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Rozloučení s devátými třídami
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čísel novin jsou zveřejněny
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na www.petrvald-mesto.cz

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

POZVÁNKA

55. schůze Rady města Petřvaldu se konala 6. června 2017
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na
pozemcích města;
 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zajištění „Opravy
místních komunikací v roce
2 017“ u z a v ř e n é s f ir m o u
STRABAG a.s., kterým se rozšiřuje a zároveň ponižuje předmět díla. Cena díla dle smlouvy
je 2 265 260 Kč bez DPH,
cena víceprací je 137 876 Kč
bez DPH, cena méněprací je
7 470 Kč bez DPH, cena celkem 2 395 666 Kč bez DPH;
 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pro „Realizaci energetických úspor bytových domů
Březinská čp. 1611 – 1615
v Petřvaldě - dodatečné stavební práce č. 1“ se společností KOFING, a.s.. Cena díla
se snižuje o 4 868 Kč;
 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pro stavbu „Chodník
podél ulice Školní v Petřvaldě“
na dodatečné stavební práce
se společností JANKOSTAV
s.r.o., kterým rozšiřuje předmět

díla. Cena díla 777 513,79 Kč
bez DPH, cena víceprací činí
30 561 Kč bez DPH, cena
dí la celkem po změně činí
808 074,79 Kč bez DPH;
 instalovat klimatizační jednotku v nebytových prostorách
v 1. NP budovy na ul. Gen. Svobody 929 v Petřvaldě, které užívá na základě nájemní smlouvy
Česká pošta, s. p. s tím, že
náklady na pořízení a instalaci klimatizace uhradí nájemce
nebytových prostor;
 o poskytnutí finančního daru
každému ve v ýši 1 000 Kč
těmto dárcům krve - Ondřeji
Cudrákovi, Monice Dančákové
a Miroslavu Němčíkovi;
 o poskytnutí dotace ve výši
140 979 Kč účelově určenou
na spolufinancování projektu
„Kotlí kové dotace v Moravskoslezském kraji“ a o uzavření smlouv y o posky tnutí
dotace s Moravskoslezským
krajem;
 o uzavření dohody o spolupráci při zajištění některých úko-

nů při konání Petřvaldské pouti
a jarmarku s Tělovýchovnou
jednotou Petřvald, z.s.;
 o uzavření smlouvy o nájmu
části budovy na ulici Březinská č.p. 1611 s nájemcem
společností VEJNET.CZ., s.r.o.,
k instalaci bezdrátového internetového připojení pro posk y tování datov ých služeb
občanům města na střechu
bytového domu;

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
30. srpna 2017
v 16:00 hod.
v Kulturním domě
města Petřvald.

 o uzavření smlouvy o nájmu
prostor sloužících podnikání
na ulici Kulturní č.p. 26 s nájemcem paní Kateřinou Mojžíškovou. Smlouva se uzavírá od
1. 7. 2017 na dobu neurčitou
za účelem poskytování masáží;

RM povolila výjimku z nejnižšího počtu žáků přípravné třídy ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.
org. a stanovila minimální počet
5 žáků přípravné třídy.

 o zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Procesní audit v podmínkách Městského úřadu
v Petřvaldě“;

RM schválila odpisový plán ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.
org., na rok 2017.

 spolufinancovat službu Mo bilního hospice Strom života
– Terénní odlehčovací službu,
pokud bude poskytována občanům města Petřvaldu.

RM vzala na vědomí předložený
výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4.
2017.
Pokračování na následující straně

Petřvaldské noviny
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56. schůze Rady města Petřvaldu se konala 23. června 2017
RM rozhodla  
 o zrušení rozhodnutí o zřízení
 o uzavření dodatku ke smloupřípravné třídy ZŠ a ZUŠ Petřvě o dílo na zakázku „Úpravy
vald Školní 246, přísp. org.,
vytápění v KD Petřvald ul. Kulz důvodu nedostatečného poturní čp. 26, 735 41 Petřvald“,
čtu přihlášených žáků;
uzavřené s firmou EKOINVESTA
spol. s r.o. a městem Petřvald.  o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pro „Realizaci energeCena díla se zvyšuje o 5 000 Kč;

DPH a termín dokončení stavebních prací se prodlužuje
o 15 kalendářních dnů. Celková lhůta k řádnému provedení
díla tedy činí 70 kalendářních
dnů.

tických úspor bytových domů
Březinská čp. 1611 – 1615
v Petřvaldě - dodatečné stavební práce č. 2“ se společností KOFING a.s.. Cena díla
se snižuje o 140 285 Kč bez
DPH, cena dí la celkem po
změně činí 7 820 841 Kč bez

57. schůze Rady města Petřvaldu se konala 28. června 2017
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
R M v y h l á si l a zá m ě r p ro ná jmu pozemků parc. č. 4546/3,
č. 4546/19 a č. 4546/20 a části pozemků parc. č. 4546/1
a č. 4549, vše k. ú. Petřvald
u Karviné.
RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zakázku „Zateplení
kulturního domu v Petřvaldě na

ul. Kulturní čp. 26 “, uzavřenou
mezi MH-STAVBY, s.r.o. a městem Petřvald z důvodu méněprací a víceprací uvedených
v důvodové zprávě, cena víceprací je 254 693 Kč bez DPH
a cena celkem je 7 732 036 Kč
bez DPH;
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na zajištění stavby „Chodník podél silnice III/4726 ul.
Šumbarská, Petřvald" uzavřené se společností STROJÍRNY

A STAVBY TŘINEC, a.s., kterým
rozšiřuje předmět díla. Cena
díla dle smlouvy je 18 431
330,53 Kč bez DPH, cena víceprací je 1 496 238,60 Kč bez
DPH a cena celkem je 19 927
569,13 Kč bez DPH;
 o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Chodník
nad bytovým domem čp. 1945
v Petřvaldě“.

RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2017;
 informaci o zahájení dalšího
roční ku U3V v Petř valdě za
cenu 36 tis. Kč za 2 semestry
s tím, že cena za semestr bude
600 Kč/osoba a pro občany s trvalým pobytem na území města
Petřvaldu 400 Kč/osoba;
 prodloužení provozní doby na
hřišti u ZŠ Školní v době letních prázdnin od 10.00 do
20.00 hod.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 5. 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
35 455,82
5 516,71
149,96
2 962,72
44 085,21
29 817,19
2 311,16
32 128,35
-10 943,15
0,00
-800,00
0,00
-213,71
-11 956,86

Stavy na bankovních účtech k 31. 5. 2017
Základní běžný účet
26 524 746,98 Kč
Fond rezerv a rozvoje
48 367 516,08 Kč
				

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.
Pavlína Malíková, finanční odbor

U nás v Kocourkově
Tak máme za sebou další jednání
zastupitelstva. Kdo z občanů se
ho dne 28. 6. zúčastnil, zřejmě
ho považoval za příliš zdlouhavé
a nudné, neboť drtivá většina odešla ještě před koncem jednání.
Pro mě osobně přineslo jen další
poznání o tom, že usilovat o rovná
práva občanů a zákonnost procesu je jen marnou snahou – když
zrovna nejste členem místní momentálně vládnoucí trojkoalice.
Tak například – stavíme chodník
na Šumbarské ulici. To je jistě pozitivní věc a mimo pana Holečka
nevím o nikom, kdo by tento chodník považoval za nepotřebný. Když
ale veřejně oznámím skutečnost,
že 1m2 předmětného chodníku
stojí 10 700 Kč, nikomu to nevadí.
Když si jako běžný občan necháte
položit dlažbu kolem svého domu,
zaplatíte průměrně za 1m2 deset-

krát méně! No co, však z našeho
to neteče. Jistě – chodník potřebujeme – proto další navýšení ceny
díla odsouhlasíme. A jede se dál.
Na řadu přichází zateplení kulturního domu. Během jediného měsíce
jsou schvalovány vícepráce a tím
i vícenáklady na danou zakázku už
podruhé. Co na tom, že zhotovitel
prací měl možnost se důkladně
seznámit jak s projektem, tak i s
faktickým stavem budovy a podle
toho stanovit reálnou cenu díla.
U nás je přece už standardem, že
firma nabídne nižší cenu, aby zakázku dostala, a v průběhu prací podepsáním několika dodatků
cenu díla navýší přesně tak, jak
potřebuje. To už nikdo nekontroluje? Když opoziční zastupitel pan
Balwar rozdal všem přítomným zasedajícím dokument o tom, že tyto
vícepráce jsou přibližně o 100%

předraženy, koaličním zastupitelům
to nestálo ani za pohled. Tento bod
je pro tentokrát z jednání odročen,
ale ne z důvodu navyšování ceny
prací – to nikomu nevadí a nehodlá se tím zabývat – ostatně, tuto
část schválí rada bez účasti veřejnosti na některém svém dalším
jednání. Zastupitelé se nedokázali
shodnout na tom, jestli za další milion korun nechat úplně odstranit
nepoužívanou terasu z boku KD,
nebo ji za 600 tisíc nechat pouze
opravit. V pětiminutové vyžádané
přestávce se koaliční zastupitelé
dohodli, že se zbourá jen část terasy a část se zachová. To je přece
řešení hodné politika!
Dále jednáme o obecně závazné vyhlášce řešící úplný zákaz výherních
automatů na území Petřvaldu. Do
diskuze se přihlásí občanka podnikající v pohostinství a de facto

