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OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych vás dnes seznámil s plánovanými investičními akcemi, které
vedení města naplánovalo na letošní rok 2018.
První letošní akcí z hlediska investic
je stavba „Stavební úpravy domu
č.p. 1735 a realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova
č.p. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě
na ul. Ráčkova“. Celková investice
zahrnuje rekonstrukci 16 bytů o velikosti 1+1 na 8 bytů o velikosti 2+1
a 4 byty 1+1, výměnu oken, opravu
střechy a zateplení budov. V rámci
rozpočtu na tuto investici bylo uvolněno cca 31 mil. Kč. Tato rekonstrukce již probíhá a předpoklad termínu dokončení je v měsíci červnu
2018. Na tuto akci jsme získali z evropských fondů dotaci ve výši 42%
způsobilých výdajů.
Další akcí je nákup kompostérů,
o které je zmíněno v jiném článku.
Dodávka a rozdělení kompostérů
mezi občany, kteří si o ně požádali,
proběhne až po výběru vítězného
uchazeče. Také zde jsme byli úspěšní s naší žádostí o dotaci ve výši
85% způsobilých výdajů.
Dále proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele výměny oken a rekonstrukci elektrických rozvodů na ZŠ
Masarykova. Tato akce bude zaháje-

na v měsíci červnu a realizace bude
probíhat po dobu školních prázdnin.
Celkové náklady se pohybují ve výši
cca 16 mil. Kč.
V rámci dotačního projektu MAS
Bohumínsko se nám podařilo získat dotaci ve výši 95% způsobilých
výdajů na částečnou rekonstrukci
chodníku podél ul. Ostravské.
Rekonstrukce je rozdělena do dvou
etap.
1) Etapa I. je od kruhového objezdu
u bývalé spořitelny – výrobna Nerez výroba Jež (pravá strana)
2) Etapa II. je od kruhového objezdu – po hranici Petřvaldu s Orlovou (kolonie Marjánka) – levá
strana
Letos bude probíhat rekonstrukce
I. etapy a v závěru jejího dokončení by se měla zahájit rekonstrukce
II. etapy. Celková investice na rekonstrukci těchto etap je rozložena
do průběhu let 2018–2019 ve výši
cca 20 mil. Kč rozpočtových nákladů.
V letošním roce plánujeme zrealizovat také rekonstrukci dvou přechodů na ul. Ostravské, nejprve
přechod s ostrůvkem u křižovatky
ul. Klimšova, který je již povolen
a s realizací počítáme v 1. polovině
roku 2018.
Po rekonstrukci a opravě komunikace Ostravské, kterou bude letos pro-

vádět Ředitelství silnic a dálnic (podzim 2018), v úseku od kruhového
objezdu po hranici města s Orlovou.
V tomto úseku máme v plánu zřídit
nový přechod s ostrůvkem poblíž křižovatky ul. Ostravská a Nejedlého.
Momentálně se již projektuje a vše
je předběžně předjednáno s příslušnými orgány. Na tento přechod jsme
požádali o dotaci nadaci ČEZ „Oranžový přechod“.
V letošním roce také plánujeme
opravy určitých úseků komunikací
v Petřvaldě, kde jsme zařadili opravu ulice Polní, U Hřiště, a část ul. Panelové.
Do konce měsíce srpna by mělo být
vydáno územní rozhodnutí k realizaci výstavby kanalizace pro oblast
Petřvald-Podlesí a ještě v letošním
roce budeme chtít vyhlásit výběrové
řízení na zpracovatele projektové
dokumentace pro stavební povolení.
V měsících květen a červen 2018
bude realizováno rozšíření dětského
hřiště Na Zaryjích.
Poslední akce, které bych zde chtěl
zmínit jsou rekonstrukce sociálních
zařízení na MŠ 2. května 1654
a rekonstrukce terasy u kulturního
domu.
Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města

POZVÁNKA
Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
která se budou konat
4. 4. 2018 v 16:00 hod.
25. 4. 2018 v 16:00 hod.
v Kulturním domě
města Petřvald

Příjemné prožití
velikonočních svátků
přejí
vedení města
a redakční rada
Petřvaldských novin.
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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
72. schůze Rady města Petřvaldu se konala 14. února 2018
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o výběru nejvhodnější nabídky
na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření dětského hřiště na Zaryjích, 735 41
Petřvald“ a o uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem Hornosušská stavební s.r.o., za cenu max.
přípustnou 694 865,82 Kč bez
DPH.
 o uzavření Ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné
energie a nosných médií mezi
městem Petřvald a společností
Veolia Energie ČR, a.s., pro objekty Dům s pečovatelskou službou, byty ul. Březinská a Kulturní dům v Petřvaldě na rok 2018.
 o navýšení nájemného o meziroční míru inflace nájemci
nebytových prostor v Petřvaldě
na ulici Gen. Svobody čp. 929

České poště, s. p. v období
4/2018-3/2019.
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
dopravní obslužnosti na území
města Petřvald, uzavřené dne
15. 1. 2009, v platném znění se
společností ČSAD Karviná a.s.,
kterým se mění pro období roku
2018 výše prokazatelné ztráty
dopravci za rok 2018 tj. do 9. 6.
2018 v částce 334 499 Kč.
 o poskytnutí finančních darů
členům okrskových volebních
komisí, kteří se zúčastnili činnosti okrskové volební komise
ve druhém kole prezidentských
voleb 2018.
 o udělení Pamětní plakety města Petřvald u příležitosti Dne učitelů 2018 vedoucí školní jídelny
ZŠ a ZUŠ Školní 246 Petřvald,
p. o. paní Ireně Juhaňákové

23. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu
se konalo dne 28. února 2018
ZM vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie České republiky v Petřvaldě za rok 2017.
ZM nesouhlasilo se záměrem Slezské diakonie poskytovat na území
města Petřvaldu sociální služby
osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci v důsledku závislostního chování.
ZM rozhodlo o pořízení změny
č. 2 územního plánu Petřvaldu.
Pořízení změny územního plánu
podmínit v souladu s ustanovením
§ 45 odst. 4 stavebního zákona
částečnou úhradou nákladů na její
zpracování navrhovateli (žadateli
o změny územního plánu).
ZM schválilo závazek města Petřvald na předfinancování a pro-

financování investiční akce – projektu „Oprava chodníků včetně
výměny kabelů VO u silnice I/59,
k.ú. Petřvald“ na realizaci úseku
K Pískovně - Michálkovická a úseku č. 1 s předpokládanými náklady
ve výši 9 650 000 Kč a na realizaci
úseku č. 3 ve výši 10 000 000 Kč
s tím, že na projekt byla podána
žádost o finanční podporu z MAS
Bohumínsko, která vyhlásila výzvu s názvem „MAS Bohumínsko – IROP – Udržitelná doprava“
s vazbou na výzvu ŘO IRO č. 53
„Udržitelná doprava – Integrované
projekty CLLD“ a současně schvaluje uhrazení veškerých nezpůsobilých výdajů projektu včetně finanční spoluúčasti na způsobilých
výdajích a závazek zajistit udržitelnost projektu minimálně po dobu
jeho stanovené udržitelnosti (5 let).

73. schůze Rady města Petřvaldu se konala 6. března 2018
RM vzala na vědomí rozbory hospodaření příspěvkových organizací
Mateřská škola Petřvald 2. května
1654 a Základní škola a Základní
umělecká škola Petřvald Školní
246 za rok 2017,

školy Petřvald 2. května 1654 a Základní školy a Základní umělecké
školy Petřvald Školní 246 sestavené k rozvahovému dni 31. 12.
2017.

RM schválila účetní závěrky příspěvkových organizací Mateřské

 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.

