová, Vojtěch Kuric

Jako každý rok i letos jsme ve
škole oslavili svátek dětí zajímavým programem. Den dětí
proběhl 1. června v Kulturním
domě Petřvald, kde učitelé spolu
s dětmi uspořádali soutěž talentů. Celou akci finančně podpořily
nadace OKD Srdcovka a Sdružení rodičů při ZŠ a ZUŠ Petřvald.
Zástupci rodičů se také přišli
na Talentmanii podívat a jako
porotci se zúčastnili vyhodnocení soutěže. Bylo velmi těžké
vybrat soutěžící, protože v naší
škole máme velice talentovanou mládež, a to mistry i mistryně republiky, Evropy, a dokonce
i světa. Možná byste se divili, kolik schopných dětí tady ve škole
je. Většina žáků se totiž ve volném čase věnuje zajímavým koníčkům. Tak například v jedné
třídě byste mohli najít mistra republiky v plavání, hasiče, který se
svým týmem do 20 sekund sestřelí vodou terč, a to vše včetně
zapojení čerpadla, mladíka, který
už jel na kole rychlostí šedesáti
kilometrů v hodině, což je rychleji, než jezdí jedna paní učitelka do
školy autem. A mezi děvčaty? Je
zde mistryně republiky družstev
ve střelbě vzduchovou pistolí,
dále jsou ve třídě dvě klavírist-

2. místo:
II. A – vystoup e ní s mí čem Matyáš Marcol
1. místo: II. B – tanec Helena Venglářová
Mgr. Vlasta Plachá, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p. o.

ky, čtyři malířky, čtenářka knih
s dvaceti přečtenými tituly za
školní rok a její spolužačka, která před koncem května dočetla
svou pětadvacátou letošní knížku. Objevili jsme také mládence
se schopností vydržet u počítače nepřetržitě po dobu 24 hodin
a několik mladíků, kteří dokázali žít bez zapnutí počítače i celý
týden. Každá třída sedmého až
devátého ročníku si z této pestré
nabídky šampiónů vybrala jednoho nebo dva zástupce, a tak se
do Talentmanie dostalo deset čísel. Ve velice vyrovnané soutěži
zpěvaček, tanečnic a hudebníků nakonec zvítězilo originální
vystoupení Kateřiny Michálkové
ze VII. A, která předvedla westernovou show v ovládání biče. Na
druhém místě skončil Adam Matušík, rocker a hráč na elektrickou kytaru z IX. A, se skladbou
Back in Black od skupiny AC/DC.
Třetí místo přisoudila porota Nikol Kalouskové, která zpívala píseň Rolling in the Deep. Na Den
dětí jsme si věnovali navzájem
opravdu mimořádný zážitek – učitelé dětem a děti učitelům připravili krásné dopoledne.
Mgr. Lenka Kocurková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Úspěch Otakara Šocha
na zeměpisné olympiádě

Ukončení projektu
2015-1-CZ01-KA101-013620

V úterý 21. března 2017 proběhlo
v KSVČ Juventus v Karviné okresní
kolo Zeměpisné olympiády, do kterého postoupili tři žáci naší školy
(Otakar Šoch, Jan Skýba a Jakub
Gawlas). Soutěž byla rozdělena do
čtyř kategorií (A, B, C, D). Žáci si

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

své vědomosti ověřili v zeměpisném testu, který připravila Přírodovědecká fakulta Praha a skládal
se ze tří částí. Nejprve proběhla
práce s atlasem, následovala práce bez atlasu (test všeobecných
zeměpisných znalostí) a nakonec
praktická část, jejíž součástí byly
grafy a výpočty. Z řad našich žáků
uspěl Otakar Šoch, který si ziskem
nejvyššího počtu bodů ve své kategorii zajistil prvenství a postup
do krajského kola. To se konalo
22. března 2017 v SVČ Ostrava.
Soutěžní klání trvalo celé dopoledne a poté byly vyhlášeny výsledky.
Netrpělivě jsme na ně čekali, poněvadž úroveň zeměpisných znalostí
byla velmi vysoká. Ani v této soutěži ovšem Ota nezklamal. Umístil se ve své kategorii na krásném
druhém místě a pouze půl bodu
mu scházelo k vítězství. Ota svými
znalostmi předčil i žáky víceletých
gymnázií. Za celou školu Otovi velmi gratulujeme.
Mgr. Petra Nowaková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Dopravní soutěž našich žáků
v Petřvaldě, Orlové a Bohumíně
Dne 28. dubna na naší škole
proběhla jako každý rok dopravní soutěž. Celkem se zúčastnilo
34 žáků pátých až devátých tříd.
Soutěž měla dvě části: testy silničního provozu, při kterých musí
žáci prokázat patřičné teoretické
znalosti, a jízdu zručnosti, ve které žáci předvedou na jednotlivých
překážkách, jak dobře umí ovládat své kolo. Na prvním, druhém
a třetím místě se umístili tito žáci:
Mladší žáci: Jan Skýba (VII.B),
Lukáš Robenek (VII.A), Dalibor
Lach (V.B)
Mladší žákyně: Klára Robenková
(VI.A), Tereza Pilařová (V.A), Elen
Pelikánová (V.A)
Star ší žáci: Jakub Gawlas
(VIII.B), Jan Kroupa (VIII.B), Ondřej Čelechovský (IX.B)
Starší žákyně: Eliška Kubešová
(VIII.B), Kateřina Žídková (VII.A)
Dne 4. května 2017 se čtyři žáci
starší kategorie (Eliška Kubešová, Michaela Homolková, Jakub
Gawlas, Jan Kroupa) a čtyři žáci
mladší kategorie (Natálie Šedová, Tereza Pilařová,
Martin Kubančí k
a Dalibor Lach) zúčastnili městského kola dopravní
soutěže na ZŠ Karla Dvořáčka v Orlové. Zde soutěžili
jako družstvo už ve
třech disciplínách.
Kromě testů a jízdy zručnosti museli

odpovídat i na otázky ze zdravovědy. V boji s ostatními družstvy
z okolních škol obsadili mladší
žáci třetí místo a starší žáci místo první a zároveň postoupili do
okresního kola v Bohumíně. Rovněž v soutěži jednotlivců byli naši
žáci úspěšní. V kategorii starších
žáků vyhrál Jan Kroupa a v mladší kategorii Natálie Šedová. Z Orlové jsme si tak přivezli tři první
místa a jedno třetí místo. Dne 18.
května 2017 se konalo okresní
kolo dopravní soutěže v Bohumíně. Zde na žáky starší kategorie
čekalo hned pět disciplín: testy
silničního provozu, jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti,
zdravověda a práce s mapou.
V těžkém boji s ostatními družstvy z okolních měst karvinského okresu se naši žáci umístili na
krásném čtvrtém místě. Všem vítězům blahopřejeme a doufáme,
že i nadále budou takto krásně
reprezentovat naši školu.
Mgr. Zuzana Tvrzická,
ZŠ a ZUŠ Petřvald, Školní 246, p. o.