nám zastupitelům vyhrožuje, že
když jim zakážeme provoz výherních automatů, ze kterých do rozpočtu města plyne určitý příjem
(jedná se o necelá 3% z celkových
příjmů města), tak nakoupí kvízomaty a z těch město nedostane vůbec nic! Já osobně se domnívám,
že každý zastupitel by měl mít zcela jasno v tom, jestli tuto „zábavu“
chce v našem městě podporovat či
nikoliv. Ale opět se pletu – zastupitelé si odhlasují odložení řešení
s tím, že budou jednat s lobby hostinských a hledat řešení společně.
Jednání je stanoveno na 3. 8. od
16:00 hod. v zasedací místnosti
radnice bez účasti veřejnosti.
Následně prodáváme pozemky.
Na minulém zastupitelstvu jsme
většinou odsouhlasili, že jestliže
budeme prodávat majetek města, budeme tak činit veřejně za
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nejvyšší nabídnutou cenu. Rada
ovšem rozhodnutí zastupitelstva
přehodnotila a věc vrátila k jednání v původním znění. Že je zastupitelstvo orgán radě nadřízený a tato
má respektovat a ctít jeho rozhodnutí? Jistěže ano, alespoň dle
Zákona o obcích, ale ne u nás v Petřvaldu! Zastupitelům toto znevažování radou evidentně nevadí
a vesele licitujeme o ceně. Znalec
najatý městským úřadem stanovuje cenu pozemku v Petřvaldu na
178 Kč/m2, tržní hodnota se pohybuje kolem 600 Kč/m2. Kde je
chyba? To je jedno, znalec je přeci autorita! (Možná někoho dobrý
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známý, ale to je skutečně jen moje
spekulace). Takže jak vlastně v Petřvaldu určujeme prodejní cenu
majetku města? Starosta Lukša
navrhuje kompromis mezi cenou
tržní a stanovenou „znalcem“ ve
výši 350 Kč/m2. Místostarosta
Dvořáček je zřejmě větší realista
a navrhuje 500 Kč/m2. Nikdo další
nenavrhuje už radši nic. Odsouhlasena je naštěstí ta vyšší varianta.
Že by město mohlo získat prodejem svého majetku více finančních
prostředků, kdyby záměr prodeje
vyhlásilo skutečně veřejně, tak jak
na minulém jednání zastupitelé
odsouhlasili, v tuto chvíli už niko-

ho nezajímá. Vždyť záměr visel na
vývěsce města (kterou jak je všeobecně známo téměř nikdo nečte),
takže zákonná povinnost byla splněna. Hledat efektivnější cesty chce
práci navíc a na to na úřadě nemá
nikdo čas ani chuť. Poté jednání na
půl hodiny opanují zástupkyně provozovatele ubytovny v Petřvaldu na
ulici Ráčkova. Zjihlým hlasem nám
za pomoci prezentace vykládají o jejich záměru pečovat o naše seniory nad 70 let věku. Po konfrontaci
se zastupitelkou paní Kantorovou
vychází najevo, že ve skutečnosti
mají ve svém domě ubytovaného
pouze jednoho seniora! Z reakcí

přítomných zastupitelů usuzuji, že
proč byly na jednání vůbec pozvány a proč jim byl dán takový časový
prostor. To v tu chvíli chápe pouze
místostarosta Dvořáček. V závěrečné diskuzi se ještě dovídáme, že zastupitel a radní v jedné osobě pan
Marenčák uvedl v červnových Petřvaldských novinách lživé tvrzení,
které si odvodil pouze z kresleného
vtipu a že nové dětské hřiště v hodnotě přesahující 3 miliony korun se
staví v blízkosti jeho domu, ačkoliv
toto jednání přisuzuje opoziční straně! Prostě Kocourkov.

požadovali, a který se nám bohužel
nepodařilo přes „starou gardu“ protlačit. Tak snad po příštích volbách
. Zároveň se změnou správcovství
se změnily i podmínky pronájmu
prostor kulturního domu. Dříve bylo
vše jasné – velký sál stál 400 Kč/
hod., velká banketka 100 Kč/hod.
a malá 50 Kč/hod., vše v cenách
bez DPH. Žádné další náklady navíc se nehradily, příprava i následný
úklid byly v režii správce. Na žádost
mohla rada města poplatek za pronájem odpustit. Nyní mohou být
banketky pronajímány pro různé organizace, strany a spolky zdarma.
Zdá se to lákavé, dokud nezjistíte, že za přípravu a následný úklid
musíte zaplatit nemalou částku,
která několikrát převyšuje původní
cenu pronájmu. Když k tomu přidáte ještě skutečnost, že při žádosti
o pronájem je nově nutné vyplnit
několikastránkový formulář, není
divu, že spousta stálých klientů, ať
už malých spolků či větších institu-

cí, se poohlíží po jiných prostorách
v městě, což mám osobně potvrzeno. Já si myslím, že náš kulturní
dům by měl sloužit svým občanům
a firmám podnikajícím a zaměstnávajícím naše občany za dostupných
podmínek. Proč poslední čtyři roky
do rekonstrukce a oprav kulturního
domu město vkládá nemalé peníze,
když svými kroky dělá vše pro to,
aby náš kulturní dům zůstal nevyužit. Je toto skutečně v zájmu nás,
občanů města Petřvaldu? Jestli se
po přečtení těchto řádků domníváte, že za to může vedení města, tak
se velmi pletete. Mocnost a síla
úředníků na městě je bohužel silnější. A tak to vidím (nejenom) já.

Ing. Jitka Vlková,
nezávislý zastupitel města

Jak to vidím já – kulturní dům
Vážení spoluobčané, byl jsem
správcem našeho kulturního domu
více než 7 let. Po celou dobu jsem
se staral o pronájem sálu a banketek, o jejich přípravu na různé akce,
ať už pořádané městem či soukromé, a o jejich následný úklid. Sám
jsem také různé akce pořádal, jako
například oblíbené Tančírny, tedy
taneční večery klasických tanců,
nebo naopak rockovější každoroční
koncerty se skupinou Legendy se
vrací, a mnoho dalších tak, aby náš
kulturní dům žil. Od 1. 11. 2016
mi bylo na návrh rady správcovství
kulturního domu odebráno a od
toho data si začalo město Petřvald
spravovat prostory sálu a salonků ve vlastní režii. Na vysvětlenou
mi bylo uvedeno, že této činnosti
se bude příležitostně věnovat jeden zaměstnanec z údržby města
a částečně jedna uklízečka z radnice, čímž město měsíčně ušetří na nákladech 5 000 Kč, které
do té doby vyplácelo za činnost

správce mně. Proti tomuto řešení
samozřejmě nic nenamítám, vždyť
hospodárnost města by měla být
zájmem nás všech. Jenže nakonec,
jak už to tak v Petřvaldu bývá, vše
dopadlo úplně jinak. V současné
době je správcem našeho kulturního domu pan Kamil Szlauer, a to
na plný úvazek. Při pořádání akcí se
zvukovou a světelnou technikou je
mu k dispozici další pomocná síla
ze střediska údržby města a na půl
úvazku dvě uklízečky z radnice. Každý z nás si jistě umí spočítat měsíční náklad, který město těmto lidem
vyplatí na mzdách. Když jsem tuto
námitku vedení města přednesl,
bylo mi sděleno, že tito lidé navíc
nic nestojí, neboť město má pracovníků údržby dost - a to i pro případ,
že někdo z nich onemocní. Tak tady
mi rozum zůstává stát. Zdá se vám
to v pořádku? Už začínám chápat,
proč se úředníci města tolik bránili personálnímu auditu, který jsme
jako noví zastupitelé před třemi lety

Břetislav Hečko, bývalý správce KD
a stále zastupitel města

Reakce na tento text bude zveřejněna vzhledem k jejímu rozsahu na
webových a facebookových stránkách města Petřvald.
Ing. Jiří Lukša, starosta

21. ročník Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR

Toto setkání se v letošním roce
uskutečnilo v Chomutově pod
názvem Chomutovské krušení.
Byl to název pořadatelů z města Chomutova pro každoroční
setkání zástupců hornických
měst a spolků, jejichž cílem je
prohlubování vzájemných vzta-

hů a udržování historických hornických tradic. V pátek 16. 6.
2017 nastoupilo celkem 7 zástupců z našeho města pod vedením starosty Ing. Jiřího Lukši
do autobusu ke spolku krojovaných horníků z Karviné a Sedliště. Ještě téhož dne jsme se

v podvečerních hodinách zúčastnili slavnostního zahájení
akce v Městském divadle v Chomutově. V sobotu 17. 6. jsme
se zapojili do obřího pochodu
městem Chomutov a reprezentovali tak naše město Petřvald.
Ve večerních hodinách předali

pořadatelé jako štafetový kolík
světlo sv. Barbory do rukou vedení krajského města Ostravy.
Od této chvíle se můžeme těšit
na další ročník setkání hornických a hutnických měst a obcí
ČR v krajském městě Ostrava.
Jana Jaglařová, zastupitelka města
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Slavnostní odhalení památníku na počest rodáka našeho města
generála Ing. Aloise Vicherka
V sobotu 24. 6. 2017 byl dopoledne na náměstí odhalen
památník generála Ing. Aloise
Vicherka, který byl rodákem z Petřvaldu. Slavnostního aktu se
kromě vedení města (starosta,
místostarosta, zastupitelé města) a občanů zúčastnili i členové
rodiny generála Ing. Aloise Vicherka, kteří neváhali přijet až
z Prahy. Starosta Ing. Jiří Lukša
jim poděkoval za účast a za významný finanční dar na zhotovení památníku. Pomník ze slezské
žuly vytvořil sochař Mgr. A. Martin
Kuchař, který působí v našem regionu, ale jeho díla můžeme najít nejen v celé České republice,
ale i ve světě (například v Polsku,

Maďarsku, Egyptě, Jižní Koreji či
v Sydney). Součástí slavnostního
odhalení byla i ukázka rádiem řízených leteckých modelů Ing. Radomíra Štěrby a jeho syna Davida,

Dana Szotkowská, odbor výstavby
a životního prostředí

Druhé kolo kotlíkových dotací
v Moravskoslezském kraji bylo zahájeno  
Dne 29. 6. 2017 vyhlásil Moravskoslezský kraj další kolo „kotlíkových“ dotací. Příjem žádostí
do nového dotačního programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ bude
zahájen 5. září 2017 od 10:00 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až
do 31. 12. 2018, vzhledem k objemu finančních prostředků pro
tento dotační program bude přijato
maximálně 10 000 žádostí o dotaci s tím, že bude podpořeno cca
8 660 žádostí a zbývající žádosti
budou zařazeny do zásobníku a budou podpořeny za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci
dotačního programu. Žádosti budou podávány elektronicky (po přijetí 10 000 žádostí bude podávání
žádostí v elektronické aplikaci automaticky ukončeno) v aplikaci dostupné na adrese: https://kotliky.
msk.cz/. Následně do 10 pracovních dnů od elektronického podání
žádosti je pak nutno doručit podanou žádost také v listinné podobě
– originál (formulář vygenerovaný
elektronickou aplikací při podání
žádosti) podepsaný oprávněnou
osobou, a to spolu s požadovanými přílohami. Aplikace je dostupná již od 29. 6. 2017 a žádost je
možno v ní předvyplnit a uložit. Po-

která se setkala s velkým zájmem
účastníků. Oba letečtí modeláři
všem přihlížejícím přiblížili tuto
tématiku a odpověděli na zvídavé
otázky technického rázu.