RM rozhodla

u příležitosti odchodu do starobního důchodu za celoživotní
práci a vzornou péči o strávníky
a učitelce MŠ 2. května 1654
Petřvald, p. o. paní Haně Lamlové u příležitosti odchodu do starobního důchodu za výbornou
a obětavou celoživotní práci
ve školství.
 o prominutí nájmu za místnost
ve Středisku kulturních služeb
v Petřvaldě při konání výborových schůzí Odborového klubu
důchodců PS a ÚK závod Fučík.
 nevyhovět žádosti o zachování
sníženého nájmu nájemci nebytového prostoru v Petřvaldě
na ulici Šenovská č. p. 356.
 o vytvoření „Zóny 30“ na komunikacích ul. Polní, U Kovárny a
Na Pustkách, U Hřiště a U Kulturního domu z důvodu zvýšení
bezpečnosti dopravy.
 o spolupořádání IV. ročníku mezinárodního šachového turnaje
„OPEN PETŘVALD 2018“ s před o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou
zakázku „ZŠ Masarykova na ul.
Závodní čp. 822 v Petřvaldě –
Rekonstrukce elektroinstalace
a výměna oken“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ELEKTRO – VAJDÍK
spol. s r.o. za cenu max. přípustnou 13 250 811,24 Kč bez
DPH.
 o uzavření smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci regionálních
funkcí na rok 2018 a smlouvy
o dílo na poskytování knihovnických a informačních služeb na rok 2018 s Regionální
knihovnou Karviná.
 o podání žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání a o uzavření
Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu s Úřadem práce v Karviné, na základě které
město Petřvald přijme do pra-

pokládanou finanční spoluúčasti ve výši 17 800 Kč.
RM nesouhlasila s pronájmem
podporovaného bytu ve vlastnictví společnosti Classic Company,
s.r.o., se sídlem Petřvald, Račkova
č. p. 1740, osobám, které nepatří
do cílové skupiny v rámci programu
„Podpora výstavby podporovaných
bytů“.
RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor (garáže) v 1.p.p.
domu v Petřvaldě, na ulici Březinská čp. 1614 na pozemku parc.
č. 1837/6 v k.ú. Petřvald u Karviné, o výměře 18,42 m2.
RM vzala na vědomí
 zprávu o činnosti
v roce 2017.

knihovny

 výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., v platném
znění, za rok 2017.

covního poměru 4 zaměstnance na veřejně prospěšné práce
na dobu určitou od 1. 6. 2018
do 31. 5. 2019.
 o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých činností obecní policie.
 o poskytnutí dotace ve výši
22 500 Kč účelově určenou
na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a o uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace
s Moravskoslezským krajem.
 o prominutí úhrady za pronájem
sálu v Kulturním domě Petřvald,
ul. Kulturní č. p. 26 Klubu důchodců na Březinách při konání oslavy k 50. výročí založení
klubu důchodců, které se konají
dne 1. 6. 2018.
 o prominutí úhrady za pronájem
sálu v Kulturním domě Petřvald,
ul. Kulturní č. p. 26 Sboru dobrovolných hasičů Petřvald při konání hasičského plesu dne 3. 3.
2018.
RM schválila znění Výzvy k podání
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Valník dvoukabina“.

Duben 2018
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OČKOVÁNÍ PSŮ
Město Petřvald ve spolupráci s veterinárním lékařem
bude zajišťovat očkování psů proti vzteklině. Očkování proti vzteklině jsou povinni chovatelé psů zajistit ve stáří do 6
měsíců a poté vždy jednou za rok. Doklad o tomto očkování jsou chovatelé povinni uchovávat po dobu nejméně
jednoho roku a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní
veterinární dozor. Očkování proti vzteklině v Petřvaldě proběhne dne:

očkování prováděno za úplatu ve výši 120 Kč, které se platí při očkování. Na místě bude možno si zakoupit tablety na odčervení i antiparazitální prostředky. Psa musí předvést osoba fyzicky způsobilá k zajištění
potřebné fixace zvířete při očkování. Chovatel předloží průkaz o očkování k dalšímu záznamu (v případě potřeby budou nové očkovací průkazy
k dispozici).

24. května 2018
na stanovištích Petřvald:
zastávka U Kaple
08.00 – 08.30 hod.
u hřiště HEPO
09.00 – 09.30 hod.
Podlesí, prostranství u fa TRIAS
10.00 – 10.30 hod.
Březiny, hasičská zbrojnice
11.00 – 12.00 hod.
u budovy radnice, náměstí Gen. Vicherka 2511
13.30 –
16.00 hod.

V průběhu roku je očkování možno zajistit v kterémkoliv veterinárním
zařízení.
Každý chovatel je také povinen podle ustanovení § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, a čl. 4
OZV města Petřvald č. 5/2010 ve znění pozdějších předpisů oznámit
finančnímu odboru do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Informace
na tel.: 596 542 925 u Radany Gojové, referentky finančního odboru
městského úřadu.

Očkování je uloženo ustanovením § 4, odst. 1, písm. f, zákona
č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění. V letošním roce je

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
 SVAZEK KLÍČŮ S ČIPEM
místo nálezu: Petřvald, ul. Školní, u ZŠ Školní (před jídelnou)
Majitel se může informovat v kanceláři č. 102 v budově městského úřadu
nebo telefonicky na čísle 596 542 907.
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru

Kompostéry pro občany města Petřvald
Město Petřvald v letošním roce
získalo od Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši cca
2 935 000 Kč na pořízení 370 ks
kompostérů, o které si v roce 2016
požádali občané města. V současnosti probíhá podlimitní veřejná zakázka na dodavatele kompostérů.
Termín dodání a následného rozdě-

lení mezi žadatele bude upřesněn
po výběru vítězného uchazeče.
O dalším postupu budeme žadatele informovat v Petřvaldských
novinách a na webových stránkách
města:
www.petrvald-mesto.cz
a www.facebook.com/petrvaldcityoffice
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA DUBEN 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben: 3., 10., 17., 24.

2. Svoz plastů
16. duben

3. Svoz papíru
12. duben

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
16. duben

5. Svoz skleněných odpadů
25. duben

Každý pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem!

Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a životního prostředí

Poděkování paní Nadi Zientkové
za dlouholetou práci
v Klubu důchodců na Březinách
Dne 9. 3. 2018 se konala členská schůze v Klubu důchodců
v Petřvaldě na Březinách spojená s oslavou svátku Mezinárodního dne žen. Vedení města Ing.
Jiří Lukša a Ing. Petr Dvořáček
přišlo popřát přítomným ženám
k jejich svátku a předat jim kytičku.
Toho dne se konala i volba nové
předsedkyně klubu důchodců,
když paní Naďa Zientková, která
tuto funkci zodpovědně, pilně
a ke spokojenosti všech členů
klubu vykonávala 20 let, odstoupila.

Chceme tímto poděkovat paní
Nadi Zientkové i jejímu manželovi panu Jiřímu Zientkovi za dlouholetou a obětavou práci, kterou
vykonávali za podpory členů výboru KD, a popřát jim především
pevné zdraví, štěstí a spokojenosti v kruhu rodinném.
Novou předsedkyní klubu důchodů byla zvolena paní Jarmila
Skálová.
Bc. Ivana Rajdusová,
referent správního odboru

4

Petřvaldské noviny

Svátek žen na DPS
Dne 8. 3. 2018 se v dopoledních
hodinách v klubovně domu s pečovatelskou službou konal koncert zpěvačky Karolíny Levkové
a Mgr. Reginy Bednářové, která
operní, operetní a muzikálové árie
doprovázela na klávesy.
Tato kulturní akce byla dárkem
města Petřvaldu ženám bydlícím
v bytech DPS k jejich svátku - Mezinárodnímu dni žen. Kytičku přítomným ženám předali představitelé města - starosta Ing. Jiří Lukša
a místostarosta Ing. Petr Dvořáček,

kteří rovněž obyvatelkám popřáli
pevné zdraví a hodně elánu do dalších let.
Akce, kterou zorganizovala paní
Ivana Tomková, matrikářka městského úřadu, se přítomným velice
líbila. Za to jí patří, tak jako účinkujícím, veliký dík.
Stejná akce se téhož dne konala
rovněž v Domově Březiny pro obyvatelky tohoto pobytového zařízení
sociálních služeb.
Bc. Ivana Rajdusová,
referent správního odboru

V měsíci únoru 2018 jsme v obřadní síni přivítali u
slavnostního zápisu   

Matyáše Sedláčka

Štěpána Andila

Foto: Pavel Římánek

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

Komise pro občanské záležitosti

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,
příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2018/2019.
Zápis se koná 2. a 3. května 2018 od 8:00 do 16:00 hod.
na hlavním pracovišti 2. května 1654.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:






Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte.
Rodný list dítěte.
Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte vyzvedne
17. – 18. 4. 2018 na vybraném pracovišti mateřské školy v provozní době:
MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654
MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257
MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822
MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská 356

- od 6:00 do 16:00 hod.
- od 6:00 do 16:00 hod.
- od 6:30 do 16:00 hod.
- od 6:00 do 16:00 hod.