Číslo projektu (EK):
2015-1-CZ01-KA101-013620
National ID: 73184985
Název projektu:
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, přísp. org.
a zapojení školy do mezinárodních projektů
V letošním školním roce byl s koncem měsíce května úspěšně
ukončen dvouletý projekt s názvem Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, přísp. org.
a zapojení školy do mezinárodních projektů. Na jeho základě
jsme se zapojili do vzdělávacího
programu Evropské unie Erasmus+. V rámci první etapy byla
realizována jedna dvoutýden ní mobilita, které se účastnila
dnes již bývalá zaměstnankyně
školy působící na pozici učitelky
anglického, německého jazyka
a historie Mgr. J. Janková. Ta absolvovala metodický a jazykový
kurz na jazykové škole v Bournemouth ve Velké Británii. Na další
dvě mobility byly vybrány na základě výběrového řízení zaměstnankyně školy Mgr. M. Mertová
a Mgr. J. Güntherová. Tyto mobility proběhly současně formou jazykového kurzu na jazykové škole
v centru Edinburghu. Po uskutečnění každé z mobilit bylo součás-

tí projektu uspořádat semináře
a seznámit celý pedagogický sbor
a veřejnost s inovativními metodami, technikami a postupy a předat jim své načerpané zkušenosti
z autentického prostředí, kterým
pobyt v hostitelských rodinách
bezesporu byl. Projekt s sebou
nesl mnoho administrativy, organizačních záležitostí a zapojení celého realizačního týmu ZŠ
a ZUŠ Petřvald. Přidanou hodnotou celé akce je nejen prohloubení jazykových znalostí všech
zúčastněných, ale i další návazné
aktivity, které s projektem úzce
souvisí. Například navázání spolupráce s polskou školou města
Plock v rámci projektu e-Twinning
– Getting to know each other/Friendship without borders a jiné
další aktivity podobného typu. Za
umožněnou šanci vyjet za hranice
země a moci se zdokonalit v profesní oblasti jsme velice vděčni a vážíme si jí. Touto cestou
bych ráda poděkovala všem, kteří za přípravou a realizací tohoto
úspěšného projektu Erasmus+
stáli či se na něm nějakým způsobem podíleli.
Mgr. Jana Güntherová,
učitelka anglického jazyka
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Poděkování
Je tomu již více než tři roky, kdy
můj syn nastoupil do Mateřské
školy 2. května. Jeho první krůčky vedla a první slzičky utírala vždy milá, laskavá a hodná
paní učitelka Katuška, jak jí
syn familiárně a s láskou oslovoval, tedy paní učitelka Kateřina Marenčáková. Nejen jí, ale
i paní učitelce Evičce (paní Evě
Zamazalové) vděčím za to, že
první krůčky rychle zvládl, slzičky rychle ubývaly a naopak
přibývalo básniček, písniček
i jiných dovedností, které syn
s hrdostí předváděl nejen na besídkách pro maminky, ale i na
vánočních besídkách a jiných
vystoupeních. O bezproblémový
přechod z první třídy do druhé
se postarala také paní učitelka
Hanička, která syna převzala
se stejnou trpělivostí a láskou,
jako paní učitelka Katuška,
kterou paní učitelka Hanička
(paní Hana Lamlová) vystřída-

la. Syn se do školky vždy velmi
těšil, dokonce závodil, aby byl
ve školce první a naopak, když
jsme si pro něj o půl třetí přišli, tak nás přemlouval, ať může
ještě ve školce zůstat. A to si,
myslím, je nejlepší vizitkou nejen profesně, ale i lidsky odvedené práce paních učitelek.
Proto bych ještě jednou ráda
poděkovala paním učitelkám
za jejich nesmírnou trpělivost,
pracovitost, lásku a pochopení,
s jakým mého syna od prvních
krůčků po poslední v této mateřské škole vzdělávaly a učily
všem vědomostem a dovednostem teoretickým i praktickým.
A také všem správním zaměstnankyním, které se o chod této
mateřské školy staraly. Přeji
všem mnoho sil, zdraví, optimismu a rovněž také mnoho
spokojených dětí, jakým můj
syn byl.
Martina Polochová
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Koncert nejen pro maminky
Tento den byl v ZUŠ Petřvald věnován hlavně maminkám, ale samozřejmě jsme uvítali i tatínky
a ostatní hosty. Koncert zahájila
úvodní básní pro maminky Nela
Vaňková. Dále v ystoupili žáci
z hudebních oborů, hry na klavír,
EKN, hry zobcových a příčných
fléten, sólové kytary, sólového
zpěvu a souborové hry – skupiny
Džíny. Děkujeme tímto všem učitelům i učitelkám, zvláště paní
vedoucí učitelce Šárce Podobové, dále DiS. art. Jozefu Meš-

šovi, Janě Bajgarové, Mgr. Ivě
Křenkové, Mgr. Martině Monczkové, Mgr. Alici Bubancové, Blance
Ryšánkové a Ivaně Matušů, která celým koncertem provázela.
Chceme poděkovat také všem
rodičům, kteří nás mile potěšili
svou bohatou účastí, a věřím, že
si do svých domovů odnesli kus
dobré nálady a radost ze svých
ratolestí.
Ivana Matušů, učitelka ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p. o.

Dopravní výchova na naší škole
Součástí školního vzdělávacího
programu naší školy je i téma dopravní výchovy, které je průřezově
rozvrženo v jednotlivých ročnících
v několika předmětech. Pro samostatný předmět dopravní výchova
bohužel není časová dotace, ale
i přesto se učitelé všech zainteresovaných předmětů snaží žákům od první třídy až po druhý
stupeň v jednotlivých hodinách
vštěpovat jak pravidla silničního
provozu a značky, tak i informace
o bezpečném pohybu v silničním
provozu. Během května a června

proběhly na prvním stupni stejně jako v loňském roce dopravní
besedy, na kterých jsme s žáky
shrnovali pravidla, která jsou pro
daný ročník základním výstupem,
opakovali značky a bezpečné postupy pro pohyb v provozu. Starší
žáci absolvovali dopravní soutěž
a také je v červnu za odměnu čekal
dopravní výlet. Všem žákům přeji
krásné prázdniny plné bezpečných
zážitků při sportu i cestování, ale
hlavně šťastný návrat z cest.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka

Slavnostní koncert ZUŠ
V úterý 30. května 2017 se v kulturním domě uskutečnil slavnostní
koncert žáků ZUŠ, který zahájili žáci hudební nauky pohádkou
O dvanácti měsíčkách. Vystoupení
dětí v maskách nastudovala paní
učitelka Ivana Matušů a na výtvarném aranžmá se podíleli žáci
výtvarného oboru pod vedením
Mgr. Kateřiny Benešové. Přítomné
posluchače potěšili svým zpěvem
žáci pěveckého oddělení, zazněly
zde známé melodie v podání žáků
klavírního, dechového a kytarové-

ho oddělení a nechybělo ani vystoupení žáků oddělení tanečního.
Účinkovalo zde 60 žáků hudebního oboru a jejich kvalitní výkony
posluchači ocenili hojným potleskem. Hostem tohoto vystoupení
bylo Senza trio ve složení Naďa
a Věra Bubancové - housle a Kateřina Ožanová - klavír, které reprezentovalo Základní uměleckou
školu Bohuslava Martinů v Havířově a přineslo veřejnosti nevšední
hudební zážitek. Zvláštností tohoto koncertu bylo nejen spojení

absolventského vystoupení žáků
a výstava prací žáků výtvarného
oboru, ale též vyhodnocení třídní
výtvarné soutěže, přičemž těmto
žákům zakoupilo Sdružení rodičů při ZŠ a ZUŠ Petřvald květiny
a věcné dary. Koncert byl připraven v rámci projektu ZUŠ OPEN,
který vyhlásil Nadační fond Magdalény Kožené. Naše poděkování
patří hostům, všem pedagogům
za celoroční práci, žákům za jejich píli, odpovědnost a vytrvalost,
vedení města Petřvaldu a vedení

základní školy za jejich podporu
a vstřícnost, mateřským školám
za jejich spolupráci a všem, kteří
se na přípravě koncertu podíleli.
Zkrátka a dobře „Pár přátel stačí
mít, co uměj za to vzít“ a dílo se
podaří. Koncert moderovaly Eliška
Durčáková, Nikol Kašová a paní
učitelka Šárka Podobová. Všem
příznivcům umění přejeme příjemnou dovolenou a žákům slunečné
prázdniny.
Šárka Podobová,
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 dětí
Dne 28. 5. 2017 se v areálu sokolovny konal „Den dětí“. Letos
krásné počasí a sluníčko doprovázelo celou akci. Děti si mohly
vychutnat všechny atrakce dosyta. Zajímavé soutěže a dovednosti si připravily místní spolky

a organizace - hasiči, kynologové,
jóga, TJ SOKOL, TJ Hepo, včelaři,
myslivci, ale i Tenisový klub, holubáři a Policie ČR. Děti si mohly
užít trampolíny, malování na obličej, jízdy na poníkovi nebo kočárem. Celý program doprovázela

kouzelnice Radana za asistence
spousty malých šikovných kouzelníků. Děkujeme TJ Sokol, že
pro tuto báječnou akci pro děti
poskytl nejen areál sokolovny,
ale i občerstvení (párek a limču) zdarma. Sladkým sponzorem

akce byli místní odborníci na výrobu cukrovinek Candy plus, a.s.
Všem, kteří se zapojili do programu, věnovali se dětem a přispěli
k pěknému nedělnímu odpoledni,
patří velké dík :-).
Bronislava Siudová, kulturní referentka