drobné informace o podmínkách
druhého kola kotlíkových dotací je
možné získat na adrese: https://
lokalni-topeniste.msk.cz/, na telefonní lince 595 622 355 dostupné v době úředních hodin, t.j.: Po
a St od 8 do 17h, Út + Čt od 8 do
14:30h a v Pá od 8 do 13h nebo
na e-mailové adrese: kotliky@msk.
cz. Na výše uvedené adrese je
rovněž zveřejněn pravidelně aktualizovaný seznam konzultací a seminářů, které budou pro občany
– žadatele o tzv. kotlíkové dotace pořádat pracovníci Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s městy a obcemi
s rozšířenou působností a pracovníky Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA SRPEN A ZÁŘÍ 2017
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Srpen: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
Září: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.
2. Svoz plastů

17. srpen, 14. září

3. Svoz papíru

25. srpen, 22. září

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Srpen: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
Září: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.

Ocenění dárců krve
Dne 26. června a 10. července 2017 byli na radnici do kanceláře starosty pozváni dárci krve - paní Monika Dančáková, pan
Miroslav Němčík a pan Ondřej Cudrák, kterým osobně za tuto
záslužnou činnost poděkoval pan Ing. Jiří Lukša, starosta města a pan Ing. Petr Dvořáček, místostarosta. Dárcům krve předali
finanční dar, který schválila rada města.
Karin Canibalová, odbor správní

Zpracovala Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí,
zdroj: https://lokalni-topeniste.msk.cz/
Užitečné kontakty na MěÚ
Spojovatelka

596 542 911

Odbor výstavby
a životního prostředí

596 542 908

Finanční odbor

596 542 916

Odbor správní

596 542 903

Matrika

596 542 904

Podatelna

596 542 907

M. Dančáková, M. Němčík

O. Cudrák

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.–21. 10. 2017
Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), § 6a upozorňujeme voliče, kteří nebudou moci
volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu jsou zapsáni, na
možnost požádat o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:
1) osobně u Městského úřadu
v Petřvaldě, kancelář č. 101,
do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. do 18. října
2017 do 16.00 hodin. Městský
úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě,

která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle.
2) písemným podáním doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017, Městskému úřadu v Petřvaldě. Toto
podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným

podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Městský úřad voličský průkaz
voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče
k volbám ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku.
Petra Bierská, odbor správní
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Zúčastnili jsme se…
Dne 20. 6. 2017 jsme byli pozváni
na slavnostní ocenění žáků a studentů do spřáteleného města Jasienica. Desítku ocenění předával
starosta města Jasienica Ing. Janusz Pierzyna společně s místopředsedou městské rady Janem
Bateltou. Představitelé začali od
těch nejmenších. Ocenění s diplomem dostali i děti předškolního
věku za vzorné chování a účast na
soutěžích mateřských škol. Poté byli

Foto: Bc. Eva Kaňová

starostou oceněni tři žáci základní
školy za vynikající studijní průměr
a velmi dobré příkladné chování.
Poté následovalo rozloučení studentů středních škol (gymnázií) z Jasienice, Mazancovic a Rudzice, kteří
byli oceněni za dosažené studijní výsledky a mimoškolní úspěchy v oblasti sportu, kultury či umělectví.
Starosta města Ing. Janusz Pierzyna
pogratuloval žákům a studentům za
dosažené úspěchy s vyslovením přání, aby ve svém životě dělali to, co
se jim líbí, to co je naplňuje, neboť
taková práce či taková píle jim v budoucnu přinese uspokojení. Slavnostní ceremoniál navíc doprovázel
i kulturní program. Děti předškolního věku si připravily hudebně divadelní představení o Drakovi Wawel,
poté tanečníci z tanečního souboru PS Dance Petřvald David Sliwka
a Michaela Hrušovská vystoupili
s duetem „Love Yourself“ od amerického zpěváka Justina Biebera.
Závěr patřil vystoupení saxofonistů
- studentů jasienického gymnázia.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat Davidovi a Mišce za
reprezentaci města a přeji jim mnoho tanečních úspěchů.

Zlatá svatba
Dne 24. 6. 2017 v obřadní síni
Městského úřadu v Petřvaldě
jsme měli to potěšení si vyslechnout manželské ano, které si pozlatili manželé Zdenka a Milan
Ožanovi. Zlatí manželé si v tento den připomněli, že již padesát
let kráčí bok po boku společnou cestou životem. Zároveň si
i touto cestou potvrdili, že toto

společné rozhodnutí vstoupit na
společnou cestu životem bylo
tím nejvýznamnějším v jejich dosavadním životě. Chtěl bych touto cestou manželům Ožanovým
popřát na jejich společné cestě
životem pevné zdraví a spoustu
dalších radostných a spokojených let.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Foto: Pavel Římánek

Byli jsme blahopřát …

Bc. Eva Kaňová, odbor správní

Červnové setkání jubilantů
Dne 10. 6. 2017 jsme měli tu
čest přivítat v městské obřadní
síni v Petřvaldě vzácné hosty,
kteří přijali pozvání k přátelskému posezení s připraveným kulturním programem. Váženými
hosty byli oslavenci, kteří v tomto roce oslavili svá životní jubilea: paní Juliana Pawlicová, Věra
Drápalová, Robert Miazga, Emil
Vajdjak, Jan Szczypka a Pavel
Popek. V úvodu všechny přítomné přivítal místostarosta města
Ing. Petr Dvořáček a zastupitelka města Mgr. Šárka Němcová.
Po přivítání se již dostali ke slovu umělci, kteří svými písněmi

a také básněmi zpříjemnili tuto
slavnostní atmosféru. Rád bych
touto cestou poděkoval umělcům (Mgr. Regině Bednaříkové
– klavír, MgA. Pavlu Urbanovi
– housle, Karolíně Levkové –
zpěv, Kateřině Pyreňové – přednes) za jejich hezký a příjemný
kulturní program. Samozřejmě
nemohu zapomenout na pana
Pavla Římánka, kterému určitě
nic neuniklo a vše fotograficky
zdokumentoval. V závěru bych
rád ještě jednou všem poděkoval a jubilantům popřál pevné
zdraví do dalších let.

manželům Josefu a Libuši Děchtářovým k jejich
kamenné svatbě – 65 let společného života

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

uprostřed sedící: oslavenkyně paní Zdenka
Bernatíková, zleva stojící: Ivana Tomková,
Danuše Káňová a Bc. Ivana Rajdusová

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme a přejeme jim hlavně pevné zdraví,
mnoho spokojenosti a osobní pohody.

Zprava sedící: Juliana Pawlicová, Věra Drápalová, Robert Miazga, Emil
Vajdjak, Jan Szczypka, Pavel Popek.
Zleva stojící: Mgr. Šárka Němcová - členka zastupitelstva města,
Ing. Petr Dvořáček – místostarosta, Ivana Tomková – matrikářka.

Občany, kteří slaví jubilejní svatbu nebo významné životní jubileum a ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do obřadní síně,
rádi navštívíme s gratulací doma.
V případě zájmu kontaktujte matriku: tel.
596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz

paní Zdence Bernatíkové, která oslavila
90. narozeniny

Paní Zdenka Bernatíková pracovala cca
20 let na zdejším
městském úřadě a z
toho 4 roky jako matrikářka. U příležitosti gratulace k jejímu
krásnému životnímu
jubileu se u ní doma
sešly její nástupkyně.
Paní Danuše Káňová,
která na matrice působila 24 let a paní
Bernatíkovou vystřídala po jejím odchodu
do důchodu, současná matrikářka Ivana
Tomková, ta převzala matriku před dvanácti lety po odchodu
paní Káňové do důchodu, a paní Bc. Ivana Rajdusová, která
zastupovala matrikářky v době jejich nepřítomnosti úctyhodných
30 let.
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V měsíci červnu 2017 jsme v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu    

Radka Čondáka

Anastázii Jonštovou

Natali Repíkovou

Obřadní síň plná předškoláků
Dne 15. 6. 2017 bylo v obřadní
síni radnice hodně živo. Předškoláci z petřvaldských mateřských
škol přišli v doprovodu svých paní
učitelek přesvědčit pana starostu
Ing. Jiřího Lukšu a panu místostarostu Ing. Petra Dvořáčka, že mohou po prázdninách nastoupit do
1. třídy. Děti se velice snažily,
přednesly mnoho krásných říkanek a zazpívaly několik pěkných
písniček. Tím dokázaly, že jsou
připraveny na to stát se prvňáčky.
Předškoláčci byli za svou snahu
odměněni pamětními listy a ručně malovanými kapsáři naplněnými školními potřebami. A jelikož
každý správný prvňák se stane