Upřesňující informace:






O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu na území města Petřvald.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku.
Bc. Andrea Doffková, ředitelka mateřské školy
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Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. org. vyhlašuje

zápis do 1. tříd na školní rok
2018/2019
dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, který se bude konat ve dnech
5. a 6. dubna 2018
- od 9.00 hodin do 16.00 hodin (čtvrtek 5. 4. 2018)
- od 9.00 hodin do 15.00 hodin (pátek 6. 4. 2018)
(pro obě školy) na ulici Školní 246.
Zákonní zástupci obdrží v březnu 2018 obálku, která bude obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy,
b) pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu dostaví.
Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.
V případě, že zákonní zástupci budou požadovat pro své dítě odklad
povinné školní docházky, doloží ředitelství ZŠ doporučující posouzení
příslušného školského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa, na jehož základě bude ředitelkou školy povolen odklad
povinné školní docházky.
Vážení rodiče,
potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního
ročníku naší školy. Máme zájem
o dobrou spolupráci rodiny a školy,
a proto Vám chceme poskytnout
informace, které byste měli znát
ještě před nástupem dítěte do základní školy.
Zde je několik informací o škole.
Škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zaměřen na environmetální výchovu.
Jako základní škola poskytujeme
žákům základní vzdělání, jehož
hlavním cílem je naučit žáky dobře
českému jazyku a matematice, poskytnout žákům všeobecný přehled
o ostatních oborech a v souladu
se současnými trendy jim dávat
dobré základy dvou cizích jazyků

a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Škola
pro žáky zajišťuje školy v přírodě,
lyžařský kurz, jsme sponzory Zoo
Ostrava – levharta cejlonského,
zapojujeme se do projektů EU i různých institucí.
Škola má 28 tříd ve dvou objektech, odborné učebny, které jsou
vybaveny moderní technikou, která
je neustále inovována.
Součástí školy je školní družina,
která má 6 oddělení a kterou navštěvují žáci 1.– 3. ročníku. Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 37 pedagogů, 6 vychovatelek
školní družiny, školní psycholog,
speciální pedagog, 6 asistentů pedagoga, 2 hospodářsko-techničtí
pracovníci, vedoucí školní jídelny
a 19 správních zaměstnanců.

Lyžařský kurz 2018
Ve dnech 12. 2. - 16. 2. 2018 se žáci naší školy zúčastnili lyžařského kurzu. Zájem o kurz byl veliký, celkem se
zúčastnilo 41 žáků. Ubytování bylo zajištěno na chatě
Skalka v Mostech u Jablunkova a lyžovali jsme v nedalekém ski areálu Severka v Dolní Lomné. Počasí, vzhledem k průběhu letošní zimy, bylo pro lyžování skvělé.
Všichni žáci si kurz náramně užili, „nelyžaři“ se naučili
lyžovat, pokročilí lyžaři a snowboardisté se ve své technice zdokonalili. A kromě toho všeho si žáci odvezli domů
hodně krásných zážitků a nových přátelství.
Poděkování si zaslouží nejen instruktoři Mgr. Petra Kynclová, Mgr. Jana Güntherová, Mgr. Roman Pluta, DiS.
a Bc. Šárka Dytková, ale i noční vychovatelka Bc. Zuzana Plutová a všichni, co se o nás na chatě Skalka starali.
A v neposlední řadě také děkujeme za finanční podporu
SR.
Mgr. Roman Pluta, DiS., ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.

Nedílnou součástí školy je ZUŠ, která poskytuje vzdělávání v několika
hudebních a výtvarném oboru, které vyučuje 11 pedagogů.

Informace pro rodiče žáků
1. tříd
Vážení zákonní zástupci,
dále Vás seznámím s průběhem zápisu a začátku školního roku.
Všechny děti se dostaví k zápisu
do ZŠ na ulici Školní 246 dle časů,
které budou uvedeny na pozvánce.
U zápisu uvedete, na kterou školu
Vaše dítě bude chodit. Pokud budete pro dítě požadovat odklad,
vyzvednete si žádost, tu vyplníte
a odevzdáte paní učitelce. 10 dnů
po ukončení zápisu bude na vchodových dveřích školy a na webových stránkách uveden výsledek
přijímacího řízení – každý žák obdrží u zápisu číslo, pod kterým bude
uveden na výsledkové listině.
Před zahájením školního roku budou žáci rozděleni do tříd ředitelkou školy.
Do které třídy dítě chodí, se dozvíte
1. září, kdy na šatnách 1. tříd bude
vyvěšen jmenný seznam žáků.

Učební plán 1. třídy:
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

9 hodin
4 hodiny
2 hodiny
1 hodina
1 hodina
1 hodina
2 hodiny

Vyučování v první třídě začíná
v 8.00 hodin a končí zpravidla
v 11:40 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. stupně
podle zájmu zákonných zástupců.
Přednost však mají žáci prvních
a druhých tříd. Pracovní doba školní družiny je od 6:00 do 16:00

hodin. Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku
2018/2019 u vychovatelek školní
družiny.
Aby dítě mohlo zvládnout náročnou situaci ve škole bez vážnějších
problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé,
ale také dobře připravené. Posuďte
sami, zda Vaše dítě splňuje toto
DESATERO:
1. Dítě by mělo být dostatečně
fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově
samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené
jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci
ruky a oka, jemnou motoriku,
pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové
operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně
rozvinutou záměrnou pozornost
a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň
sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost
v praktickém životě.
Srdečně vás zve
Ing. Zdeňka Kozlovská,
ředitelka školy
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Pololetní předání víček

Žáci ze Základní školy
a Základní umělecké školy
Petřvald, Školní 246 soutěžili
Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pro základní umělecké školy. Ve školním roce 2017/2018 se soutěžilo mimo jiné ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu. Soutěže se
konají formou školního, okresního, krajského a ústředního kola. Žáci jsou
zařazeni podle věku do kategorií a každá kategorie má časový limit, který
se musí dodržet. Úroveň bývá velmi vysoká a žáci, kteří se do soutěže přihlásí, připravují svůj program dlouho dopředu. Znamená to hodiny cvičení
doma i v ZUŠ. Porota hodnotí a jen ti nejlepší postupují dále.
22. a 25. ledna 2018 se na ZUŠ Petřvald konalo školní kolo v sólovém
zpěvu a ve hře na dechové nástroje. V sólovém zpěvu soutěžilo pět žákyň ze třídy Martiny Monczkové, ve hře na dechové nástroje dva žáci ze
třídy Blanky Ryšánkové, jeden žák ze třídy Mgr. Alice Bubancové a Petra
Bubance.

Jak jste si mohli přečíst v prosincovém čísle Petřvaldských novin,
již několikátým rokem sbíráme
na naší základní škole víčka pro
Marušku Kučerovou z Ostravy.
Tato slečna chodí letos do 2. třídy
a v únoru nás se svou maminkou
navštívila. Předali jsme jim víčka,
která jsme nasbírali v 1. pololetí,

a Maruška s maminkou nám povykládaly, jak se jim daří. Teď v zimě
jezdí na lyžařské výcviky na monoski, díky kterému může Maruška
i přes své zdravotní omezení lyžovat. Přejeme hezké zážitky a úspěchy ve škole. A sbíráme dál.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka

Sólový zpěv
0. kategorie
0. kategorie
II. kategorie
IV. kategorie
VIII. kategorie

Karolína Blachová
Barbora Křístková
Nela Mlčúchová
Klára Jančičková
Noemi Káňová

1. místo
1. místo
1. místo s postupem
1. místo
1. místo s postupem

Příspěvek ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
ke Dni bezpečnějšího internetu
20. 2. 2018 se naše škola přidala
k únorové celosvětové kampani za
bezpečnější internet. Žákyně IX.
B Eliška Kubešová a Natálka Brychcyová si přichystaly pro všechny
třídy 4. ročníku besedy o nástrahách internetu. Během jedné vyučovací hodiny v každé ze čtyř tříd
informovaly žáky o tom, co je kyberšikana, jaké projevy má, jak se jí
bránit a také jak se v internetovém
prostředí bezpečně pohybovat.
Společně se školní psycholožkou
s žáky diskutovaly o jejich zkuše-

nostech a zážitcích z virtuálního
prostředí. Z hodin si kromě informací uvedených na pracovních listech a zkušeností ostatních spolužáků odnesli i seznam odkazů, kde
mohou hledat další rady, jak se na
internetu bránit a chránit.
Tuto akci jsme zapojili do soutěže Den bezpečnějšího internetu
2018, kterou pořádá společnost
Safer internet (www.saferinternet.
cz).
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka

Dechové nástroje
II. kategorie
III. kategorie

Viktorie Eliášová – zobcová flétna
Lukáš Vrána – zobcová flétna			

IV. kategorie

Alexandra Hrouzková – zobcová flétna

VI. kategorie

Jakub Kaša – saxofon				

1. místo
1. místo s
postupem
1. místo s
postupem
1. místo s
postupem

Okresní kola soutěží obou oborů se konala v ZUŠ Karviná Bedřicha Smetany, a to 21. února 2018 ve hře na dechové nástroje a 2. března 2018
v sólovém zpěvu. Všichni soutěžící -Lukáš Vrána, Alexandra Hrouzková i
Jakub Kaša (hra na dechové nástroje) i Nela Mlčúchová a Noemi Káňová
(sólový zpěv) obsadili shodně 2. místo.
Svůj program předvedli soutěžící žáci obecenstvu v koncertním sále školy
dne 15. února 2018.
Všem žákům, vyučujícím pedagogům i korepetitorkám Mgr. Blance Hosové a Šárce Podobové patří poděkování za velmi dobré výsledky v soutěži a
vzornou reprezentaci školy.
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 a objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 / mobil: 723 909 247
/e-mail: sks@petrvald-mesto.cz / facebook: Kultura Petřvald

KINOKAVÁRNA V KULTURNÍM DOMĚ
Srdečně vás zveme na promítání filmů
do Kinokavárny v kulturním domě.
Promítat se budou filmy nejen pro dospělé, ale také pro děti.
Projekci filmů zahajujeme v pátek 6. dubna 2018.
Můžete si koupit občerstvení, posedět si jako v kavárně, a ještě
k tomu vidět film, který vás zajímá.
Filmy, které se budou promítat, si zvolili občané v anketě na webových stránkách města.
Pátek 6. dubna 2018 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

ŠPUNTI NA VODĚ
česká rodinná komedie
Vstupné: 50 Kč
Pátek 13. dubna 2018 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

JÁ, PADOUCH 3
animovaná komedie USA
Vstupné: 30 Kč

POZVÁNKA
Zveme všechny občany k slavnostnímu položení věnců
u příležitosti 73. osvobození města Petřvald, které proběhne dne 2. května 2018 v 16:00 hodin u památníku
rudoarmějců na ulici. Gen. Svobody.

Město Petřvald
ve spolupráci se spolky, působícími na území města pořádá

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Ve dvou termínech:
23. 7. - 27. 7. 2018
6. 8. - 10. 8. 2018
Tábor je určen pro děti od ukončeného 1. – 4. ročníku základní školy.
Denní program:		

8.00–16.00 hodin

Místo konání:		

Středisko kulturních služeb Petřvald

Cena:			

900,- Kč

Maximální kapacita pro jeden termín je 20 dětí.
V programu tábora jsou zahrnuty sportovní aktivity, poznávání přírody,
zvěře, floristika, vzdělávání, výlety, soutěže, zábavné programy, volnočasové hry.
Přihlášky budou přijímány od 10. 4. 2018 na podatelně městského úřadu.
Děti budou vybírány dle pořadí podaných přihlášek (dle razítka podatelny).
K přihlášení dítěte je třeba přinést vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaměstnání obou rodičů. Dokumenty naleznete v Petřvaldských novinách
a na webových stránkách města Petřvald.
Informace:
Středisko kulturních služeb
K Muzeu 150, 735 41 Petřvald
Tel.: 596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz

Srdečně vás zveme na promítání filmů
do Kinokavárny v kulturním domě
PÁTEK 6. DUBNA 2018 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

ŠPUNTI NA VODĚ
česká rodinná komedie
Vstupné: 50 Kč

PÁTEK 13. DUBNA 2018 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

JÁ, PADOUCH 3

animovaná komedie USA
Vstupné: 30 Kč
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Dětský karneval
V sobotu 17. února 2018 patřil
Kulturní dům v Petřvaldě dětem
a jejich zábavě a skotačení. Konal
se totiž dětský karneval. Zúčastnila
se jej spousta dětí, od nejmenších,
až po starší školáky. Děti přišly
v krásných maskách, některé byly
domácí výroby, což zaslouží ještě

větší uznání. Děti si užily veselé odpoledne s Klaunem Bobem, soutěžily, tančily, bavily se a všechny byly
na závěr odměněny zvířátkem či jiným balónkovým výtvorem od klauna a jeho pomocníků. Všechny
masky byly úžasné a ty nejúžasnější byly také vyhodnoceny.

Přednáška o Africe
V pondělí 26. února 2018 si mohli občané přijít poslechnout přednášku o tom, jak se žije v Africe. Přednášející Pavel Nowak zaujal všechny
přítomné nejen svým poutavým vyprávěním, zajímavou videoprojekcí
ze života afrických domorodců, ale také předvedenou hrou na tradiční africké lidové hudební nástroje a zpěvem tamních písní. Přednáška
tak nebyla jen vzdělávací, ale byla příjemným zpestřením mrazivých
únorových dnů.

Prázdninové stolní hry
Také o jarních prázdninách petřvaldské děti nezahálely a nelenily
doma, ale účastnily se zábavy, kterou pro ně připravili v knihovně a ve
Středisku kulturních služeb v Petřvaldě.
V úterý 6. února 2018 si děti mohly vyzkoušet, jak se straší v knihovně.
Ve čtvrtek 8. února 2018 si pak přišli někteří školáci procvičit paměť,
bystrost a soutěživost do SKS, kde si zahráli oblíbené stolní hry.
Za SKS kulturní referentky
Taťána Čechová a Danuše Starečková

Duben 2018
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
telefon: 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 

7. 3. 2018 se konala v knihovně zajímavá přednáška o Jemenu. Dvě
Jemenky - Faten Abdulla a Lozan Ghouthim, které dlouhodobě žijí v Ostravě a studují Ostravskou univerzitu, nám přiblížily tuto legendami
i předsudky opředenou zemi. Odpověděly na otázky diváků týkající se
současné situace v Jemenu i vlastních názorů a postřehů. Akce se
uskutečnila ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Ostrava.

KDY:

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 18. 6. – 29. 6. 2018 bude knihovna uzavřena
z důvodu revize knihovního fondu.
PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA:
2. 7. – 31. 8. 2018
PONDĚLÍ A STŘEDA:
8:00 – 11:30 A 12:30 – 17:00
Úterý, čtvrtek a pátek: zavřeno

Čáry, máry…..2018
Srdečně zveme malé i velké
čarodějnice na tradiční

Slet čarodějnic.

18. 04. 2018
v 17:30
KDE:

Městská knihovna Petřvald
K Muzeu 150
Petřvald
Centrum na podporu integrace
cizinců
Městská knihovna Petřvald
Vás srdečně zvou
na besedu
s Miguelem pocházejícím ze
země dávných civilizací.

P
E
R
U

VSTUP ZDARMA

Akce je určena pro cizince ze tře�ch zemí (mimo EU), patřící
do cílové skupiny projektu i širokou veřejnost.

Kdy : 26. dubna v 16.00
Kde : před budovou SKS a knihovny
Projekt Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj, reg. č. AMIF/4/13, je ﬁnancován v rámci národního programu
Azylového, migračního a integračního fondu .
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Dne 3. 3. 2018 jsme odměnili v rámci Března
– měsíce čtenářů našeho nejlepšího čtenáře
za rok 2017. Tentokrát jsme odměňovali naše
nejmladší – a vyhrál Martin Vlček, 7 let. Získal
členství zdarma na jeden rok a dárkový poukaz
na nákup knih v knihkupectví Kosmas v hodnotě 300,- Kč. Gratulujeme. Vyhlášení se konalo
v úvodu již 9. ročníku festivalu outdoorových filmů Expediční kamera, který se v naší knihovně
každoročně koná v březnu.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Ze školních lavic…
Mgr. Irena Mannová

Mgr. Alena Krakovská

Téměř celý život jsem prožila v Petřvaldě. Chodila jsem do Masarykovy školy od první až do osmé třídy.
Už na základní škole jsem věděla,
že se chci stát učitelkou. Zrovna
v době, kdy jsem končila základní
školu, zrušili střední pedagogickou
školu v Orlové, tak jsem pokračovala na jedenáctiletce a po maturitě
jsem studovala na Pedagogické
fakultě v Ostravě. Zvolila jsem si
aprobaci ruský jazyk a výtvarná výchova.