Parádní vystoupení PETŘVALDSKÉHO SRDCE
Již tradičně je při vystoupení našeho souboru PS Dance Petřvald
nádherné a velmi teplé počasí,
jinak tomu nebylo ani v sobotu
3. června. Téměř 70 tanečníků
včetně sedmi trenérek se potilo
na parketě kulturního domu, aby
i letos předvedlo super podívanou
pro všechny rodiče, prarodiče, kamarády a fanoušky souboru. Letos
prvně bez mé taktovky, coby vedoucí souboru, ale pevně v rukou
mých šikovných letitých tanečnic.
Super choreografie, slušivé kostýmky, bezva moderátoři a hlavně elán všech vystupujících…toť
záruka opravdu krásného zážitku. Jsem moc pyšná na všechny
trenérky (Irena Oláhová, Martina
Jagelská, Markéta Lálová, Barbora Tomaňová, Lenka Kučerová,
Veronika Krajčová a Aneta Bab-

czynská), které letošní sezonu
zvládly úplně bravurně. Zároveň
jsem konstatovala, že utrpěla má
ješitnost, když jsem zjistila, že to
jde i beze mě :-). Celý soubor sklidil bouřlivý a zasloužený potlesk
plného sálu a mé slzy dojetí nebraly konce. Ale nejen vystoupení
bylo parádní. V této sezoně náš
soubor opětně sklidil úspěch na
spoustě plesů v Petřvaldě i mimo

ně. A nenechali jsme si ujít i nějakou tu taneční soutěž, abychom
nevypadli z tradičního sběru pohárů - a vyplatilo se. Čtyřikrát se
soutěžilo a čtyřikrát se sbíraly medaile. Takže na letošním kontě má
skupina 1A (pod vedením Markéty
Lálové) krásné 3. místo ze soutěže
v Petřvaldě a juniorská skupina 3A
(s trenéry V. Krajčovou a A. Babczynskou) 3 medaile - z Bohumí-

ský krasavec, o kterém rozhodli
hlasováním přítomní občané. Byly
dvě kategorie – malí a velcí. Ve velkých na stupních vítězů skončili: 1.
místo Kira, plemeno Akita Inu majitelky Beáty Špánikové, 2. místo
Dona, středoasijský pastevecký

pes majitele Rudy Šotkovského,
3. místo Nicolas, německý ovčák
od Elen Šochové. V malých na
stupních vítězů skončili: 1. místo
Tobbi, kříženec majitelky Hany Brokešové, 2. místo Enny, labrador od
Valerie Ligocké a 3. místo Majla,

na 2. místo, z Petřvaldu 2. místo
a krásná tečka na závěr sezony,
1. místo z Ostravy. Všem moc gratuluji a rodičům upřímně závidím,
že si mohou již třináctou sezonu
užívat tak parádních vystoupení,
jaké náš soubor umí a jaké jsem
i já letos měla možnost zhlédnout
v pozici diváka.
Lucie Skrzyžalová, vedoucí souboru,
t.č. na mateřské dovolené :-)

Den pro psy
Dne 17. 5. 2017 uspořádalo město Petřvald další Den pro psy. Akce
proběhla vedle radnice za pěkného
počasí. Přítomní se mohli podívat
na ukázku zdejšího kynologického klubu pod vedením pana Petra
Semanca, a dále si mohli prohlédnout nalezené pejsky z dětmarovického útulku, pro které hledáme
nové majitele. Hlavním hostem
akce byla paní Vanda Gregorová,
která předvedla ukázky dogdancingu se svojí australskou ovčačkou
Brandy, která se může chlubit tituly několikanásobný Mistr ČR, Mistr
Evropy a Vicemistr světa. Pro petřvaldské přihlášené pejsky byla
vyhlášena soutěž o titul Petřvald-

kříženec taky od Valerie Ligocké.
Poděkoval bych za pomoc při akci
paní B. Siudové ze Střediska kulturních služeb v Petřvaldě a dalším, kteří byli nápomocni.
Mgr. Marenčák Pavel, organizátor
akce, zastupitel města / KSČM
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zájezd pro děti a rodiče

o

Cena za autobus pro dospělého 100,- Kč (objednávky na tel: 723 909 247)
o dítě zdarma – při objednávce musí být uhrazena vratná záloha 100,- Kč
o Vstupné si na místě platí každý sám –vstup do archeoskanzenu dospělí 80 Kč dítě 60Kč
o Odjezd v 8:00 hod. od Penny Marketu. Příjezd v cca 18.00 hodin.

– od 9.00 do 11.00 hod. v knihovně.

– od 9.30 do 11.30 hod.
sraz v 9.30 hodin před SKS
o
o
o
o

zájezd pro děti a rodiče

Cena za autobus pro dospělého 100,- Kč (objednávky na tel: 723 909 247)
dítě zdarma – při objednávce musí být uhrazena vratná záloha 100,- Kč
Vstupné si na místě platí každý sám
Odjezd v 8.30 hod. od Penny Marketu. Příjezd v cca 17.00 hodin.

o

– od 9.30 do 11.30hod.
sraz v 9.30 hodin v SKS (kuličky, céčka, guma, kytičky)

sraz v 9.30 hodin v SKS

Pro více informací volejte 596 542 951, nebo 723 909 247. Pište e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
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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
Milí čtenáři a naši příznivci,
přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

Celé Česko čte dětem
Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je
prostřednictvím společného čtení
budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský
význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť
a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem
a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“,
ale „Pojď, budu ti číst“. Stačí 20 minut denně. Každý den. Více informací
naleznete na: celeceskoctedetem.cz

Letní činnost
Ani letos se o prázdninách nemusíte nudit. Nezůstávejte doma,
přijďte do knihovny!!
25. 7. od 9.00 hod. – Dílničky pro šikovné dětičky
8. 8. od 9.00 hod. – RETRO HRY

UPOZORNĚNÍ
Knihovna bude během letních prázdnin otevřena v pondělí a ve středu – 9:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod.
Těšíme se na vás i v letním horku.

SBÍRKA STARÝCH LAKŮ NA NEHTY
Pokud máte doma nespotřebované staré laky na nehty určené k vyhození, prosím, doneste je do knihovny. Využijeme je v rámci dílniček pro děti. Děkujeme. 

Knihovna na hradě

Listování – scénické čtení pro děti ZŠ

Dne 27. května se naše knihovna zúčastnila Knižních trhů na hradě
Helfštýně. Na hradě se představila malá nakladatelství, návštěvníci
si mohli vyzkoušet, jak se tiskly knihy v minulosti za pomoci ručně obsluhovaného tiskařského lisu, k dispozici byla také písárna s pravými
husími brky a dřevěnými kalamáři. A když už byl papír potištěn nebo
popsán, bylo možné na něj vlastnoručně umístit pečeť. Velký zájem byl
také o hradní antikvariát, v němž byly knihy vyřazené nejen z našeho
knižního fondu, a které již jednou prošly knižním výprodejem. Přesto
i z nich si některé odnesli noví majitelé. Předtím si ale museli v hradní
mincovně vyrazit penízek a ten pak směnili za vybranou knihu. Výtěžek
je určen na obnovu hradu. Nechyběl ani koncert v podání přerovské
skupiny Arrytmia a třešničkou na dortu byla beseda se třemi autory
cestopisných knih. Vším tím děním se linula omamná vůně skvělé ručně pražené kávy. Hrad Helfštýn je rok od roku opravenější a krásnější.
Doporučujeme jako tip na skvělý prázdninový výlet. Děti jistě potěší, že
v bezprostřední blízkosti hradu vzniklo nové lanové centrum.