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-/

Sofii Kornutovou

4x foto: Pavel Římánek
Foto: Karel Návrat

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Slavnostní rozloučení s devátými třídami
Dne 30. června 2017 se uskutečnilo závěrečné rozloučení s žáky devátých tříd. 34 chlapců a děvčat,
jejich třídní učitelky - Mgr. Zdeňka Jarolímová
a Mgr. Lenka Kocurková, vedení školy, zástupci
města v čele s panem starostou a místostarostou,
zástupci rodičovského sdružení a předsedkyní ŠR
se společně se zákonnými zástupci sešli v tělocvičně základní školy, aby zhodnotili celých devět let,
které společně prožili ve školních lavicích.
Celým slavnostním programem provázela Mgr. Pavla Helbichová. Třídní učitelky představily jednotlivé žáky, předaly jim vysvědčení a pamětní listy.
Pan starosta Ing. Jiří Lukša svým optimistickým
a povzbuzujícím proslovem popřál žákům hodně
sil a úspěchů v dalším životě a společně s paní
Mgr. Lucií Polkovou a místostarostou Ing.Petrem
Dvořáčkem předali absolventům drobné upomínkové předměty.
Mezi žáky bylo i několik těch, kteří prospěli s vyznamenáním. Ve třídě IX.A to byli Dutko Lukáš,
Líčková Michelle, Smiešková Klára, Petřvalská
Kristýna. Vyznamenou žákyní z IX.B byla Krublová Klára. Žáci si připravili velmi pěkný a dojemný
kulturní program, jehož součástí bylo i poděkování
rodičům a maminkám. Ještě jednou přejeme všem
krásné prožití letních dnů a šťastná vykročení na
nová působiště v příštím školním roce.
Ing. Zdeňka Kozlovská,
ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

brzy čtenářem, rozdala také paní
knihovnice Mgr. Radka Haichlová
dětem malé dárky - a to pozvánky
do knihovny a čtenářské průkazy.
Za všechno, co se děti ve školce
naučily, patří velký dík jejich paním
učitelkám, proto jsme nezapomněli ani na ně a potěšili je kyticí. Dalším dárečkem pro předškolní, ale
i ostatní děti z mateřských škol
byla interaktivní pohádka „O veselém království“, kterou jim zahrála
Divadelní agentura Křesadlo v Kulturním domě Petřvald. Přejeme dětem krásné a pohodové prázdniny
plné zážitků a posléze hodně štěstí a úspěchů ve škole.
Ivana Tomková, odbor správní
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Vzdělávání dětí do 15 let v ORP Orlová
Název projektu: MAP - ORP ORLOVÁ
Registrační č. projektu: CZ.02.
3.68/0.0/0.0/15_005/000009
0 Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.
V rámci projektu „MAP – ORP Orlová“ probíhala v měsíci květnu na
území Orlové, Petřvaldu a Doubravy anketa s názvem „Vzdělávání dětí do 15 let v ORP Orlová“,
která byla zaměřena na sběr informací od občanů – převážně
dětí a rodičů – týkajících se jejich
pohledu na danou oblast, vlastních zkušeností a představ do budoucna. Informace o možnostech
účasti v anketě byly dostupné na
webech obcí, škol, knihoven, DDM
a v místním tisku. Respondenti,
kteří na sebe uvedli kontakt, byli
zařazeni do slosování o drobné
dárky, které věnovaly všechny tři
obce. Celkem bylo odměněno 10
dospělých a 18 dětí. Vyplněné dotazníky odeslalo 845 respondentů, 49 % jich bylo z Orlové, 39 %
z Petřvaldu a 4 % zastupovali
Doubravané. Zbylých 8 % odpovědí patřilo lidem žijících mimo ORP
Orlová. Všem účastníkům ankety
děkujeme za jejich odpovědi a výhercům, na které se usmálo štěstí
při losování, blahopřejeme. Získaná data byla zpracována a budou
předána pracovním skupinám projektu, aby je při tvorbě Místního
akčního plánu ve vzdělávání zohlednily a vycházely z nich při plánování aktivit.

Výsledky ankety:
Mateřské školy
Téměř sto procent rodičů dětí
v MŠ bere za samozřejmost, že
v MŠ se děti vzdělávají, ale téměř
jedna třetina z nich nezná Školní vzdělávací program MŠ, kam
jejich dítě dochází. Víc jak devadesát procent rodičů uvedlo, že
měli možnost umístit své dítě do
MŠ v blízkosti svého bydliště, ale
čtvrtina z nich zvolila MŠ jinou převážně z důvodu místa zaměstnání, provozní doby MŠ, přijímání
dětí mladších 3 let, lokality mimo
sídlištní zástavbu. Se stravováním
dětí v MŠ je spokojeno 75 % rodičů, 14 % rodičů neví.
Školní úspěch
Rodiče 81 % dětí jsou přesvědčeni, že jejich děti se do školy obvykle těší. Jejich domněnku potvrzuje
odpověď stejného množství žáků
- 82 %, kteří uvedli, že nikdy své
rodiče nepřemlouvají k napsání
omluvenky. Dle žáků jich 69 %

může ve škole docházet na doučování. O této možnosti však ví jen
48 % rodičů. O co konkrétně jde
v rámci inkluze školy, má povědomí téměř 90 % dospělých obyvatel
ORP Orlová. Přesto s inkluzivním
vzděláváním souhlasí zhruba pětina z nich. O zavedení vyučovací
metody CLIL (integrovaná výuka
odborného předmětu a cizího jazyka) na školu, kam dochází děti
rodičů – respondentů, by měla zájem větší polovina rodičů (57 %).
Čtenářská gramotnost
Vzhledem ke kladnému přijetí otevření knihovny v prostorách ZŠ K.
Dvořáčka v Orlové žáky byla jedna
z otázek pro děti zaměřena na případný zájem o výpůjčku knih přímo
na jejich škole. Větší polovina dětí
by tuto možnost přivítala, jedna
čtvrtina dětí neví a druhá čtvrtina
dětí o toto zájem nemá.
Polytechnické vzdělávání
Pouze každý pátý žák ve věku 13
– 15 let měl možnost vyzkoušet
si v rámci pracovních činností na
základní škole „práci v dílně“. Celých 70 % žáků této věkové kategorie tuto možnost nemělo. Děti
si z 83 % vybírají SŠ na doporučení rodičů. Ti si z 87 % myslí, že
technické obory mají budoucnost,
polovina z nich má dostatek informací o studiu těchto oborů.
A přesto jen čtvrtina rodičů si přeje, aby jejich dítě šlo tento obor
studovat. Zájem žáků studovat
technické obory téměř kopíruje zájem jejich rodičů v této věci.
Kariérové poradenství
I přes špatný studijní prospěch by
chtělo studovat SŠ s maturitou
44 % žáků. Rodiče dětí by v tomto případě upřednostnili výběr SŠ
s maturitou ve 20 % případů, a to
z důvodů např. nízké úrovně výuky a chování žáků na SOU (šikana,
drogy, …), z důvodu přesvědčení, že maturita je základ a s ní je
možné získat lépe placenou práci.
Třetina rodičů je se systémem kariérního poradenství na ZŠ svého
dítěte spokojena. Nabídku kariérového testování a poradenství
školním psychologem na školách
by uvítala větší polovina rodičů.
A co by podle rodičů mohla škola
v této věci udělat navíc?
- pořádat exkurze dětí na SŠ a do
podniků
- doporučit dětem návštěvu Burzy
povolání a Dne otevřených dveří
na SŠ

- pozvat výchovné poradce z technicky zaměřených SŠ na ZŠ
- provádět srovnávací testy žáků
- informovat žáky o nabídce SŠ
i mimo MSK
- vést komunikaci: tř. učitel – psycholog – dítě – rodič – schůzka
- informovat o poptávce po profesích na trhu práce
- zaměstnávat zkušené učitelé
- vyhledávat ve třídách talentované děti
- mít individuální přístup k dítěti
- zavést kvalitní výuku předmětů
s technickým zaměřením
Dle odpovědí žáků se jich jen
10 % účastní se školou exkurzí
do podniků a 20 % navštěvuje
střední školy.
Volný čas
Nabídku volnočasov ých ak ti vit zná, dle odpovědí dětí, 70 %
z nich. Odpoledních školních aktivit se pravidelně účastní čtvrtina
všech žáků ORP Orlová. Nejčastěji

navštěvují sportovní kroužky (ponejvíce volejbal, vybíjenou, basketbal, florbal, fotbal) – 53 %, dále
pak kroužky rukodělné (keramika,
výtvarné činnosti) a hudební (zpěv,
muzikál). Rovněž v mimoškolních
aktivitách jsou na prvním místě
co do účastí žáků aktivity sportovní (59 % dětí). O výběru volnočasové aktivity se rozhodují
v největší míře děti samotné. Rodiče pomáhají dětem s výběrem
ve 30 – 40 %. Na volnočasové
aktivity svých dětí vynaloží rodiče
nejčastěji 200 – 400 Kč měsíčně
(22,8 %) a 400 – 800 Kč měsíčně
(20,2 %). Nejčetnější odpovědí na
dotaz, která volnočasová aktivita
v ORP Orlová pro děti chybí, byl:
1. jezdecký klub (parkur), 2. fotbal
– včetně dívčího, 3. bojový kroužek, 4. taneční kroužek.
Ing. Jana Pilariková,
manažer projektu „MAP - ORP Orlová“

Předání víček na dobrou věc
Dne 22. června nás se svou
maminkou navštívila Maruška
Kučerová. Pro tuto slečnu, navštěvující první třídu, už několikátým rokem sbíráme víčka
z pet lahví. Díky jejich zpracování
získá rodina finanční příspěvek
a Maruška může absolvovat finančně náročné rehabilitace
a zlepšovat tak své zdraví. To
se Marušce daří – již je schopna
chodit o berlích. Marušce jsme
přidali k víčkům i nějaké psa-

cí potřeby, protože velmi ráda
maluje a dle maminky hlavně
gumuje. Budete-li se chtít s Maruščiným osudem seznámit, případně na rehabilitaci přispět,
informace najdete na http://
www.maruskakucerova.cz/.
Krásné první prázdniny Marušce
a všem, kteří pro ni víčka sbírali.
V září pokračujeme, víčka z léta
nevyhazovat! :-)
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka
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Recyklohraní aneb UKLIĎME SI SVĚT
Dne 29. 6. 2017 paní ředitelka
Ing. Zdeňka Kozlovská slavnostně předala diplomy a odměny žákům ZŠ a ZUŠ Petřvald za sběr
baterií a elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní. Sběry
byly realizovány od září 2016 do
května 2017 vždy každý čtvrtek
v kabinetě fyziky. Nasbírané kilogramy baterií a vysloužilých elektrozařízení byly přepočteny na
body, které se staly podkladem
pro vyhodnocení těchto nejaktivnějších sběračů:

zařízení, 382 kg baterií a 130 ks
mobilních telefonů v akci „Věnuj
mobil“. Zajímavá jsou následně
čísla za všechny školy v ČR zapojené v Recyklohraní v tomto
školním roce – jedná se o cca
233 tun elektra a 152 tun baterií
odevzdaných k recyklaci. Projekt
Recyklohraní je celkově zaměřen
nejen na sběrové akce, ale hlavní
činností je osvěta v oblasti nakládání s odpady v rámci udržitelného rozvoje naší společnosti.