Narodila jsem se v Petřvaldě a celý
svůj život, až na krátké období života v Havířově, jsem občankou
Petřvaldu. A jsem tomu ráda. Naše
město velmi rozkvétá a mění se
po všech stránkách v pozitivním
smyslu slova. Svá školní léta jsem
prožila od svých čtyř let v naší, dle
mého názoru architektonicky nejzajímavější, historicky velmi významné a úctyhodné budově – v Masarykově škole. Vstřebávala jsem
bez protestu výchovně vzdělávací
proces, včetně mimoškolních aktivit, jako byla hudební škola, sportovní kroužky, náboženství i pionýr
– vše na mně zanechalo patřičnou
stopu. Určitě jsem měla i velké
štěstí, že již od útlého dětství jsem
byla přesvědčena, že budu učitelkou. Nemalou měrou se na mé
profesní orientaci podíleli hlavně
dva pedagogové. Byl to jednak pan
učitel matematiky. Kamarádským
a optimistickým přístupem k dětem a hlavně svým pedagogickým
mistrovstvím dovedl třídu k zvládání náročného předmětu. Druhým
vštěpovatelem byla paní učitelka
jazyků, velká znalkyně hudby a literatury a úžasná recitátorka, kterou
jsem však zažila až v deváté třídě,
avšak oba byli později dlouhé roky
mými kolegy.

Pedagogickou praxi jsem začala
v Doubravě, pak jsem učila v Havířově, a když jsme se přestěhovali do Petřvaldu, přešla jsem tu
i do školy. Práce učitelky se mi
moc líbila, všechny děti, které
jsem učila, byly vždy „moje děti“.
A teď mi dělá radost každé setkání s nimi, třebaže musím přiznat, že už je všechny nepoznám.
Už jsem dlouho v důchodu. Zpočátku se mi po škole stýskalo, ale
vždycky jsem měla co dělat. Miluji
zahrádku s květinami, ráda pletu,
šiju, a když někdo potřebuje, ráda
si zahraju na školu. Především
miluji češtinu a obdivuji její krásu
v básních i v próze. Proto mi nesmírně vadí, když slyším, jak Češi
svůj mateřský jazyk przní ošklivými
výrazy a nedokážou se vyjadřovat
bez slov prostě, jako, tedy, jakoby, v podstatě, aj. Nejvíc to mám
za zlé moderátorům a reportérům
v televizi. Někdy si myslím, že se
už v Česku díky cizím slovům česky
nedomluvíme.
Moc bych si přála, aby se dětem
ve škole líbila hlavně mateřština,
i když je mi jasné, že bez angličtiny
se v dnešní společnosti neobejdou.
Držím palce, ať se všem žákům,
„byť už to nejsou moje děti“, daří.

Po ukončení studia na Pedagogické fakultě v Ostravě jsem nastoupila na ZŠ v Petřvaldě u kostela, kde
polovina učitelského sboru byla
zastoupena mými bývalými učiteli,
což bylo k čerpání pedagogického
umu přínosné. Prožila jsem mnoho
let za katedrou se svými žáky ve třídách a kolegy ve sborovně a musím přiznat, že jsem mezi nimi byla
spokojená. Nejšťastnější okamžik
mého pedagogického působení
byla zpráva, že se naše škola bude
rozšiřovat a bude mít moderní odborné učebny. Jednou z nich měla

být i učebna chemie. Žáci, stejně
jako já se nemohli dočkat okamžiku, kdy budou v ní pracovat. S velkým zájmem a nasazením pomáhali osmáci a deváťáci při přenášení
pomůcek ze „staré“ školy do nádherné chemické pracovny a přípravny. Vše bylo ve finální fází vybavení na úrovní gymnázia a musím
říci, že všichni jsme si vážili toho,
že v takovém prostředí se můžeme
učit. Každoročně jsme se snažili zapojovat do chemických olympiád,
nejen ve školním, ale také okresním a krajském kole s výbornými
výsledky. Mnoho žáků, jak si za 36
let působení na škole pamatuji, si
chemii zvolilo za svou profesi, nebo
na ni rádo vzpomíná – vždyť jsme
národ Rudolfa Heyrovského. Chtěla
bych na tomto místě doplnit mé povídání o část dopisu jednoho našeho žáka, na kterého, vedle dalších
můžeme být určitě pyšní.
Vážená paní učitelko,
žiji v současnosti ve Francii. Pracuji
na Institutu evropských membrán
ve městě Montpellier a zabývám se
studiem keramických membrán ať
už pro účely filtrace nebo separace
plynů a tekutin…
Je to ale stejně zajímavý vývoj, člověk se kdesi v Petřvaldě učí „-ný,
-natý, -itý....“ a nakonec se přes
VŠCHT v Praze dostane až na akademii věd ve Francii. Jsem moc
rád, že se mi této příležitosti dostalo a částečně za to vděčím i Vám.
Když jsem u Vás začínal s chemií,
tak už to bylo v té nové učebně
v přístavbě. Byla úplně zbrusu nová
a moc se mi tam líbilo – takové
malé království, které jste začala
budovat a řešit veškeré problémy
s tím spojené (např. si pamatuji,
že jsme nějakou dobu nemohli
pouštět v lavicích plynové kahany,
protože nějaký bezmozek tam zaplavil rozvod vodou). Jsou to už jen
takové střípky v mé mysli, ale pořád
na to rád vzpomínám, neboť tak
hezkou učebnu jsem nezažil už ani

na gymnáziu, ani na vysoké škole.
O to víc jsou pak mé vzpomínky
na ZŠ v Petřvaldě silnější.
Když jsem se na gymnáziu rozhodoval, kam dál, chemie byla jasnou
volbou, a aby se mně lépe studovalo, jako talisman jsem si nechal
periodickou tabulku, kterou jste mi
v 8. třídě dala na památku…
Martin
Chtěla bych dodat, že když je mi
někdy smutno po škole, tak si vezmu z psacího stolu modrou krabici,
ve které mám veškeré písemnosti
od mých žáků – svatební oznámení, oznámení o promoci a korespondenci – to je to krásné na našem povolání…
Nechtěla bych zapomenout ještě
na práci výchovného poradce. Byly
to roky velmi zajímavé práce a hlavně dobrý pocit, že jsem se mohla
podílet na řešení problémů dětí
a hlavně jejich volbě povolání.
Odchod do důchodu je určitě pro
každého člověka velké dilema
a každý z nás vstupuje do tohoto období s rozporuplnými pocity.
Na jedné straně se člověk těší, že
bude pánem svého času a všeho, ale na druhé straně, vstupuje
do neznáma. Měla jsem velké obavy! Do důchodu jsem odcházela
skoro v šedesáti a vzpomínám si,
že na oslavách narozenin jsem prohlásila: „…Co nám udělá stáří, když
jsme dva?“ …Za to jsem opravdu
velmi vděčná, že jsme dva – na radosti i starosti.
Nejprve jsem si splnila svůj sen
- mohla jsem se po dobu čtyř let
docela intenzivně věnovat italštině,
kterou jsem potřebovala pro naše
cesty po Itálii. Pokračovali jsme každým rokem v prozkoumávání nádherné italské krajiny od Dolomitů,
přes slavná italská města s kulturními a historickými památkami, až
k amalfskému pobřeží s rajskou
pokračování na následující straně

Duben 2018
pokračování z předchozí strany

krajinou – úžasnými horami a mořem. Jak jen bylo možné, věnovali
jsme svůj volný čas našim čtyřem
vnukům, hlavně jsme pro ně organizovali turistické pobyty s vlastním
programem a také pobyty u moře.
Dnes už jsou všichni velcí, takže
společných akcí je méně. Turistická
vášeň v nás ale i přes věk zůstala,
jen jsme změnili krajinu. Několik let
se touláme na začátku léta po rakouských horách a ke konci se letíme vyhřát k moři.
Máme již několik let docela velkou
zahradu s chatou a tam každoročně po dobu osmi měsíců trávíme
dle počasí svůj volný čas. Pěstujeme zeleninu, květiny, na podzim,
pokud úroda vyjde, sklízíme ovoce
a ze všech výpěstků připravujeme
skutečné bioprodukty pro sebe
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i pro rodinu. Je to i místo, na kterém se scházíme s rodinou a přáteli.
Pracovní a pohybové aktivity velmi
často vystřídá také kultura – jsme
velkými milovníky vážné hudby.
Navštěvujeme Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Svatováclavský
festival vážné hudby i komorní koncerty v Havířově. Mimo to máme
předplatné do divadla a také si dopřejeme návštěvy přenosů z Metropolitní opery.
V zimě jsme rádi v teple v našem
bytě, u knihy, u počítače, v kuchyni, plánujeme a připravujeme další akce, které bychom mohli ještě
zvládnout, pokud nám to zdraví
dovolí.
„Užívejme dne, čas kvapí, pamatujme na konec.“
Za příspěvek děkuje
redakční rada