Dne 24. 5. proběhlo v Kulturním domě Petřvald scénické čtení pro děti základní školy. Hlavní role se pro
tento rok chopila Věra Hollá a Lukáš Hejlík. Jako první knihu určenou prvnímu stupni představili „Šmodrcha - pěkně popletený kočičák“. Druhý stupeň
se mohl těšit na knihu „Jak být klukem a holkou“.
Více informací o projektu Listování naleznete na
www.listovani.cz „Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se
objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo
specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni
v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj
knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury
na obecenstvo, které se
v čele s mladou generací ve světě oproštěném
od kultury a literatury
vrací zpět k tomu, co tu
bylo první - knize. Nejde
o nějaké fanzinové čtení
oblíbených pasáží, jde
o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem
a koncem.“

Pasování prvňáčků na čtenáře
Na konci května jsme již tradičně v naší knihovně pasovali prvňáčky
na čtenáře. Pasování se uskutečnilo v rámci projektu Už jsem čtenář
– knížka pro prvňáčka. Děti pasoval náš rytíř Petr z Waldu. Děti dostaly pasovací listinu, knížku – Vítejte v Lampálii, záložku a přihlášku do
knihovny. Nebylo to ale jen tak. Předtím musely za asistence princezny Knihomilky předvést, že skutečně číst umějí. Zvládly to všechny. Po
společném focení si ještě naposledy v tomto školním roce prošmejdily
knihovnu. Doufáme, že si i během prázdnin najdou cestu do knihovny,
která je v období 1. 7. – 31. 8. 2017 otevřena v pondělí a ve středu.
Děkujeme žáku Lukáši Dutkovi za roli rytíře Petra z Waldu .
Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
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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.
Akce připravované na měsíc červenec 2017:
• PRÁZDNINOVÝ KOUTEK (červenec - srpen) - různé aktivity pro
malé i větší
• VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ (červenec - srpen) - tradiční soutěž o pěkné ceny ve výtvarném zpracování prázdninových zážitků
Soutěží se ve dvou kategoriích: 1) 0 – 16let , 2) 17 – 99let.
Vaše práce (fotky, obrázky, výrobky) přineste do TMP do konce
prázdnin. Vyhodnocení proběhne 11. – 13. 9. 2017.
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092
nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz

AGILITY kurzy v Petřvaldě
Základní kynologická organizace Petřvald oznamuje všem zájemcům o Agility, že v průběhu letních prázdnin (červenec – srpen)
budou probíhat na našem cvičáku kurzy Agility pro začátečníky
i pokročilé. Podrobnější info na www.kkpetrvald.cz nebo na facebooku Agility Petřvald.
Petr Semanco, ZKO Petřvald

Prevence – krádeže věcí ze zahrad,
zahradních domků a kůlen
Vážení občané města Petřvald,
nezadržitelně se blíží letní měsíce
a k nim neodmyslitelně patří nejen
grilování a trávení volného času na
zahradě, terase či pod pergolou
u vašeho domu. Spousta z vás
bude jistě trávit volné chvíle také
zvelebováním a obstaráváním vašeho pozemku.
Toto období je typické tím, že se
na zahradách a pozemcích nachází spousta nářadí, zahradního nábytku a dalších cenných věcí, které
jsou zde volně na obdiv a nezajištěné, což přirozeně láká nenechavce
ke krádežím. Z vašich pozemků si
tak zlodějíčkové odnášejí převážně řádně nezabezpečené soupravy
zahradních nábytků, grily, ale také
techniku na údržbu zeleně či stavební materiál.
Z pozice preventisty zařazeného
na zdejším oddělení Policie ČR
bych na vás rád apeloval a požádal
vás, abyste si zejména v nočních
hodinách svůj majetek vždy řádně zabezpečili. Zahradní nábytek
uschovejte na vhodné uzamykatelné místo, stejně tak i pracovní
nářadí a další vybavení. Zkrátka,

nenechávejte na vašem pozemku
bez dozoru a na očích nic, co by
mohlo lákat pachatele majetkové
trestné činnosti.
Vždy uzavřete a řádně uzamkněte všechny vstupní branky na pozemek. Pokud váš pozemek není
vybaven osvětlením se senzory pohybu a bezpečnostními kamerami,
zvažte jejich pořízení.
Prvotní investice se vám zpravidla
vrátí už při první návštěvě zloděje, kterého náhlé rozsvícení silného světelného zdroje nezřídka
odradí od pokračování v páchání
trestné činnosti a pozemek promptně opustí.
Nakonec bych vás rád požádal,
abyste byli všímaví ke svému okolí a pohyb podezřelých osob či
motorových vozidel kolem vašich
domovů, ale také kolem nemovitostí vašich sousedů hlásili buď
na bezplatné lince 158, nebo na
služebním telefonu OOP Petřvald
– 727 967 698.
Přeji pěkné léto.
pprap. Josef Nulíček,
vrchní asistent OOP Petřvald

VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
Během prázdnin přineste do Technického muzea v Petřvaldě v jakémkoli provedení svůj nejkrásnější
prázdninový zážitek (fotky, výrobky, obrázky) a vyhrajte zajímavou cenu
Vyhodnocení soutěže proběhne od 11. do 13. září 2017
vítězné práce budou zveřejněny na facebooku Muzea Těšínska
Soutěžit můžete ve dvou věkových kategoriích: 0-16 let a 17-99 let

Technické muzeum Petřvald

K Muzeu 89, Petřvald, tel. 596 541 092, e-mail: petrvald@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz
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Anketa pro Územní studii krajiny
Pro správní území ORP Orlová, tzn. pro Orlovou, Petřvald
a Doubravu, se bude zpracovávat společná územní studie krajiny. Územní studie krajiny bude
podkladem pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů
územního plánování, ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších
orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. Cílem pořízení
územní studie krajiny je vytvořit
odborný dokument umožňující
koncepční přístup k řešení krajiny. Zvláštní pozornost bude věnována řešení cílového stavu území
ve vztahu k postupnému ukončování těžby černého uhlí. Důležitým
podkladem pro zpracování studie

krajiny jsou názory občanů, kteří jsou hlavními „uživateli“ krajiny, dále pak odborné veřejnosti
a všech, kdo se zajímají o krajinu
a ochranu přírody na našem území. Proto vás žádáme o vyplnění
anketního formuláře, který je dostupný elektronicky na internetové adrese: http://mojeanketa.cz/
pruzkum/258013445/
Anketní lístky v tištěné podobě
budou k dispozici na podatelně
MěÚ Petřvald a je možné je odevzdat taktéž na podatelně do
31. 7. 2017. Děkujeme za vaše
názory.

Dětský tenisový den
Dne 28. 5. 2017 se konal ve
sportovním areálu v Petřvaldě již
druhý ročník dětského dne se zaměřením na tenis. Zúčastnilo se

18 dětí, které soutěžily v tenisových dovednostech. Nejlepší obdrželi diplomy, medaile a drobné
dárky.
Tenisový klub Petřvald

Bc. Aleš Grúber,
vedoucí oddělení úřadu územního
plánování a rozhodování, MěÚ Orlová

Petřvald Open 2017 – 2. ročník
Tenisový turnaj amatérů
- dvouhra, čtyřhra
Tenisov ý klub Pet ř vald dne
3. 6. 2017, pod záštitou města
Petřvald, za nádherného slunečného počasí uspořádal 2. ročník
tenisového turnaje amatérů Petřvald Open ve dvouhře a čtyřhře
mužů a žen, ve společné kategorii.
Tenisového turnaje se zúčastnilo:
ve dvouhře 8 hráčů a 1 hráčka,
ve čtyřhře 5 párů.
Tenisový turnaj ve dvouhře se
odehrál ve dvou skupinách, systémem každý s každým, následně 2 nejlepší hráči dle umístění
postoupili do semifinále, vítězové
semifinále se utkali ve finálovém
utkání. Tenisový turnaj ve čtyřhře
se odehrál ve skupině, systémem
každý s každým.