V tomto školním roce žáci naší
školy splnili tyto úkoly:
1. Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie
2. Staň se tiskařem a dostaň písmo na papír
3. Tajemství červené krabičky
Celkově si velkou pochvalu za své
environmentální aktivity zaslouží
třídy II.B, II.A, I.C, I.D, IX.A, VI.A

a VI.C. Tímto děkujeme všem
učitelům, žákům i rodičům za
vzornou spolupráci. Kdo jste se
nestihli zapojit do environmentálních aktivit v tomto školním roce,
nebojte se začít od září 2017, těšíme se na spolupráci. Je to jedna z cest, jak můžeme společně
pozitivně ovlivnit rozvoj nejen našeho města.
Za učitelský ekotým Mgr. Marie Hlavatá,
koordinátorka EV na ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, přísp. org.

1. Jakub Zbořil, II.B (14 kg baterií
a 166 kg elektra)
2. Tomáš Kittrich, II.B
3. Tomáš Sulek, II.A, Adéla Rakusová, II.B, David Krátký, II.A
Absolutní vítězkou na celé škole
se stala žákyně IX.A třídy Daniela Bednářová, která odevzdala
k recyklaci 24 kg baterií a 213
kg elektra. Danielce gratulujeme, protože byla nejlepší sběračkou školy každoročně po celou
dobu své školní docházky. Zvláštní odměnu získal Tobiáš Serafín
z I.C za sběr a nejvíce nasbíraných mobilů. V tomto školním
roce naše škola odevzdala k recyklaci celkem 808 kg elektro-

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

Olympiáda v Petřvaldě
Dne 21. června proběhl 31. ročník celosvětového Olympijského běhu. Každým rokem přibývá
v naší zemi počet zúčastněných
měst a závodníků, v tom letošním počet převýšil 70 000. Olympijského běhu se loni poprvé
zúčastnila i naše ZŠ a ZUŠ v Petřvaldě, která však měla právo vybrat si vlastní program. Nejinak
tomu bylo i v letošním roce, kdy
se do soutěží 2. ročníku Petřvaldské olympiády, konané v areálu

Hepa, zapojily všechny třídy. Po
loňském překonání světového rekordu E. Zátopka v běhu na 10 km
(štafeta 50 x 200 m) se nejlepší
sportovci naší školy pokusili přiblížit dosud nejstaršímu platnému světovému rekordu v podání
paní J. Kratochvílové v běhu na
800 m (1.53,29 z r. 1983), a to
ve štafetě na 16 x 50 m. Ačkoli podali závodníci výborné výkony, rekord paní Jarmily zůstal
nepřekonán. Štafeta chlapců za-

Výsledky olympijského čtyřboje dvojic:
Mladší žáci 1. M. Musialová, V. Stavař 80 bodů (plný počet)
2. T. Pilařová, D. Lach 48
3. G. Matušínská, S. Tomanec 44
4. M. Dufková, J. Kaša 36
5. N. Šedová, J. Skýba 32
6. N. Lorenčičová, B. Sobotík 30.
Starší žáci 1. K. Langerová, J. Kroupa 57 bodů
2. K. Michálková, D. Pokorný 53
3. M. Hrušovská, O. Čelechovský 51
4. E. Kubešová, D. Drögsler 47
5. T. Ivanovičová, M. Sobek 40
6. M. Grešková, O. Šoch 30.

UPOZORNĚNÍ
Volná místa na zájezd Trojanovice 15. srpna, odjezd 8.30 hod od
Penny Marketu. Objednávky na tel. 723 909 247.
běhla čas 2.04,88, dívčí štafeta
2.18,25. Následoval olympijský
čtyřboj dvojic (sprint 50 m, hod
na cíl, slalom s míčkem a skok
z místa) v kategorii mladších
a starších žáků.
Pro žáky, kteří se neprobojovali
do finálového čtyřboje, bylo připraveno celkem 13 doprovodných
disciplín, např. minikopaná, vybíjená, přetahování lanem atd.
Lezecká stěna a biatlon byly
k dispozici žákům starších ročníků, ti mladší se vydováděli hlavně
na skákacím hradu a trampolínách. Díky nádhernému počasí
nepřišla vniveč dlouhodobá příprava této akce. Aby se mohlo
říci, že Petřvaldská olympiáda
byla plna sportu, zábavy a smíchu, bylo to hlavně zásluhou
obětavosti mnoha činovníků a fanoušků, kteří si brali na tuto akci
dovolenou. Oddíl kopané vyjadřu-

je tímto poděkování za spolupráci
paní ředitelce ZŠ a ZUŠ v Petřvaldě - Ing. Z. Kozlovské, všem
pedagogickým pracovníkům ZŠ
a ZUŠ v Petřvaldě, kuchařkám
jídelny na ulici Školní, panu M.
Grafovi, paní B. Siudové z SKS,
ŠKSK, pracovníkům údržby města Petřvaldu, manželům Šedovým, panu Římánkovi, firmě K.
Fucimana, firmě RADAMOK, zástupcům rodičů v čele s předsedkyní SRPŠ – paní Ing. Bitalovou,
studentům gymnázia v Orlové,
biatlonovému oddílu z Orlové,
dorostencům TJ Petřvald, televizi FABEX, Policii ČR v Petřvaldě,
vedení města Petřvaldu a pořadatelům z oddílu Hepa. Skvělým
moderátorem této akce, které se
zúčastnilo více než 700 lidí, byl
Mgr. R. Pluta.
Předseda oddílu kopané
TJ Petřvald Pavel Gorovič
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FOTOREPORTÁŽ – Olympijský den v Petřvaldě
Jak se již stalo tradicí, i letos TJ
HEPO a ZŠ ve spolupráci s městem Petřvald připravilo pro všechny
děti základní školy krásný napínavý
„Olympijský den v Petřvaldě“. V areálu TJ HEPO se nejen soutěžilo o krás-

né medaile, ale děti si užily spoustu
zábavy: horolezeckou stěnu, skákací
hrad, přetahování lanem. Sportovcům se sice nepodařilo pokořit světový rekord J. Kratochvílové (1.53.28
na 800 m.), ale všichni si to náram-

ně užili. Jsme rádi, že v Petřvaldě
máme lidi, kteří mají nejen dobré
nápady, ale i ochotu věnovat dětem
svůj volný čas. Děkujeme všem z oddílu TJ HEPO, učitelkám, učitelům
a správním pracovníkům školy, kteří

se podíleli na přípravě a organizaci
nevšední akce. Nadšenci, sportovci
a fandové se těší na výzvu, kterou
před nás TJ HEPO postaví v příštím
roce. SPORTU ZDAR!
Bronislava Siudová, kulturní referentka
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FOTOREPORTÁŽ – Petřvaldský letní otvírák 17. 6. 2017
Již potřetí se konal „Otvírák“, který byl letos trošku zkomplikován
opravou kulturního domu a hlavně
počasím. To si vybralo ten nejhorší
den v týdnu. Nicméně to neubralo
na kvalitě mnohdy začínajících kapel, kterým dáváme na tomto mís-

Foto: Karel Návrat / Pavel Římánek

tě šanci se ukázat. Vždyť holky ze
skupiny EiKeN jsou školou povinné
a Petřvalďanky Klárka Vítková a Valerie Grešková také. Program obohatila skupina Mandelinky hrající
punk a death metaloví Seends of
Inocence. Nechyběl ani revival, le-

tos jsme pozvali Black Sabbath, Citrón a také jsme si zavzpomínali na
Věrku Špinarovou. Hlavní hvězdou
večera byla skupina Doga, která
předvedla show, kterou jsme ještě
v Petřvaldě neviděli. Napříč špatnému počasí si našlo několik stovek

spokojených diváků cestu k festivalu. Nakonec chci poděkovat všem,
kdo pomáhali a podíleli se na přípravě, vedení města za podporu
a realizaci této kulturní akce.
Břetislav Hečko, předseda komise
školství, tělovýchovy a kultury

srpen 2017

11

23. 9. 2017
U RADNICE

V. Sraz veteránských vozidel od 14.30hod.

V 16.00 hod. Spanilá jízda veteránů Petřvaldem.
14:00

– Slavnostní zahájení

14:15

–

15:15

– Klaun Hopsalín - program pro děti

16:00

– PS DANCE

16:25

– Akrobacie na šále

16:30

– JAKUB ONDRA

17:55

– Akrobacie na šále

18:00

–

VERONA

20:00

–

XINDL X

21:15

–

OHŇOSTROJ

EVA a VAŠEK

Studio BEZ KLIKY

14:00 –20:00 Řezbářská výstava a workshop
Výstava keramických výrobků

moderátor – Jaromír Riedel * změna programu vyhrazena

Tvořivé dílny pro děti
Atrakce pro děti i dospělé
Zábavné hry EKO – KOM,a.s.

Tato akce realizována v rámci projektu ,,Dny regionální kultury“ je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
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MILOVNÍCI DIVADLA,
POZOR!!!
Město Petřvald pro své „milovníky divadla“ připravilo
zájezd do NDM v Ostravě na nejslavnější rockovou operu
20. století!

JESUS CHRIST
SUPERSTAR
Andrew Lloyd Webber, Tim Rice
Úterý 12. září 2017 v 18.30 hod. - Divadlo
Jiřího Myrona
cena do 320 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

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.

UNIVERZITA III. VĚKU
– od 19. září 2017
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA startuje
„Univerzitu 3.věku v Petřvaldě“
pro školní rok 2017- 2018
Částka za celý ročník je 800,- Kč
pro petřvaldského občana.
Pro mimo petřvaldské je částka 1200,- Kč za ročník.
Přednášky se budou konat každé
úterý od 16.00 hodin
v zasedací místnosti na nové radnici.
Úhradu proveďte osobně v SKS
nebo převodem na účet 19-1721679329/0800,
variabilní symbol: 30
Do zpráv pro příjemce napište
své jméno a příjmení, rodné číslo.

KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

KLUB MAMINEK

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

LOVCI PEREL
Dne 16. 6. proběhlo vyhodnocení soutěže LOVCI PEREL. Soutěž probíhá vždy celý školní rok a děti během tohoto období čtou knihy, které jsou označeny nálepkou perlorodky. Čím více knih přečtou, tím více
perliček nasbírají a v měsíci červnu jsou za svou píli odměněny. Letos
se soutěže zúčastnilo celkem 11 sběratelů, přičemž první tři místa
obsadili Maruška a Anička Hejmalovy, Kateřina Grauerová a Michal
Mráček. Během prázdnin se budou připravovat další knižní perličky a možnost zapojit se do hry
má každý náš dětský čtenář.
Pravidla a informace naleznete
v knihovně, na webových stránkách knihovny v záložce Akce
knihovny či na dětském blogu
(knihovnapetrvald.blogspot.cz).

Foto: Monika Molinková

Milé maminky, klub Vám poskytuje klidné místo ke scházení se
s ostatními maminkami a jejich dětmi. Nabízíme k využití prostory
dětského oddělení, velké množství literatury pro maminky a děti
i zázemí pro malé občerstvení. Program klubu není zajištěn, rozhodující je Vaše aktivní zapojení se.
Termíny Klubu maminek: od 9:30 – 11:30 hod.
5. září
17. října – SETKÁNÍ VÝJIMEČNĚ PROBĚHNE POZDĚJI!
7. listopadu
5. prosince

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Okénko Domova Březiny

Technické muzeum v Petřvaldě

Ve středu 21. června 2017 proběhl v odpoledních hodinách
v areálu Domova Březiny tradiční Domovský jarmark. Letošní
ročník byl výjimečný bohatým
kulturním programem, přítomností mnoha rodinných příslušníků našich uživatelů a ideálním
počasím.
Návštěvou nás poctili starosta
města Petřvald Ing. Jiří Lukša
a starosta města Orlové Ing. Tomáš Kuča. Rádi jsme přivítali
návštěvníky z DOZP Benjamín
- Petřvald, Domova Vesna - Orlová, Domova seniorů Pohoda
- Orlová a Nového domova –
Karviná. Po celou dobu trvání
jarmarku nás krásným zpěvem
oblažovalo DuoWox - pan Kubátko a slečna Letochová z Dětmarovic. Velice milé bylo pěvecké
vystoupení Březiňanky - našeho
domácího pěveckého souboru.
Několik členů občanského sdružení SOUL z Rychvaldu předvedlo své bubenické umění. Pod

K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice:
Kouzelný svět tramvají
		
Tradice hornictví

vedením příslušníka PČR prap.
Martina Štěrby demonstrovala
čtveřice služebních psů perfektní schopnosti při vyhledávání výbušnin a drog. Každý návštěvník
jarmarku si mohl vybrat z bohaté nabídky několika prodejních
stánků, občerstvit se dobrým
pivem a klobáskami, zastřílet
si ze vzduchovky na střelnici,
losovat na kole štěstí, projet
se v koňské bryčce nebo se potěšit pohledem na živé ovečky
a housátka.
Na závěr: v pondělí 19. června
navštívily naše seniory děti ze
ZŠ Havířov - Bludovice Frýdecká,
pobočka Občanská Dolní Datyně.
Divadelní představení „POHÁDKA ZA KOLO“, které v předpremiéře zahrály, všechny diváky
rozveselilo i dojalo. Děkujeme
a přejeme malým herečkám
a hercům mnoho dalších tvůrčích úspěchů!
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald

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 srpen 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

V Petřvaldě máme mladé hasiče
- Mistry ČR v požárním sportu
S velkou radostí jsem uvítala, že už nál Youtube DVA MLADÍ HASIČI.
i v Petřvaldě mají děti možnost cho- Uvidíte, kolik se přitom dá zažít
dit „na hasiče“, které vedou dobro- legrace a srandy. Když se moje děti
volní hasiči. Hasiči v ČR jsou jedni nadchly pro požární sport, tak ještě
z nejdéle fungujících sdružení, kteří v Petřvaldě tato podpora dětí nefunvedou děti a mládež všestranně ke govala. Začaly s tréninky za kopcem
sportu, dávají jim mnoho znalostí v Ostravě – Michálkovicích, kde
a dovedností pro praktický život mají dlouholetou tradici v přípravě
a hlavně je učí soutěžit v týmu, dětí a mládeže. Jejich trenéři byli
hrát fair play, vzájemně se pod- a jsou nadšení dobrovolní hasiči,
porovat - a to všechno zábavnou kteří sami dělají požární sport na
formou pod dohledem zkušených celorepublikové úrovni. Letos 3. 7.
vedoucích. Když se řekne požární 2017 ve Zlíně dokázal tým Moravsport, tak to není jen běhání s hadi- skoslezského kraje mladých hasicemi, jak jsem si před lety myslela, čů vyhrát celkové 45. Mistrovství
ale je to vysoce náročná atletická České republiky v požárním spordisciplína, která vyžaduje rychlost, tu starších žáků, které se skládaprotože jde o čas, pružnost u pře- lo z 6 různých disciplín. Mistry ČR
konávání překážek, kladiny a vyso- - tři žáky máme mezi sebou u nás
kých bariér, technickou zručnost v Petřvaldě (slečna Nikol Chobotoa preciznost při manipulaci s ha- vá, Richard Šimek, Bruno Šimek).
dicemi, spojkami, rozdělovači aj. Děcka, děkujeme vám. 
Ing. Marcela Šimková
Požární sport dále zahrnuje a učí
dětí všestranné znalosti
ve zdravovědě, orientaci
v mapě, po bytu v přírodě
a samozřej mě praktické
dovednosti jak, co a čím
ha sit a jak
požárům preventivně předcházet. Pokud
byste se chtěli
více dozvědět
o požárním
sportu, podí- Vítězné družstvo s trenéry za Moravskoslezský kraj – starší
vejte se na ka- žáci

Petřvaldské noviny

14

Požární soutěž mladých hasičů
V sobotu 24. června se na hřišti u sokolovny konala soutěž
mladých hasičů, která je zařazena do Mládežnické ligy okresu
Karviná, zkráceně M.L.O.K. Celkem se této soutěže zúčastnilo 5
družstev mladších žáků, 8 družstev starších žáků a mimo soutěž
družstvo přípravky z Těrlicka-Hradiště. Petřvald startoval pouze
v kategorii starších žáků. Zahájení soutěže proběhlo slavnostním
nástupem družstev, na kterém
bylo předáno ocenění za přínos
hasičské činnosti bývalé starostce Petřvaldu paní Jarmile Skálové.
Ocenění bylo připraveno také pro
paní referentku správního odboru
Bc. Ivanu Rajdusovou, která se
však nemohla zúčastnit, a proto jí
bylo předáno dodatečně. Družstva
mezi sebou soupeřila ve štafetě
požárních dvojic a v požárním úto-

ku. Vítězem v kategorii mladších
žáků bylo družstvo SDH Chotěbuz,
druhé se umístilo družstvo SDH
Těrlicko-Hradiště a třetí skončilo družstvo SDH Havířov-Město.
V kategorii starších žáků zvítězilo
družstvo SDH Těrlicko-Hradiště,
druhé místo vybojovalo družstvo
SDH Bohumín-Vrbice a třetí se
umístilo družstvo SDH Orlová-Poruba. Družstvu z Petřvaldu nepřálo štěstí, a proto se umístilo na
posledním místě. Žádný ze soutěžících však neodjel s prázdnou,
sladká odměna byla připravena
pro všechny. Na závěr bych chtěl
jménem SDH Petřvald poděkovat
TJ Sokol Petřvald za propůjčení hřiště, panu místostarostovi Ing. Petru Dvořáčkovi za zajištění cen pro
soutěžící a všem ostatním, kteří
se podíleli na přípravě soutěže.
Aleš Vicherek, SDH Petřvald

Mistrovství České a Slovenské republiky 2017
O víkendu 24. a 25.
června se ve Žiaru nad
Hronom jelo společné Mistrovství České
a Slovenské republiky v silniční cyklistice.
Závodilo se na velmi
členitém a technicky
náročném 28 km okruhu v okolí Žiaru. V sobotním závodě žen na
100 km se na start
postavilo 65 závodnic
a mezi nimi i petřvaldská Kateřina Mudříková. Zvítězila jablonecká
Nikola Nosková reprezentující italský tým BePink Cogeas. Kateřina dojela jako
třináctá, což je solidní umístění.
V nedělním závodě mužů v délce
190 km se na startu sešlo 178 závodníků včetně dvojnásobného mistra světa Petra Sagana, Romana
Kreuzigera, Zdeňka Štybara, Jana
Bárty a dalších zvučných jmen
profi peletonu. FESO Petřvald reprezentovali Petr Swaczyna a Petr
Javorek. Mistrovský titul získal
Zdeněk Štybar z týmu QUICK-STEP
Floors. Petr Swaczyna skončil na
35. místě a Petr Javorek po dvou
pádech závod předčasně ukončil.
Pro Petra Swaczynu taktéž velmi
solidní výsledek. V sobotu 1. července se konal 10. závod Slezské-

ho poháru amatérů v Suchdolu
nad Odrou. Závodilo se na velmi
těžkém 30 km okruhu v Oderských
vrších. V kategorii mládeže byla
trať dlouhá 60 km. Zvítězil Petr
Voznička ze stáje BIKE 2000 Ostrava, druhý dojel Ondřej Kyjonka,
třetí Tomáš Swaczyna, pátý Vojtěch Huráč a osmý Vojtěch Kotra
– všichni z CK FESO. V kategorii
žen zvítězila Kateřina Mudříková.
V kategorii mužů zvítězil Jakub Bittner - Forman Cinelli – Nový Jičín,
druhý byl Petr Swaczyna z FESA
a stal se zároveň vítězem kategorie “B“ 30 - 40 let. FESO z tohoto
poháru vyšlo úspěšně.
Matasovi

Veterans Petřvald a malá kopaná
Dne 17. 6. 2017 proběhl na hřišti SK Slavoj Petřvald první ze
čtyř turnajů v malé kopané starých gard. Pořádající Veterans
Petřvald se díky podpoře města Petřvald a předsedy oddílu
pana D. Pavlity postaral o vše
potřebné a mužstva z nejbližšího okolí se pustila do boje o pohár, který převezme nejlepší tým
po odehrání všech kol turnaje.
Domácí se, jako obhájci, pustili
do často přiostřených, ale férových soubojů. Zápasy přinesly
některé překvapivé výsledky,

ale nakonec se díky lepšímu
skóre radovali naši veteráni
a započali tak cestu
za vysněným celkovým vítězstvím. Druhá část čtyřdílného
klání se uskutečnila
1. 7. 2017 v Šenově
na Lapačce. Petřvalďáci však neměli svůj
den. Bodové z tráty
a slabší účast zapříčinila pokles v celkové tabulce na druhé
místo a odstup za ve-

doucí tým na 5 bodů. Na začátku
září snad bude forma i účast na

lepší úrovni a nezdařená sobota
K8S
bude napravena.