XII. Retro WEGAREST ples
Druhá sobota v měsíci
únoru již patří
tradičně plesu, na který se
chodíte opravdu bavit. Ten
letošní navíc
moderovala
známá dvojice
Heidi Janků a
Michal Kavalčík, kteří svým humorem nenechali suché oko nikomu z předem vyprodaného sálu kulturního domu. Úžasné retro kostýmy byly vidět
všude. Nejlepší kostým představoval skupinu ABBA a vyhrál vstupenky na
příští rok. O program se postarala domácí taneční skupina PS DANCE, jejíž
děvčata se chopila i úlohy hostesek. Dále vystoupily brazilské tanečnice
souboru Latifah, kterou sponzorovala firma Nerez výroba Jež. Těšilo se
na ně nejen pánské osazenstvo. Nikdo si nenechal ujít losování o ceny
sponzorů. Tradičně první cenou byl retro skútr, kterou darovala pořádající
firma WEGAREST s.r.o. Dalšími sponzory, kterým tímto velice děkujeme,
byli: Cyklo PTŠ Tomáš Šeda, Instalatérství Martin Salamon, Pilsner Urquell, David Santarius Fol-Izol s.r.o., PepsiCo, Dřevo Hobby Jaromír Dronski,
Vinné sklepy Lechovice, Auto Kelly, Autosalon Kudrna, MĚSTO PETŘVALD,
Zahrádkářské potřeby paní Burgetová, Účetnictví DEMICA CONSULT, Kadeřnictví Marta Harabaszová, Ambra cz.
OPĚT JSTE BYLI ÚŽASNÍ!!! Děkujeme.
Lenka a Břetislav Hečkovi - WEGAREST s.r.o., generální sponzor plesu

Tarokáři nezahálejí
GP Slezska 2018 je v plném proudu. Dne 3. 3. 2018 proběhl již 3. turnaj letošního ročníku naší tarokové soutěže. Na turnaj v polském městě Zabrzeg se sjelo celkem 56 tarokářů. Nejúspěšnějším hráčem se stal
Stanisław Benek, na 2. místě se umístil Jarosław Hałat (oba Polsko), třetí
byl Ivo Chmiel ze Suchdola nad Odrou. Naši hráči se tentokrát v popředí
neumístili.
Tento turnaj je znám tím, že je zde vyhodnocován předcházející ročník GP
Slezska, tentokrát za rok 2017. Vítězem se stal Josef Kocur z Horní Suché,
druhé místo obsadil Władysław Hołyst a třetí byl Stanisław Benek (oba hráči z Polska) – viz snímek. Ze zástupců našeho města byl nejlepším Tomáš
Chrobák, který obsadil 8. místo.
Všem účastníkům, oceněným zvláště, blahopřejeme!
Ing. Tomáš Chrobák

Víkend pro psy – se psy
Kynologický branný závod a Voříškiáda „Petřvaldský čumáček“
Ve dnech 19. – 20. 5. 2018 se
bude v areálu Základní kynologické organizace Petřvald konat
akce „Víkend pro psy - se psy“ pod
záštitou města Petřvald.

Program:
v sobotu 19. 5. 2018 dopoledne
proběhne III. ročník Kynologického
branného závodu (hodnotné ceny
a výborné domácí občerstvení je
jako již tradičně samozřejmostí),
odpoledne bude věnováno dětem,
pro které budou připravené zábavné hry a soutěže o ceny, táborák
s opékáním buřtů a možností přespání v areálu ZKO Petřvald.
v neděli 20. 5. 2018 dopoledne
proběhne výstava psů „Petřvaldský
čumáček 2018“, kterou bude posuzovat profesionální rozhodčí mezinárodní kynologické federace FCI

paní Mayerová. V průběhu výstavy
budou představeni psi z útulku
Dětmarovice, kteří předvedou, co
všechno umí a že si zaslouží najít
nového a hodného páníčka. Další
program bude zaměřen na ukázky
z činnosti ZKO Petřvald.
ZKO Petřvald tímto všechny co
nejsrdečněji zve na tuto průkopnickou akci, která vám může nejen zpříjemnit krásné květnové
dny, ale zároveň umožní nabídnout pomocnou ruku pejskům
z útulku k získání nových majitelů.
Podrobnosti a přihlášky na uvedené akce najdete na webových
stránkách ZKO Petřvald a Města
Petřvald.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na vás v květnu.
za ZKO Petřvald, Petr Semanco

Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice: Tradice hornictví
Výstava:
NÁVRAT ZTRACENÉHO LESKU
V uplynulých letech prošla odborným restaurováním řada cenných
předmětů ze sbírek Muzea Těšínska. Například dřevořezbě Panny
Marie z Petřvaldu byla navrácena její pozdně gotická podoba z přelomu 15. a 16. století. „Ztracený lesk“ získala rovněž barokní socha
Neposkvrněného početí Panny Marie (Immaculata), dále bohatě členěný barokní, resp. rokokový oltářní rám s vyobrazením 14 svatých
pomocníků, jenž byl navíc po desetiletích opět doplněn o původní
hlavní obraz Panny Marie Loretánské, či nábytek z původního mobiliáře zámku v Ropici. Výstava představí tyto i další předměty, stejně
jako umožní nahlédnout do tajů náročné práce restaurátorů a konzervátorů.
Akce připravované na měsíc březen:
 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY (termín po telefonické domluvě) pro ZŠ, SŠ a větší skupiny veřejnosti
 HMYZ – CO VŠE SE DÁ SNÍST A JAK TO PŘIPRAVIT (9. – 13. 4.)
přednáška biologa Mgr. Petra Pyszka, určeno ZŠ, SŠ.
 OBRÁZKY Z LUŠTĚNIN (16.–20.4.) výtvarná dílna, určeno MŠ,
ZŠ
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz
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Krásných jógových osmdesát
Už léta se scházíme v úterky na ranním cvičení, navštěvovaném především seniory a částečně směnaři. Někteří ze cvičících chodí nějakou dobu
a pak zase odejdou, někteří jsou stálicemi celé skupiny. Když ráno otevřu
dveře, přivítá mě nejen sluníčko, ale především rozzářené tváře dvou desítek čekajících bytostí…
Jedno úterý v únoru byla atmosféra za dveřmi veselejší než jindy – a když
jsem vstoupila, první, co jsem zachytila, byla pobíhající rozesmátá Naděnka Bernertová držící v ruce velkou bonboniéru.

Na můj dotaz, cože to před cvičením rozdává po ránu za sladký utrejch,
se ozvalo: „Dnes mám poslední den sedmdesát devět let – a to se musí
řádně oslavit“.
Naďa patří ke stálicím naší skupiny, navštěvuje cvičení už téměř dvě desítky let a málokdy se stane, že její místo pod oknem zůstává neobsazeno.
Cvičení jógy je pro ni koníčkem dodávajícím jí vnitřní sílu a elán… Praktikuje vše, co se nabízí, pokud to její tělo zvládne… a zvládá toho opravdu
hodně. Vnáší do skupiny smích a dobrou náladu, stále nám něco předvádí
a informuje o novinkách - zkrátka žije plnými doušky.
Překvapení ale ještě nebyl konec, protože od protější zdi se ozvala Maruška Kajurová, další z trvalek ranní skupiny: „No a za pár týdnů Tě, Naděnko,
doženu, budu mít taky tolik.“
Dvě krásná jubilea v jednom kalendářním roce v pohodě a ve zdraví…
Milá děvčata, co dodat. Ať jste stále tak vitální, zvídavá, pohyblivá a ohebná, plná zájmu o život a všechny jeho radosti. Ať vás baví pečovat o své
tělo, udržovat pohybem vnější i vnitřní vitalitu a rovnováhu těla i ducha.
Všichni žáci jógy ve všech našich skupinách jsou ve svém učení se a hledání toho nejlepšího pro sebe a své tělo nádherní a jedineční, každý jde
svou cestou a prozkoumává život skrze učení jógy po svém – a tak to má
být.
Já chci jen poděkovat za váš zájem a poctivou píli... vždyť bez vás bych
neměla komu své vědomosti a zkušenosti předávat…
Ze srdce a s láskou Jolanda Inka Burová

Jedno ilustrační rozesmáté foto - i když pár tváří schází…

TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
11. 2. – 3. kolo zimního turnaje v Orlové.
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD		
1:2
(0:0)
Branky a asistence: 46.´O. Kostka (J. Sztymon), 72.´G. Laurenčík z přímého kopu.
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák, T. Budina, F. Marek, D. Durczok (46.´J.
Cífka) - V. Zajíček, I. Goldbricht, J. Sztymon (75.´J. Dubový), P. Hrachovec O. Kostka, P. Bitala (46.´D. Kršák).
Za soupeře, který se dostavil pouze v 9 lidech, odehráli celé utkání D. Šeruda a P. Ganita. D. Šeruda dokázal navíc jako jediný překonat brankáře
G. Laurenčíka.
První utkání v dresu dospělých Hepa odehrál kapitán dorostu - D. Durczok.
17. 2. - 4. kolo zimního turnaje v Orlové.
Slavoj PETŘVALD - TJ PETŘVALD		
2:2
(0:1)
Branky a asistence: 37.´T. Budina (I. Goldbricht), 47.´T. Budina (J.
Sztymon).
Sestava: G. Laurenčík - F. Marek, J. Goldbricht, D. Knorr, R. Tekeli - V. Zajíček, J. Jiřičný (52.´D. Šeruda), J. Sztymon, O. Cudrák - M. Nalevajka (18.´P.
Bitala, 27.´I. Goldbricht), T. Budina (73.´ P. Bitala).
První zápas za Hepo odehrál J. Jiřičný.