Výsledky tenisového turnaje:
dvouhra
1. místo
Moravec Aleš
skupina „A“
2. místo
Koóš Štefan
1. místo
Dzurec Martin
skupina „B“
2. místo
Kačerik Stanislav
Moravec Aleš - Kačerík Stanislav
semifinále
Dzurec Martin - Koóš Štefan
Dzurec Martin - Moravec Aleš
finále
čtyřhra
1. místo
2. místo
3. místo

Dzurec Martin, Fajkoš Otakar
Holeček Václav, Moravec Aleš
Koóšová Ivana, Koóš Štefan

Vítězové jednotlivých soutěží obdrželi poháry a věcné ceny, poražení finalisté a semifinalisté
obdrželi věcné ceny, věnované
městem Petřvald. Dá se kon-

6:1
6:1
6:1

Zleva: Kačerík, Moravec, Dzurec, Koóš

statovat, že se tenisový turnaj
vydařil. Účastníci tenisového
turnaje odehráli spoustu nádherných utkání. Závěrem bychom
chtěli poděkovat všem účast-

níkům tenisového turnaje, jeho
organizátorům a městu Petřvald
za jeho důležitou spoluúčast na
organizaci.
Za TK Petřvald Štefan Koóš

Senioři ze Spolku hornických důchodců Dolu Fučík nakupovali u Zdeňka Šmajstrly
Bylo nádherné, sluníčkem prohřáté májové ráno, čtvrtek osmnáctého, kdy seniorům z našeho spolku
vůbec nevadilo, že v ranních hodinách není otevřená hospůdka „Na
Valachovci“, protože poblíž jmenované hospůdky byl pro ně přistaven zájezdový autobus, do kterého
disciplinovaně nastoupila první
část účastníků zájezdu. Několik minut po 7. hodině se autobus rozjel
a zastavil na zastávce „u Penny“,

kde nastoupila podstatná část „zájezdníků“. Projeli jsme kolem rodinného domku u hřiště „Hepa“, kde
jsme zamávali naší Olince a pokračovali po cestě do Šenova, kde
nastoupila zbývající část účastníků
zájezdu. Projeli jsme Frýdkem-Místkem, krásnou Čeladnou a zamířili
k vesničce Kopana u Frenštátu pod
Radhoštěm, kde nás v nové místnosti, přináležející k pohankovému mlýnu pana Zdeňka Šmajstrly,

očekávala jeho dcera. Mladá žena
nám pomoci textu a videa podrobně popsala způsob zpracování pohanky a vysvětlila, jak konzumace
pohanky blahodárně působí na
naše zdraví. Po nákupu různých
druhů výrobků z pohanky jsme pokračovali krásnou beskydskou krajinou na očekávané Pustevny. Při
stálém prohřátém horském vzduchu jsme se spokojeně procházeli
Pustevnami, jiní odpočívali při lahodné kávě i dobře vychlazeném
pivu. Řidič pak nasměroval náš
autobus k horskému hotelu „Súkenická“. Před třináctou hodinou
nás přivítala obětavá, sympatická
vedoucí hotelu a se svým kolektivem nám připravila výborný oběd.
Jelikož bylo předem dohodnuto, že
nám šéfkuchař ze „Súkenické“ kuchyně připraví na 16. hodinu smaženici, vaječinu s chlebem, proto
po dobrém obědě si spokojený

kolektiv užíval času do 16. hodiny
poposedáváním na sluníčku nebo
ve stínu na lavičkách v okolí hotelu. Za chutnou smaženici jsme
poděkovali a sjížděli po úzké asfaltové silnici od hotelu na hlavní
silnici. Přes Bílou, Frýdlantem nad
Ostravicí a Frýdkem-Místkem jsme
se přiblížili ke svým domovům. Za
Frýdkem-Místkem jsme poděkovali řidiči autobusu za klidnou, bezpečnou jízdu. Jsem toho názoru,
že bychom měli poděkovat, a to
ne jednou, ale několikrát, našemu
předsedovi Lubomíru Brodovi za
perfektní starostlivost o celý svůj
kolektiv. Jeho starostlivost by se
dala přirovnat k mamince, která
velmi svědomitě pečuje o svých
40 dětí. Lubošku, díky. Senioři
Spolku hornických důchodců se
již nyní těší na 2. srpnový zájezd.
Za výbor Spolku hornických
důchodů Dolu Fučík – Bohuslav Bidlo
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Okénko Domova Březiny
Slunné a teplé květnové počasí
umožnilo našim seniorům nejen
častější procházky a posezení
v zahradě Domova Březiny. Skupinka dvou dam a tří pánů podnikla 11. května (letos první )
Spanilou jízdu do restaurace Urban v Prostřední Suché – v zahradním prostoru vychutnávali
doušky vynikajícího čepovaného
piva. Šest uživatelů pavilonu P2
podniklo 18. května pří jemný
výlet do parku Boženy Němcové
v Karviné. Neméně příjemná byla
30. května pro šestičlennou skupinu uživatelů z pavilonů P1 a P2
prohlídka ostravské zoologické
zahrady. Kácení Máje spojené se
smažením vaječiny dne 31. května mohlo díky slunnému počasí
proběhnout v zahradním prostoru
mezi pavilony P2 a P3 – návštěvníci shromážděni pod pergolu a párty stany byli chráněni před ostrými
slunečními paprsky a rovněž před

dešťovou přeháňkou. Hezké počasí nám umožnilo v květnu čtyřikrát přivítat v zahradě DB členku
Základní kynologické organizace
Petřvald paní Alici Pietroszkovou
s retrívrem Darenem. Jejich canisterapeutické návštěvy jsou u se-

niorů pavilonu P1 velmi oblíbené
a ceněné. Doufáme, že počasí
v následujících letních měsících
nám bude příznivě nakloněno
a také 21. června, v den uskutečnění Domovského jarmarku,
bude krásně!

Závěrem: děkujeme paní učitelce
a žákům Základní školy Karla Dvořáčka Orlová za dvě krásná pěvecká
vystoupení, která předvedla našim
seniorkám při oslavě Dne matek.
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald

Mamut tour 2017

Výročí založení ČSŽ
V letošním roce dne 21. 6. 2017 bude 50 výročí založení ČSŽ. Za
50 let se v naší společnosti událo hodně věcí. Jsme velmi rády, že
ČSŽ za ta léta je takový, jaký je. Naše ZO ČSZ Petřvald – Podlesí
byla založená v roce 1968. Tuto organizaci založilo 12 žen. Postupně nás přibývalo na 160 členek. První předsedkyní a zakládající
členkou byla paní Františka Malířová. Při změně v naší společnosti
jsme se na 20 let odmlčely. Naši ZO jsme nikdy nezrušily, a proto
jsme ji jenom po dvaceti letech obnovily. Zůstalo nás v ZO jenom
23 členek, ale zato je naše práce intenzivnější. Oslavy k 50. výročí založení ČSŽ proběhnou následovně. U Krajské rady ČSŽ jsme
si objednaly určitý počet nafukovacích balonků s logem ČSŽ. Tyto
balonky jsme vypustily do ovzduší 5. Června - tj. datum, kdy byla
založena organizace ČSŽ Petřvald – Podlesí. Po dohodě se členkami ZO navštívíme k 50. výročí ČSŽ dne 21. 6. 2017 Těšínské
muzeum.
Dáša Tomášková, předsedkyně
ZO ČSŽ Petřvald - Podlesí

V sobotu 27. května pořádal cyklistický klub MIKO Přerov první
závod celostátní soutěže „Kellys
maraton cupu“ v silniční cyklistice
pro kategorii mužů a žen o třech
nestejných délkách. Nejkratší trať
v délce 86 km absolvovalo 200 závodníků, z nichž byli tři závodníci
a jedna žena z CK FESO Petřvald,
kteří věkem patří do kategorie kadetů (15 -16 let ). Překvapil Tomáš
Swaczyna – obsadil 7. místo. Na
32. místě se umístil Vojtěch Huráč a 33. Vojtěch Kotra. V kategorii
žen Kateřina Mudřiková zvítězila.
Střední trať měřila 136 km, na
které naši závodníci nestartovali.
Hlavního závodu na 218 km se zúčastnilo 150 závodníků, mezi nimi
byli i čtyři závodníci z Petřvaldu a to Petr Swaczyna, který obsadil