Staří páni z Vracova v Petřvaldě
Celých 259 dní trvalo, než se znovu setkali fotbaloví veteráni Petřvald a Staří páni z Vracova. Po
podzimní návštěvě našich vysloužilých „čutálistů“ na jihu Moravy

se odehrála odveta na půdě SK
Slavoj Petřvald. Přivítání, pivečko
- a nic nebránilo tomu, aby se šlo
na věc. Utkání, vedené bezchybným hlavním rozhodčím Nerezem,

nabídlo spoustu dramatických, nesmlouvavých, tvrdých, ale hlavně
férových soubojů. No prostě sranda od začátku až do konce. Cantona, Frigo, Sádlo, Justin, Kakao
a za hosty Zaja určili konečné skóre
5-1 pro domácí.
Díky patří všem
fanouškům, kteří
dorazili a po celý
zápas podporovali oba týmy. Výsledek šel ihned po
zápase stranou

a všichni už se těšili na gulášek,
pěnivý mok pana Radegasta a grilované masíčko, které pod dohledem kapitána domácích Vency
Krále mizelo raketovým tempem.
Setkání bý valých fotbalov ých
hvězd okresních přeborů se protáhlo (a dost!) a nejčastějším tématem bylo najít termín pro další
„srandamač“. To by snad neměl
být problém, protože chlapi z Vracova opět dokázali, že jsou skvělá parta a stojí za to jim návštěvu
zase oplatit. Tak snad zase na
podzim. 
K8S
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TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
3. 6. - mistrovské utkání I. B třídy (24. kolo).
TOŠANOVICE - TJ PETŘVALD 1:2 (1:1)
Branky: 19.´P. Bitala, 48.´M. Slíva.
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák (56.´J. Sztymon), M. Slíva, F. Marek, D.
Knorr - J. Karkoška, T. Volný, J. Frkala (72.´V. Zajíček), J. Sklepek - P.
Bitala, T. Budina.
10. 6. - mistrovské utkání I. B třídy (25. kolo).
TJ PETŘVALD - ŘEPIŠTĚ 0:1 (0:0)
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák, F. Marek, T. Volný, D. Knorr - V. Zajíček, J. Frkala (58.´J. Sklepek), J. Sztymon, P. Bitala (64.´J. Karkoška)
- K. Biela, T. Budina.
Hosté vsítili vítězný gól v 83. minutě z penalty. Domácí tým opět doplatil na mizernou efektivitu v zakončení.
17. 6. - mistrovské utkání I. B třídy (26. kolo).
VĚŘŇOVICE - TJ PETŘVALD 4:1 (2:0)
Branka a asistence: 85.´J. Sztymon (V. Zajíček).
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák, L. Ligocki, F. Marek, D. Knorr (36.´J.
Karkoška) - V. Zajíček, T. Volný, J. Frkala (72.´D. Šeruda), J. Sztymon
- L. Chromik, K. Biela.

Starší žáci

Pouze vítězství mohlo udržet fotbalisty Hepa v krajské soutěži, jenže od
prvních minut se ukázalo, že výkonnostně na svého soupeře nestačí.
Za celou soutěž získali Hepáci 22 bodů (pouze 9 na domácí půdě…)
a po ročním účinkování v I. B třídě opět sestoupili do okresního přeboru.
Dorost
3. 6. - mistrovské utkání krajské soutěže (26. kolo).
STARÉ MĚSTO - TJ PETŘVALD 3:0 (0:0)
Sestava: D. Pokorný - P. Hrachovec, B. Stoklasa, T. Sklepek, J. Zborovský - D. Šeruda, J. Sztymon, V. Zajíček, J. Volný , V. Gellnar - M. Graf
(71.´V. Šmatelka).
11. 6. - mistrovské utkání krajské soutěže (27. kolo).
LIBHOŠŤ - TJ PETŘVALD 5:1 (2:1)
Branka a asistence: 35.´V. Zajíček z penelty (faul na V. Gellnara).
Sestava: M. Graf - P. Hrachovec, B. Stoklasa, T. Sklepek, J. Zborovský
- M. Kutáček (66.´J. Rusoň), V. Zajíček, V. Gellnar, J. Volný - D. Šeruda
J. Šelong (56.´J. Sztymon).
18. 6. - mistrovské utkání krajské soutěže (28. kolo).
TJ PETŘVALD - FRÝDLANT n./O. 2:3 (0:1)
Branky: 55.´J. Sztymon, 65.´V. Zajíček. Soupeř skóroval v 34.´, 74.
a 76.´
Sestava: M. Graf - P. Hrachovec, B. Stoklasa, T. Sklepek, J. Zborovský
(77.´J. Rusoň) - V. Gellnar, V. Zajíček, J. Sztymon, M. Šebesta - D. Šeruda (76.´J. Šelong), J. Volný.
Dorostenci Hepa skončili v krajské soutěži na 13. místě s 16 body ze
14. účastníků. Původně měla soutěž 15 týmů, ale 2 kola před koncem
byla vyloučena Vendryně a všechny její výsledky anulovány.

Starší přípravka
V jarní části soutěže měli kluci možnost poměřit síly s těžšími soupeři okresu, kteří vyhráli své podzimní skupiny. I malí HEPÁCI se dostali
mezi ně a ostudu na jaře určitě neudělali. Odehráli důstojná utkání, ve
kterých ukázali, že se stále zlepšují. Nastříleli celkem 50 branek a dokázali je dávat i těžkým soupeřům jako jsou Karviná, Havířov, Č. Těšín
atd. Musím opravdu všechny moc pochválit za celou sezonu. Soutěže
přípravek se nehrají na body, ale na počet nastřílených branek. V našem týmu se nejvíce dařilo Viktoru Stavařovi, který se v podzimní části umístil na nádherném druhém místě s 33 brankami a v jarní části
obsadil 5. místo se 32 brankami do sítí soupeřů. Výborný výkon podal
i Matyáš Marcol, který přesto, že je ještě hráč mladší přípravky, skončil v podzimní části na nádherném jedenáctém místě. Gratulace celému týmu za skvělou reprezentaci Petřvaldu.
M. Stavař

P. Sekera

Starší žáci
10. 6. - mistrovské utkání krajské soutěže.
DOUBRAVA - TJ PETŘVALD 0:13
Branky: D. Klos 3, J. Zborovský 3, M. Volný 2, M. Šebesta 2, D. Pokorný, D. Lach, M. Kutáček.
Tak jsme vyhráli okresní přebor. Po podzimní části jsme statečně drželi druhé místo a v té době to na celkové vítězství vůbec nevypadalo.
Jaro nás však zastihlo ve vynikající formě a soupeře jsme přejeli bez
jediné prohry. Celkové skóre z 20 zápasů 135:19 mluví za vše a naordinovaný útočný fotbal přinášel své ovoce. Pro mě však bylo důležitější, než jakákoliv výhra, jaký vznikl kolektiv. Samozřejmě, vše vychází
z vítězství v zápasech, ale to se navzájem nevylučuje, ba naopak. Nejsilnější zážitek však byl na soustředění na Morávce, které jsme absolvovali společně i s přípravkami. Při nedělním odchodu domů kluci tak
nějak automaticky těm nejmenším vzali zavazadla a donesli k autobusu, vzdálenému asi 200 metrů. Nejenom za to, ale hlavně za celou
sezonu bych jim chtěl poděkovat. Kluci, díky. Tréňa.
Kamil Pokorný

Po posledním zápase s hráči MFK Havířov.
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Policie ČR Petřvald žádá o pomoc občany
Dne 8. 7. 2017 v době kolem 20.45 hod. v Petřvaldě, ul. Březinská, poblíž prodejny potravin COOP, došlo skupinkou asi 6 mladíků a 2 slečen ke slovnímu a fyzickému napadení staršího muže a ženy. Policie ČR Obvodní oddělení Petřvald žádá občany o pomoc při ustanovení
všech osob na fotografiích. Poznatky a informace k danému případu můžete sdělovat na telefonní lince 974 734 791 nebo mobilním telefonu 727 967 698, popř. přímo na služebně Policie ČR Petřvald, ul. Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Případ řeší nprap. Wladyslaw Gorgol.

NAPSALI NÁM...
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov
Intervenční centra poskytují pomoc a podporu lidem, kteří se
setkávají s domácím násilím (či
stalkingem). Jedná se o chování,
které v partnerském soužití nebo
v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Může
se jednat o násilí mezi rodinnými
příslušníky nebo i dalšími osobami
ve společném obydlí. Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské
diakonie v Havířově je napomáhat
svým uživatelům při řešení jejich
krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci dodržují
zásady diskrétnosti, anonymity,
profesionálního a individuálního
přístupu, tolerance, respektují
rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné.

Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA
Havířov patří:
• telefonické, osobní konzultace,
emaily, dopisy, doprovody - poskytnutí emocionální podpory,
• sociální poradenství pro oběti domácího násilí (od 16 let)
nebo osobám blízkým obětem
domácího násilí. V procesu poradenství dbáme na dobrovolné
rozhodnutí uživatelů. Záleží pouze na samotném uživateli, zda
nabízené možnosti přijme,
• pomoc při vypracování písemných žádostí a návrhů – jedná
se o návrhy a žaloby související s domácím násilím (návrh
na rozvod, žaloba na zrušení
společného nájmu, žaloba na

vyklizení, návrh na podání předběžného opatření apod.),
• bezpečnostní plánování – pracovnice intervenčního centra
může s uživatelem probrat bezpečnostní plán, který poslouží
k zachování jeho bezpečnosti
v případě, kdy se rozhodne setrvat v násilném vztahu, tak i pro
případ, kdy se rozhodne ze vztahu odejít,
• ventilace – prostor pro vyjádření
emocí,
• poskytování krizové intervence
– pracovnice intervenčního centra jsou proškoleny v poskytování pomoci osobám v krizi a jsou

schopny poskytnout krizovou
intervenci jak telefonickou, tak
osobní.
V případě, že se některý občan
obce dostal do složité sociální
situace spojené s domácím násilím, může INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově kontaktovat
na adrese:  
Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle krytého bazénu),
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin
tel: 596 611 239
mobil: 739 500 634
email:
ic.havirov@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

livost, poctivost. Služby poradny
jsou bezplatné.
Zájemci mají možnost objednat si
vyhovující čas konzultace. Mnohdy je využita možnost promluvit
o svém problému poprvé nahlas,
v bezpečném prostředí, kde je
místo na emoce a jejich uvolnění
prožitím. Poradce poskytuje emocionální podporu a doprovázení
při řešení problému. Tím, že se
o problému aspoň začne mluvit,
už začíná nějaká změna. Dojde
k uvědomění, v jaké situaci se člověk nachází a jak by ji chtěl změnit
k lepšímu a spolu s poradcem pracuje na tom, jak se ke svému cíli
dostat. Jsou mu nabídnuty možné

způsoby řešení a sám si vybere,
co mu vyhovuje.
Kontakt:
Opletalova 4/607, 736 01 Havířov
Po 8:00 – 12_00; 13:00-17:00
Út-Čt 8:00 – 12-00; 13:00-16:00
Tel: 734 864 124
Email: obcan.ha@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

OBČANSKÁ PORADNA Havířov
OBČANSK Á PORADNA Haví řov
Slezské diakonie působí v našem
městě již od roku 2008. V současnosti pouze na jednom místě, a to
na Havířově-Šumbarku v blízkosti
krytého bazénu. Tamní sociální
pracovníci – poradci – poskytují
rady, informace a aktivní pomoc
při řešení problémových situací
občanům od 16 let.
Poradna svou činností usiluje
o rozvoj samostatnosti uživatelů
služby, motivuje je k zodpovědnému řešení své situace. Cílem
poradny je, prostřednictvím odborného sociálního poradenství,
zlepšení povědomí občanů o jejich
právech a povinnostech.

OBČANSKÁ PORADNA Havířov
poskytuje informace zejména
z těchto oblastí:
• Sociální dávky a služby – Pracovně právní vztahy – Bydlení
– Rodina a mezilidské vztahy –
Majetkoprávní vztahy – Trestní
právo
• Ochrana spotřebitele
• Exekuce, Insolvence
Při poskytování služby pracovníci
poradny dodržují několik zásad,
kterými jsou například anonymita, diskrétnost a nestrannost.
Pracovníci poradny uplatňují ve
své práci úctu ke každému jednotlivci, zodpovědnost, spraved-
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům
Marie Stavařová
Ilona Kneblová

95 let
80 let

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

Dne 20. srpna 2017 se dožívá paní Eva Gellnarová
svého významného jubilea 70 let. Mnoho štěstí, zdraví, pohody
a spokojenosti do dalších let přeje manžel a celá rodina.

Uzavřená manželství
Roman Kohutek
a Markéta Schreiberová
Roman Vorynka
a Tetjana Viktorivna Čejpeš
Milan Dadok
a Monika Jelínková
Lukáš Myjavec
a Veronika Poláchová
Ondřej Grym a Nikol Kadlčíková

Dne 11. srpna 2017 oslaví svou smaragdovou svatbu
manželé Alena a Miroslav Pytlíkovi.
Už je to pěkná řádka let, co vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali, úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět a je to dlouhých 55 let.
Lásku a štěstí vám k výročí přejí syn Břetislav s rodinou,
syn Jaromír s rodinou a rodina Dámkova.

Novomanželům přejeme mnoho
štěstí na společné cestě životem.

Vzpomínáme
Těžko se s Tebou loučilo, těžké
je bez Tebe žít. Láska však
smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme mít.
Dne 22. srpna 2017 by se
dožila krásných 80 let
paní Marie Peřinová.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Marta, sestra Zdenka
s rodinou, zeť Zbyněk a vnučky
Hana a Radka.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.
Dne 19. července 2017
jsme vzpomněli 10. smutné
výročí, kdy nás opustila
naše maminka, babička
a prababička paní Anna
Rybáková. Vzpomínají dcery
Dana, Ilona s manželem,
vnoučata Šárka, Helenka
a Martin s rodinami.

Narozené děti
Sofie Kornutová
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Michal Čerňanský
Jozef Masarovič
Věra Mališová
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 2. srpna 2017 vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí našeho syna pana Petra Holubeka.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou
a úctou vzpomínají rodiče, manželka s dětmi,
sourozenci s rodinami, přátelé a spolupracovníci.

Dotlouklo Tvé srdce, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 26. července 2017 jsme vzpomněli smutné
15. výročí úmrtí naší drahé milované maminky,
babičky, tchýně paní Jindřišky Pončové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Eva, Hana,
zeť Libor a vnučka Renáta s manželem.

Nic víc než kytičku na hrob Ti dát
a s bolestí v srdci vzpomínat.
Dne 30. července 2017 jsme vzpomněli nedožité
65 narozeniny pana Zdeňka Barana.
S láskou vzpomíná manželka Pavla, dcery Ester
a Andrea s rodinou.

Miloval jsi život a chtěl jsi žít, ale přišla těžká
nemoc a Tys už neměl sil s ní bojovat.
Dne 25. srpna 2017 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí pana Jindřicha Kvocha.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Bohunka,
synové Luboš, Richard, Vlastimil, Stanislav
a dcera Adéla s rodinami.

Čas letí, rány hojí, ale stále nám scházíš.
Dne 18. srpna 2017 si připomeneme nedožité
100. narozeniny pana Teofila Giecka z Petřvaldu.
Vzpomínají rodiny Gieckova a Klimešova.

Dne 16. srpna 2017 si připomeneme 10. výročí
úmrtí pana Eduarda Včísla.
Vzpomíná sestra Dana s rodinou
a syn Eduard.

Dne 7. července 2017 jsme vzpomněli nedožité
60. narozeniny pana Pavla Šimurdy.
Dne 30. srpna 2017 si připomeneme 1. smutné
výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou vzpomíná
sestra Jarmila s rodinou.

81 let
73 let
84 let

Dne 24. srpna 2017 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Zdeňka Slívy. S bolestí a láskou vzpomíná maminka.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
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Poslední sbohem jsi nestačil dát, zaplakal každý,
kdo Tě měl rád. Měl jsi rád život kolem sebe
a my všichni měli rádi Tebe.
Kdo v srdci žije, neodešel, je jen vzdálen.
Dne 2. srpna 2017 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí našeho milovaného syna, bratra, strýce
a synovce pana Martina Recmaníka, který
tragicky zemřel ne z vlastní viny ve věku
nedožitých 18let. Stále vzpomínají s bolestí
v srdci rodiče, sestra Aja, prarodiče a ostatní
příbuzní a známí. Děkujeme všem za vzpomínku.

Dne 12. července 2017
jsme vzpomněli 17. smutné výročí úmrtí
pana Eduarda Šimurdy.
Dne 14. července 2017 by se dožil 103 let.
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera Jarmila s rodinou.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu,
že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr a strýc
pan Jozef Masarovič. Zesnul náhle dne 18. června 2017
po dlouhé nemoci ve věku 73 let. Zarmoucená rodina.

S hlubokým zármutkem oznamujeme přátelům a známým, že dne 18. června 2017 nás po dlouhé těžké nemoci
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička paní Rozálie Řezníčková ve věku 92 let.
S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili na její přání v úzkém rodinném kruhu. Za celou rodinu dcera Jana.
Děkujeme všem za uctění její památky.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Maškarní den plný strašidel,
čarování a odvahy nejen pro
nejmenší.
Soutěže o ceny, hudba….
od 16:00

Dvojkoncert legend, které se na jednom pódiu
mohly potkat.
Začátek v 18:00

Recitál známého zpěváka.
Rezervace 720 97 57 99

Začátek 18:00

kotelnapetrvald@seznam.cz
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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

INFORMACE
k inzerci na
www.petrvald-mesto.cz

montáž - kontrola - servis

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

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

Potřebujete „helfnout“ s prací na vašem domě či zahradě? Nabízíme pomoc v oblastech
oprav a údržby nemovitostí, bytů, zahrad, plotů, montáž a demontáž nábytku, atd…
Naši řemeslníci vám pomohou se vším, na co nemáte sílu či vlohy.

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
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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

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

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

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.

Tel.:
737 615 199
e-mail:

ondruch.jiri@seznam.cz

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

Nabídka práce
Pokud jste šikovný/á v komunikaci s lidmi, baví vás organizace vlastní práce, zajímáte se o nemovitosti a nemáte strach vydělávat
slušné peníze, přijďte si nezávazně popovídat o práci realitního makléře. Čeká vás mladý kolektiv, hezká pobočka, školení a práce,
která se stane stylem vašeho života, pokud vás bude bavit.
Jsme největší česká RK M&M reality holding, a.s., která vám dodá veškeré zázemí k práci s klienty.
Více informací můžete získat zde http://mmvidea.cz/
V případě zájmu kontaktujte asistentku pobočky Ostrava Jih na tel. čísle 724 625 201.
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