2. místo za vítězným Dominikem
Buksou z klubu FUTURE CYCLING-eD systém Opava. Těmto dvěma
závodníkům se 40 km před cílem
závodu podařilo odjet z hlavního
pole a náskok si udrželi až do cíle
a o vítězi rozhodl závěrečný spurt.
Čas vítězné dvojice byl 5 hod
57 min. Se ztrátou tří minut obsadil 3. místo sólově další opavský
závodník a odchovanec CK FESO
Tomáš Čer, 24. místo obsadil Josef
Dužík, 33. místo Patrik Swaczyna
a 46. místo Petr Javorek, všichni
z CK FESO Petřvald. Tato nejdelší
trať byla velice obtížná, protože se
na ni nacházelo pět vrchařských
prémií, dvě na Tesáku, dvě na Lazích a nejtěžší na Grapech s celkovým převýšením 3 600 metrů.

Velký dík patří všem našim „dospělákům“ za trpělivost, kterou
s námi po celou dobu měli a hodně nám pomáhali při plnění úkolů.
DĚKUJEME VÁM!

Krásné prázdniny plné sluníčka
a pohody všem přejí SLUNÍČKA
Z PETŘVALDU.

Zdenka Matasová, CK Feso Petřvald

KMD Sluníčko a Polaris 2017
Také letošní „Pohár vědy Polaris
2017“ byl ve znamení bádání, hledání, vyrábění a získávání nových
poznatků a hlavně spoustu zážitků
a legrace. V březnovém kole jsme
vyráběli krabičku pro kosmonauty, kde jsme si mohli dát jen jednu nejdůležitější věc pro každého.
Malovali jsme na zrcadlo svůj obličej se zavřením vždy levého x pravého oka. Vymýšleli, kreslili, luštili
zašifrované obrázky, vyráběli modely souhvězdí - Orion, Delfín, Velký vůz v pozici našeho Slunce, kde
délka každého provázku byla v poměru jeden světelný rok ve skutečnosti 1mm na modelu. V posledním
čtvrtém kole v dubnu jsme měli
opravdu „fofry“. Na splnění úkolů
jsme měli jen jednu schůzku. Pak
byly velikonoční svátky. A aby toho
nebylo málo, hned po nich odjížděla
většina členů klubu do školy v příro-

dě. Ale my jsme debrujáři, kteří si
umí vždy poradit! A tak se nám jen
ve třech podařilo si zahrát na „rosničky“ – pozorovat tři dny počasí
a porovnat ho s předpovědí v televizi. Vše pečlivě zaznamenat, vyrobit
měřák rychlosti větru „anemometr“, jednoduché sluneční hodiny
a zjistit různé zajímavosti o pranostikách v tomto období. Přes menší
překážky jsme přece poslední kolo
odeslali v termínu. Za všechna čtyři
kola jsme získali skvělé ohodnocení 336/400 bodů. Také v letošním
roce jsme se účastnili různých akcí
v našem Technickém muzeu i dalších akcí ve městě. I když se scházíme pouze dvakrát měsíčně, stihli
jsme spoustu zajímavých pokusů,
získali nové poznatky z oblasti vesmíru, kosmonautiky, ochrany životního prostředí. Ale hlavně jsme si
užili spoustu, spoustu legrace!

KMD Sluníčko Petřvald
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TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
13. 5. - mistrovské utkání I. B třídy (21. kolo).
TJ PETŘVALD - Lokomotiva PETROVICE „B“ 2:1 (2:0)
Branky. 13.´L. Chromik, 23.´T.
Budina.
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák
(90.´F. Marek), M. Slíva, L. Ligocki, D. Knorr - P. Bitala (82.´J. Sklepek), J.Kolek (66.´J. Sztymon),
J. Karkoška, T. Budina - L. Chromik (90. + 3.´V. Zajíček), K. Biela
(88.´J. Frkala).
17. 5. - mistrovské utkání I. B
třídy (dohrávka odloženého
19. kola).
TJ PETŘVALD - HNOJNÍK 6:1 (1:1)
Branky a asistence: 15.´K. Biela
(-), 48.´K. Biela (T. Volný), 76.´L.
Chromik (J. Sklepek), 80.´L. Chromik (V. Zajíček), 84.´J. Sklepek (T.
Volný), 88.´L. Chromik (T. Budina).
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák, M.
Slíva, L. Ligocki, D. Knorr - P. Bitala
(65.´V. Zajíček), J. Sztymon, J. Karkoška (46.´T. Volný), T. Budina - L.
Chromik (88.´ J. Frkala), K. Biela
(59.´J. Sklepek).
21. 5. - mistrovské utkání I. B třídy (22. kolo).
NÝDEK - TJ PETŘVALD 3:0 (2:0)
Sestava: P. Jonšta - J. Karkoška,
M. Slíva, T. Budina, D. Knorr - V.
Zajíček (82.´J. Volný), J. Sztymon,
J. Kolek (78.´P. Bitala), O. Cudrák
- T. Volný, J. Frkala (65.´F. Marek).
27. 5. - mistrovské utkání I. B třídy (23. kolo).
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE
2:3 (1:1)
Branky a asistence: 17.´J. Kolek (J.
Sztymon), 69.´K. Biela (P. Bitala).
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák,
J. Karkoška, F. Marek, D. Knorr
- V. Zajíček, J. Sztymon, J. Kolek
(75.´J. Frkala), P. Bitala - V. Gellnar, K. Biela.
3 kola před koncem soutěže jsou
muži Hepa na posledním 14. místě.
Dorost
7. 5. - mistrovské utkání krajské
soutěže (21. kolo).
DĚTMAROVICE - TJ PETŘVALD
3:1 (0:1)
Branka a asistence : 31.´M. Graf
(J. Volný).
Sestava: D. Sliwka - J. Zborovský,
L. Foltýn, J. Sztymon, P. Hrachovec
- V. Gellnar, V. Zajíček, B. Stoklasa, J. Volný - D. Šeruda, M. Graf
(76.´J. Šelong).
10. 5. - mistrovské utkání krajské
soutěže (22. kolo).
MFK HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD 4:1
(4:0)
Branka: J. Sztymon.
Sestava: D. Sliwka - J. Zborovský,

P. Hrachovec, J. Sklepek - V. Gellnar, J. Sztymon, B. Stoklasa (22.´J.
Šelong), V. Zajíček, J. Volný - M.
Graf, D. Šeruda.
14. 5. - mistrovské utkání krajské
soutěže (23. kolo).
TJ PETŘVALD - BRUŠPERK 3:5
(0:4)
Branky a asistence: 63.´J. Volný
(B. Stoklasa), 66.´D. Šeruda (-),
88.´J. Sztymon (M. Kutáček).
Sestava: D. Sliwka - M. Kutáček,
P. Hrachovec, B. Stoklasa, J. Volný
- V.Gellnar, V. Zajíček, J. Sztymon,
M. Graf (70.´D. Durczok) - J. Šelong, D. Šeruda.
21. 5. - mistrovské utkání krajské
soutěže (24. kolo).
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
7:2 (3:2)
Branky: V. Gellnar 2.
Sestava: D. Sliwka - J. Zborovský,
P. Hrachovec, B. Stoklasa, D. Durczok - V. Gellnar, J. Sztymon (52.´J.
Šelong), V. Zajíček, J. Volný - D.
Šeruda, M. Graf.
28. 5. - mistrovské utkání krajské
soutěže (25. kolo).
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE
2:1 (1:1)
Branky a asistence: 17.´P. Hrachovec (J. Sztymon), 78.´V. Zajíček z penalty (faul na V. Gellnara),
hosté skórovali ve 20. minutě
z penalty.
Sestava: D. Sliwka - P. Hrachovec,
T. Sklepek, B. Stoklasa, M. Kutáček - J. Volný (74.´J. Zborovský),
J. Sztymon, V. Zajíček, V. Gellnar
- D. Klos (55.´M. Graf), D. Šeruda
(87.´J. Šelong).
Po 25 kolech jsou dorostenci Hepa
na předposledním 14. místě.
P. Sekera

Starší žáci
Mistrovská utkání okr. přeboru.
TJ PETŘVALD - D. LUTYNĚ 2:2
(1:1)
Branky a asistence: M. Šebesta (V. Šmatelka), J. Zborovský (V.
Šmatelka).
Baník RYCHVALD - TJ PETŘVALD
0:12 (0:5)
Branky: D. Knorr 3, D. Klos 2,
J. Zborovský 2, M. Šebesta, D.
Pasz, D. Pokorný, V. Šmatelka, D.
Pokorný.
TJ PETŘVALD - H. BLUDOVICE
4:1 (1:1)
Branky: J. Zborovský 2, V. Šmatelka, D. Pasz.
V těchto zápasech naše město reprezentovali: D. Pokorný - J. Zborovský, M. Kutáček, J. Rusoň, D. Pasz,
M. Šebesta, V. Šmatelka, D. Klos,
D. Knorr, K. Kuzma, M. Pokorný, O.
Milian, D. Lach a Z. Kandráč.
Starší žáci Hepa vedou tabulku
okr. přeboru.

Mladší žáci s trenéry J. Cífkou a R. Durczokem

Mladší žáci
13. 5. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
TJ PETŘVALD - H. BLUDOVICE
19:2 (12:1)
Branky: Z. Kandráč 6, D. Lach 3, V.
Stavař 3, A. Durczok 2, T. Chrobák
2, Š. Bitala 2, O. Šoch.

TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ
„B“ 10:0
Branky: M. Marcol 5, M. Pokorný, T. Serafín, V. Lach, D. Sobita,
A. Súdna.
TJ PETŘVALD - H. SUCHÁ 7:1
Branky: M. Marcol 2, A. Súdna 2,
P. Šplíchal 2, M. Pokorný.

20. 5. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
Slovan H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD
7:4 (3:2)
Branky: Z. Kandráč 2, V. Stavař,
P. Müller.

15. 5. - turnaj č. 3.
TJ PETŘVALD - ALBRECHTICE 3:7
Branky: M. Marcol 2, D. Bednář.
TJ PETŘVALD - DĚTMAROVICE 1:5
Branka: D. Sobita.
TJ PETŘVALD - Č. TĚŠÍN 3:4
Branky: M. Marcol, J. Pečonka,
D. Sobita.

Starší přípravka
11. 5. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
TJ PETŘVALD - MFK K ARVINÁ
4:15 (0:6)
Branky: V. Stavař 4.
18. 5. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD 12:9
Branky: V. Stavař 5, M. Marcol 2,
O. Šustek 2.
Mladší přípravka
8. 5. - turnaj č. 2.
TJ PETŘVALD - TĚRLICKO 4:3
Branky: M. Marcol 2, J. Pečonka,
T. Serafín.

22. 5. - turnaj č. 4.
TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV 5:4
Branky: M. Marcol, M. Pokorný,
A. Súdna, J. Pečonka, T. Serafín.
TJ PETŘVALD - TĚRLICKO 3:2
Branky: T. Serafín 2, M. Pokorný.
Na těchto turnajích naše město
reprezentovali: V. Kuzma - M. Marcol, A. Súdna, V. Lach, D. Sobita,
M. Pokorný, P. Šplíchal, T. Serafín,
J. Pečonka, L. Poloch, D. Bednář
a L. Böhmová.
Naši nejmenší fotbalisté dokázali
vyhrát tři turnaje ze čtyř!
K. Pokorný

5. turnaj tarokové ligy GP Slezska 2017
Dne 27. května 2017 se uskutečnil již 5. turnaj letošní tarokové ligy
- GP Slezska 2017. Pořadatelem byli tarokáři z Českého Těšína, kde
se turnaje zúčastnilo 48 přívrženců této karetní hry. Vítězem se stal
Martin Szczerba z Nebor, na 2. místě se umístil náš zástupce Tomáš
Chrobák a 3. místo obsadil Piotr Kine z polských Koz. Po tomto turnaji se Tomáš Chrobák vyšvihl do čela celkového hodnocení. Blahopřejeme.
Tomáš Chrobák
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům
Božena Krmášková
Jan Szczypka

80 let
80 let

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

Dne 6. července 2017 se dožívá významného životního jubilea
paní Zdeňka Golasovská. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let z celého srdce přeje snacha Anna,
vnoučata Svaťka a Tomáš s rodinami.

Uzavřená manželství
Václav Szokala
a Veronika Adamčíková

Vzpomínáme

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Milá Mařenko, život jsi měla ráda a chtěla jsi tu s námi být.
Bohužel přišla nemoc a Ty jsi od nás musela odejít.
Dne 24. července 2017 vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a tchýně paní Marie Pavlíková,
bývalá učitelka základní školy v Petřvaldě.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Narozené děti
Julie Burová
Tereza Jalovcová
Lilien Jiřičná
Miriam Mannová
Liliana Maruničová
Natali Repíková
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám…
Dne 17. července 2017 uplyne 15 let od úmrtí
mého manžela pana Ladislava Ošeldy.
Nikdy nezapomene manželka Miluše,
dcera Jarmila a syn Martin s rodinami.
Vzpomeňte si s námi…

Dne 4. července 2017
vzpomeneme nedožitých
66 let pana Emila Kubiše.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Vzpomíná manželka
s rodinou.

Zemřeli občané
Olga Bartošová
Žofie Czakanová
Anna Motlochová
Mária Wondrová
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dne 15. června 2017 by se dožil 75 let můj drahý
manžel, tatínek a dědeček pan Ing. Josef Kern.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Maria,
dcery Táňa, Hanka a syn Martin s rodinami.

Čas letí, rány hojí, ale i dnes to stále bolí.
Dne 25. června 2017 jsme vzpomněli 10 let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička paní Naděžda Šottníková a dne
30. června 2017 si připomeneme její nedožité
68. narozeniny. Se slzami v očích stále vzpomínají
dcery Gabriela a Taťána s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 28. června 2017 jsme vzpomněli
7. smutné výročí úmrtí paní Ilony Brylové.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel Jaroslav s rodinou.

Když zemře maminka, i slunce zajde, v duši se
rozhostí zvláštní chlad. Těžko pak ve světě ještě se
najde, kdo by jak maminka uměl mít rád…
Dne 24. července 2017 vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí naší milované manželky, maminky
a babičky paní Věry Španělové. S láskou a úctou
vzpomíná manžel Antonín a dcery Irena
a Věra s rodinami.

Čas utíká a nevrací, co vzal,
ale vzpomínky v našich srdcích žijí dál.
Dne 4. července 2017 by se dožil 66 let
pan Emil Kubiš. S láskou vzpomínají maminka
a celá rodina.

Dne 13. června 2017 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí paní Anny Zavalské.
Nikdy nezapomeneme.
Dcera Lenka a Jarmila s rodinami.

Dne 17. června 2017 jsme vzpomněli
nedožité 90. narozeniny naší drahé maminky,
babičky a prababičky paní Vlasty Opálkové,
roz. Chybiďurové. S láskou a úctou vzpomínají
a nikdy nezapomenou syn Miroslav s manželkou,
vnučka Veronika s manželem, vnuk Libor
s manželkou a pravnučky Kristýnka, Nikolka
a Izabelka.

Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Kdo Tě znal, ten si vzpomene.
Dne 15. srpna 2017 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí pana Vladimíra Kubiše.
Vzpomíná manželka s dětmi a celá rodina.

87 let
96 let
81 let
83 let
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Před rokem ve věku nedožitých 82 let nás navždy
opustila naše drahá maminka, tchýně, sestra,
babička a prababička paní Anna Rosnerová.
S hlubokou úctou a vděčností
za neskonalou obětavost, štědrost,
péči a lásku, kterou nám věnovala a pro niž
žila, vzpomíná dcera Anna s manželem, syn
Zdeněk s rodinou, vnučka Veronika s manželem,
vnuk Libor s manželkou a pravnučky Kristýnka,
Nikolka a Izabelka.

Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene,
kdo Tě znal, ten vzpomene.
Dne 11. června 2017 by se dožila 80 let naše
drahá maminka, manželka, babička, sestra,
teta a švagrová paní Květoslava Okapová.
Dne 21. ledna 2017 uplynuly 4 roky
od jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manžel Antonín,
dcery Milada a Helena s rodinami.

Udělal jsi, nač síly Tvé stačily a osud udělal, co chtěl.
Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 18. července 2017 vzpomeneme 8. výročí, kdy nás ve věku 68 let opustil můj manžel, náš tatínek,
dědeček a pradědeček pan Miroslav Skyba. S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,
syn Radomír, dcery Miroslava, Taťána, Sylva a Kamila s rodinami.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, ten nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 6. května 2017 by se dožil 90 let můj milovaný manžel a tatínek Ing. Zdeněk Juřica.
S láskou stále vzpomínají manželka Jarmila, syn Vladimír a dcera Jana s rodinami.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým smutnou zprávu, že nás dne 22. května 2017
navždy opustila ve věku 81 let naše drahá manželka, maminka, tchyně, babička, prababička, sestra,
švagrová a teta paní Anna Motlochová. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.
Za zarmoucenou rodinu manžel Josef.

NAPSALI NÁM...
Moje petřvaldské střípky
Ještě jako čerstvý adept hornického cechu, v září 1958, jsem zvědavě a možná i vyjeveně pokukoval
po těžní věži závodu 1. tehdejšího
Velkodolu Julius Fučík s tím, že
nás pustili pouze do úpravny, kde
jsme nakoukli i do výrobny briket,
která tehdy byla ještě v provozu.
Čas letí jako voda, je tu rok 1964,
vracím se, alespoň podle papíru,
jako kvalifikovaný pracovník důlní profese. Rok 1966, žením se
„s děvčetem z kolonie“ a stávám
se občanem Petřvaldu definitivně.
Na základě výše uvedeného a dalšího dění se domnívám a jsem přesvědčen o oprávněnosti vyjádření
svých náhledů na současnou podobu Petřvaldu, i když, a to zdůrazňuji, jde o můj názor, za kterým
si ale stojím.
Petřvald sám o sobě je příjemným místem k životu. Okolní příroda poskytuje dostatek krásných
míst, ať již pro pohled, tudíž i pro
duši, je příhodně položen s ohle-

dem na dostupnost lidských potřeb a nároků, kdo hledá, najde
a splní si svá přání. Tímto končí
výčet kladů, které považuji za nezpochybnitelné.
Sídliště lidí vždy bylo a je místem
konfliktu zájmů ať už jednotlivců
či skupin. V blízké budoucnosti, promiňte mi můj pesimismus,
očekávám spíše vyostření vztahů,
ačkoliv si myslím, že na tomto lze
ledasco změnit, obrousit hrany.
A zvláště bychom se měli všichni
snažit vzdělávat se a tím dosáhnout změny k lepšímu. Jak?!
Začnu zdola, sám od sebe! Každý
z nás má určité rezervy v chápání a úctě k ostatním. Pro začátek
postačí, pokud uznám a dodržuji, že má svoboda není absolutní
a končí v okamžiku či bodě styku
se svobodou každého jednoho
z lidí mne obklopujících. Důležitou přidanou hodnotu vytvořím
tím, že budu maximálně vstřícný.
Pokud se alespoň polovina z nás

bude chovat minimálně slušně, tak
jsme téměř vyhráli, zbytek musí
zvládnout ti, kteří to mají v popisu
práce a mají k tomu patřičné nástroje! Tito budou muset pořádně
zabrat a svou práci dělat tak, aby
její hodnocení nevypadalo jako
výsměch a bohorovnost. Takto mi
připadalo hodnocení bezpečností
situace v Petřvaldě, které prezentoval vedoucí oddělení petřvaldské
policie na zasedání zastupitelstva
obce 26. 4. 2017, kdy se stejně
jako rok předtím holedbal výbornými výsledky práce policie, když se
ve městě střílí, spousta přestupků se ignoruje, případně se odkládá, údajně dle zákona. „Pomáhat
a sloužit“, evidentně si toto krédo
vykládáme diametrálně jinak!
Zájem o věci veřejné, tedy dopad na všechny z nás, by se měl
projevit nejen, když jsem na věci
osobně zainteresován, ale i v širším záběru. Příkladů je spousta
- počínaje černými skládkami,

sousedskou nevraživostí, ignorováním situace s vodou, kdy
konstatujeme její nedostatek,
případně znečištění. A neděláme
nic! Případné nápady si nenechávat pro sebe a nejen je projednat
s odpovědnými, ale přiložit ruku
k dílu a podílet se v rámci svých
sil na jejich realizaci.
Měli bychom znát historii Petřvaldu, pečovat o ni, vštěpovat
ji dětem, nenechat se „otrávit“
lhostejností povolaných ani jejich polovičatými řešeními. Tlacháním v hospodě či šeptanou
na rohu nic nevyřešíme. Naučme
se znát, opravdu znát, svá práva
a využívejme jich pro dobrou věc,
nikoliv pro vykřičení a davový nátlak! Máme slušné vedení města,
drtivá většina, včetně řadových
úředníků města, je přístupná jednání a vstřícná. Když si budeme
vzájemně naslouchat, může být
v Petřvaldě ještě lépe!
Stanislav Žák

červenec 2017

Firma Zdeněk Závišek
nabízí tyto služby:
- čerpání a odvoz fekálií
- výroba a oprava laviček
- výroba dětských laviček
- kosení trávy
Tel.: 602 527 216,
775 910 530
Provozovna Orlová
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TARIFY
SINGLE

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA

BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199
e-mail:

ondruch.jiri@seznam.cz

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ

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

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.

Chcete zdarma kotel ?

Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci,
určenou jen pro 6000 zájemců!
www.dotacnikotle.eu tel. kontakt: 777 698 398

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

Nabídka pracovního místa: Do našeho pracovního kolektivu
hledáme nové spolupracovníky na různé pozice. Vzdělání technického
směru vítáno. Řidičský průkaz sk. B podmínkou.
V případě zájmu zašlete životopis na adresu ostrava@gis-stavinvex.cz
GIS – STAVINVEX a.s., Bučinská 1733, 735 41 Petřvald, tel. 536 541 102

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
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ARBOR MORAVIA

Ovocné stromky a keře
Okrasné stromy, keře a růže
Trvalky a letničky
Hnojiva, substráty, postřiky

Palivové dříví:
špalky 600,-/prms
štípané 800,-/prms
mulč 450,-/m 3

Otevírací doba: 8-17, so 8-12

doprava do 14m3

Petřvald Klimšova 1878, tel. 605 248 991, 59 654 20 98

- 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

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

Nepodceňujte své síly, zdraví a vitalitu. Přijďte se
zregenerovat a odpočinout po práci či sportu, je třeba
tělu i duši vrátit energii. Nabízím každý všední den v KD
Petřvald masáže různého zaměření. Masáž lávovými
kameny nebo baňkování. Klasickou, speciální medovou
nebo čokoládovou masáž.

Váš masér Kateřina Mojžíšková
Tel. 723 531 249

HLEDÁ SE
NÁHRADNÍ BABIČKA
Hledáme starší aktivní paní
k dětem, finanční odměna
po dohodě.
Ideálně Petřvald a okolí.
Bližší informace na tel.:
728 88 66 54

Autodoprava
SKRZYŽALA

nabízí vývoz a čištění
žump, septiků a jímek
vozem o objemu
až 9 m3. Kvalitně
odvedená práce
za dobrou cenu!
Tel: 739 424 311
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