Ve dnech 13. - 16. 2. se zúčastnili hráči Hepa soustředění na Sepetné
v Ostravici.

25. 2. – 5. kolo zimního turnaje v Orlové.
D. LUTYNĚ - TJ PETŘVALD		
8:3
(4:3)
Branky a asistence: 1.´V. Zajíček (M. Gorovič), 20.´O. Kostka (P. Bitala),
34.´M. Gorovič (-).
Sestava: G. Laurenčík (53.´J. Cífka) - F. Marek, D. Knorr, T. Budina, D. Durczok - V. Zajíček, I. Goldbricht, M. Gorovič, J. Sztymon - O. Kostka, P. Bitala
(41.´D. Šeruda).
Utkání se hrálo v desetistupňovém mrazu při umělém osvětlení.
3. 3. – 6. kolo zimního turnaje v Orlové.
Slavoj RYCHVALD - TJ PETŘVALD
6:2
(2:2)
Branky: 7.´a 21.´M. Gorovič.
Sestava: T. Budina - O. Cudrák, R. Tekeli, F. Marek, O. Kostka - V. Zajíček, J.
Sztymon, D. Kršák, P. Bitala - M. Gorovič, D. Šeruda.
Trenér - M. Budina.
Po 6 odehraných kolech mají hráči Hepa na kontě 1 výhru, 1 remizu a 4
porážky.
P. Sekera

Starší přípravka
25. 2. – turnaj v Petrovicích.
ZÁBLATÍ - TJ PETŘVALD
0:1
Branka: B. Kichner (as. V. Lach).
Gascontrol HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
0:2
Branky: A. Súdna (as. J. Zborovský), Š. Bitala (as. J. Zborovský).
MFK KARVINÁ - TJ PETŘVALD 3:1
Branka: A. Súdna (as. Š. Bitala).
MSK ORLOVÁ - TJ PETŘVALD 1:1
Branka: J. Zborovský (as. A. Súdna).
MFK KARVINÁ - TJ PETŘVALD 3:0
Sestava: Z. Zahnáš - Š. Bitala, J. Zborovský, V. Lach, A. Otýpka - Š. Böhm,
A. Súdna, J. Šustek, D. Kichner.
Výborný výkon.
28. 2. – přípravné utkání ve Stonavě.
Baník ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD
2:5
Branky: J. Šustek 3, A. Súdna, J. Zborovský.
Sestava: M. Grabiec - A. Otýpka, V. Lach, J. Zborovský, D. Sobita - D. Kichner, A. Súdna, J. Šustek, Š. Bitala - K. Žurek, F. Gavlas.
Výborný výkon.
Trenéři: J. Cífka, P. Súdny, R. Sobita, P. Böhm.
J. Cífka
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Sportovní ples
Oddíl kopané TJ Petřvald uspořádal
v sobotu 24. února pro příznivce
tance a zábavy v kulturním domě
tradiční Sportovní ples. Jeho úvod
patřil, stejně jako v minulých letech, petřvaldským tanečníkům
z PS Dance, po nich hrála k tanci
a poslechu skupina Štístko Romana Pluty.
Výbor oddílu kopané děkuje všem,
kteří se podíleli na organizaci
plesu, všem zúčastněným, ale
zejména sponzorům, kteří darovali spoustu hodnotných cen: fa
TOTAL, Nerez p. Jež, WEGAREST,
Studio krásy RHEAMONA, MĚSTO
PETŘVALD, BALLSPORT Petřvald,
CANDY PLUS, TAXI SIMIR, FITNESS

Petřvald, CYKLO Šeda, Pedikúra
p. Věrka, ORT - ART, fa MATES, Pizzerie u Ryznara, Zahradnictví p. D.
Šedová, Kadeřnictví p. Harabaszová, MO KSČM Petřvald, fa CANIS,
sousedé na ul. Lejskova, Víno a destiláty, manželé Sojkovi, manželé
Župníkovi, p. I. Stablová, p. Cífková,
p. Kuzmová, p. Kráčalíková, manželé Budinovi, manželé Strouhalovi,
manželé Pokorní, manželé Cudrákovi, manželé Sekerovi, manželé
Gorovičovi, manželé Kršákovi, st.
žáci TJ Petřvald a oddíl kopané TJ
PETŘVALD.
Pavel Gorovič
předseda oddílu kopané

SK SLAVOJ PETŘVALD
Co se událo na Slavoji během zimní přestávky?
V prosinci postihla SK Slavoj Petřvald velká ztráta. Ve věku jednašedesáti
let dohrál svůj životní zápas dlouhodobý hospodář a dobrá duše Slavoje
Jiří Svrčina, kterého většina z nás znala spíše pod jeho přezdívkou Nerez.
Až s jeho odchodem si my v klubu začínáme uvědomovat, jak velmi prospěšný a obětavý člověk to byl. Nejen že se staral o hřiště, dresy, úklid
a další věci spojené s chodem hřiště, vždy měl také vlídné slovo pro každého a nemusel to být jen člen klubu. Dokázal také však i pěkně vyčinit
hráčům, když něco dělali špatně. Hned však přidal dobrou radu. Nery, nikdy na Tebe nezapomeneme!!! Tvůj SK Slavoj Petřvald.
Tak to byla ta stinná stránka zimy. Co však bylo na Slavoji dalšího během
zimy?
Musíme pogratulovat Lukáši Doležalovi za první místo v anketě o nejlepšího hráče podzimních sestav okresního přeboru Karviná, kterou pořádal
FOTBAL U NÁS.CZ. I když nakonec nepostoupil do celorepublikového finále, je to velký úspěch.
Slavoj se také zúčastnil zimního turnaje o pohár starosty Orlové, který je
každoroční přípravou na jarní část soutěže.
Od ledna Slavoj začal s přípravou, kdy tréninky absolvoval na umělé trávě
v Albrechticích. Příprava vyvrcholila zimním soustředěním v Dolní Lomné.
I přes velké mrazy hráči tvrdě pod vedením předsedy klubu pana Davida
Pavlity pracovali na zvýšení své kondice. Výsledky zimní přípravy se snad
zobrazí v jarní části soutěže a Slavoj minimálně udrží lichotivé šesté místo
v tabulce.

Dále vás chceme informovat o tom, že Slavoj obnovil tradici a uspořádal
první ples od obnovení činnosti klubu a tematicky ho pojmenoval PLES
LIGY MISTRŮ. Ples měl výborný ohlas u všech zúčastněných. K tanci hrála
skupina Furtlajf, byla i bohatá tombola a výborné občerstvení. Moderátorem plesu byl hráč SK Slavoj Petřvald Vojtěch Šelong. Byl vyhlášen i nejlepší fotbalista klubu a tím byl zvolen Lukáš Kawulok.
Ples se konal v sále u zahrádkářů a za to, že měl bezchybný a hladký
průběh, musíme poděkovat pani Michaele Golasovské a jejímu kolektivu
spolupracovníků. A už teď se těšíme na další ples.
Co napsat na závěr? Hlavně chceme pozvat všechny fanoušky Slavoje
na jarní část soutěže a další doprovodné akce jako jsou dětské dny, turnaje veteránů a další.
Co popřát hráčům a vedení SK Slavoj Petřvald? Ať jim vyjde jarní část
aspoň tak, jako byl úspěšný podzim.
Na shledanou na Slavoji!!!
Martin Frank
DEN
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE

DATUM
ČAS
ZÁPAS
8.4.2018 15.30 FK GASCONTROL HAV. – SK SLAVOJ PETŘVALD
14.4.2018 16.00
SK SLAVOJ PETŘVALD – HORNÍ ŽUKOV
21.4.2018 16.00 VIKTORIE BOHUMÍN – SK SLAVOJ PETŘVALD
28.4.2018 16.00
SK SLAVOJ PETŘVALD – BANÍK RYCHVALD
6.5.2018 16.30
HORNÍ BLUDOVICE – SK SLAVOJ PETŘVALD
12.5.2018 16.30
SLOVAN HAVÍŘOV – SK SLAVOJ PETŘVALD
19.5.2018 17.00
SK SLAVOJ PETŘVALD – TJ HEPO PETŘVALD
26.5.2018 17.00
SLOVAN ZÁBLATÍ – SK SLAVOJ PETŘVALD
2.6.2018 17.00
SK SLAVOJ PETŘVALD – FK TĚRLICKO
9.6.2018 17.00 SK SLAVOJ PETŘVALD – LOKOMOTIVA LOUKY
17.6.2018 17.00
B. FUČÍK ORLOVÁ – SK SLAVOJ PETŘVALD

NAPSALI NÁM
PŘEDJAŘÍ
Sníh v nedohlednu mizí,
příroda se mění k nepoznání,
vrací se čas ptačího štěbetání.
Jaro za dveřmi už stojí,
zaklepat se ještě bojí.
Probouzí život v lese,
v zahradách, na polích,
na loukách i v háji,
slunce svítí, hřeje,
cítíme se jako v ráji.
Ze slunce i jara kras
načerpáme nové síly,
pocit štěstí ozývá se v nás,
vždyť na jaře je všude plno krás.
Anna Kapustková
Petřvald

Slezská diakonie
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za váš občanský postoj a zájem,
který jste projevili při podepisování petice – proti záměru zařízení Slezské diakonie. Také velmi oceňujeme a děkujeme petičním místům
i samostatným občanům, kteří ochotně zajišťovali petiční archy s jednotlivými podpisy. V době od konce ledna do 19. 2. 2018 se podařilo
během 19 dnů získat 1174 hlasů, z toho od občanů s trvalým pobytem
v Petřvaldě 1147 hlasů.
Tento stav petice byl panu starostovi dne 20. 2. 2018 odevzdán, aby
mohl na schůzce s hejtmanem, která se uskutečnila dne 21. 2. 2018,
jasně deklarovat svůj mandát od občanů. Pro kraj to však byl nevýznamný počet a na petici nebrali ohled, z toho důvodu jsme se rozhodli petici
obnovit, zákon toto umožňuje.
aktuální informace i sledování vývoje na
www.ospetrvald.cz
Za Občanskou společnost Petřvald Šárka Briestenská
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Libuše Matláková 97 let

Blahopřejeme jubilantům

Zemřeli občané

Vlasta Vicherková

90 let

Věra Cyrzyková

80 let

Jiřina Čapčová

85 let

Ladislav Dorazin

71 let

Helena Genčurová

80 let

Milan Kafka

74 let

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

Zdeněk Káňa

92 let

Jindřich Koch

64 let

Blahopřání

Zdeněk Rada

69 let

Božena Svobodová 88 let
Sylva Šelongová

73 let

Ludmila Štarková 74 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Dne 11. března 2018 oslavila 50 let
paní Naďa Langerová.
Žij si blaze v plném zdraví, užij všeho, co tě baví.
To Ti přejí táta, manžel, dcery Deniska, Andrea, Irena a vnuci Emili a Matýsek.
Štěstí, zdraví, všeho dost, vždycky důvod pro radost.

Optimismus, dobré přátele, ať život Ti jde vesele.
Dne 5. dubna 2018 oslaví své 70. narozeniny
paní Marta Kotrová.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí dcera Martina a syn Radim s rodinami.

Dne 11. dubna 2018 oslaví svých 85 let
paní Adéla Skýbová.
Ať štěstí Tě životem provází a všechno Ti vychází,
ať taky zdraví jako z oceli máš a každou vteřinu si užíváš.
Přejí dcera Jana a syn Jiří s rodinami.

Dne 18. dubna 2018 oslaví 70. narozeniny naše maminka a babička,
paní Anna Folwarczná.
Za lásku a trpělivost děkují a do dalších let pevné zdraví, štěstí a pohodu přejí dcera Eva s Radkem
a vnoučata Dušánek a Štěpánka.

Vzpomínáme
Kdo Vás znal, ten si vzpomene, kdo Vás měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 2. března 2018 by se dožil 85 let pan Milan Rohel
a dne 7. března 2018 jsme vzpomněli 25. výročí jeho úmrtí.
Zároveň dne 30. 3. 2018 vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní Marie Rohlové.
S láskou a úctou vzpomínají synové Milan, Vladimír, dcery Dagmar a Lenka s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky v nás žijí dál.
Dne 14. března 2018 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička
paní Justina Partiková.
S láskou vzpomínají dcery Jana a Tínka s rodinami.
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Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Dne 17. března jsme vzpomněli nedožité 90. narozeniny pana Ing. Josefa Němce, CSc.
S láskou a úctou synové Jiří a Josef s rodinami.

Rok od roku plyne dál, my však nezapomeneme, co nám osud vzal.
Dne 14. března 2018 jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí
pana Milana Tomáše.
Vzpomínají manželka Marie, syn Milan a dcera Marie s rodinami.

Dne 24. března 2018 jsme vzpomněli 7. smutné výročí úmrtí a zároveň nedožité 88. narozeniny naší babičky
paní Květoslavy Sasynové.
S láskou a úctou vzpomínají vnoučata Ivan a Nikola s rodinami, zeť Jaroslav.

Dne 17. dubna 2018 uplynou již tři roky, kdy ve věku 85 let dotlouklo srdce
naší drahé sestry, tety a kamarádky
paní Jiřiny Pščolkové.
Už víc Ti nemohu dát, jen oblíbenou kytičku, zapálit svíčku a tiše vzpomínat.
Za celou rodinu sestra Líba.

Dne 21. dubna 2018 uplyne již 20 let od úmrtí
pana Josefa Jagláře.
Dne 20. února 2018 by oslavil 66 let.
Stále vzpomínají manželka Milada, syn Roman a dcera Naďa s rodinami.

Když jaro hýřilo květem, náhle ses rozloučil s tímto světem.
A za noci, když zhasl den, usnul jsi svůj věčný sen.
Odešel jsi, jak osud si to přál, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 24. dubna 2018 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Drahomíra Škuty.
Vzpomínají manželka Helena, syn Martin, snacha Gábina a vnuci Barbora a Jan.

Ten, koho jsme tolik milovali, neumírá, jen usíná, aby se každé ráno znovu probudil ve vzpomínkách.
Dne 27. dubna 2018 uplyne 7 let, kdy s nesmírnou láskou a bolestí
vzpomínáme na mého syna Jakuba Šeligu.
Za celou rodinu maminka Gabriela.

Dne 29. dubna 2018 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás opustil
pan Otakar Kochan.
10. dubna by se dožil 90 let.
S láskou, úctou a zármutkem vzpomínají manželka Jiřina, dcera Jana a syn Pavel s rodinou.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

TARIFY
SINGLE
Mobilní rozhlas
Město Petřvald zavádí moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete
ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic,
pozvánky na kulturní i sportovní
události a mnoho dalšího, pohodlně
do vašeho telefonu či e-mailu.

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.

Registrujte se:
Přes registrační formulář na
adrese:
petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz
Osobně na podatelně MěÚ

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

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

Provádí: vodoinstalatérské – topenářské – plynařské
práce
Dodáváme a montujeme: solární systémy – tepelná
čerpadla – automatické kotle na uhlí
Tel: 775 757 754, e-mail: marthyenergy@seznam.cz
www.marthyenergy.cz

Duben 2018
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU
v bytech a firmách
Fa Skotnica Ivo
Objednávky přijímáme denně od 16 hodin

tel.: 776 611 888
Odškodnění poškozeného za újmu na zdraví
při dopravní nehodě či pracovním úrazu
 Měli jste dopravní nehodu nebo pracovní úraz?
 Jste zranění – poškození při této dopravní nehodě nebo pra-

covním úrazu?
 Víte, že jako zraněný – poškozený máte nárok na vysoké

finanční odškodnění?
 Pomáháme každému účastníku dopravní nehody, který utrpěl

zranění mimo viníka, každému pozůstalému, kterému zemřel
blízký člověk při dopravní nehodě nebo pracovním úrazu.

Kontaktujte prosím: a.strakosova@seznam.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 (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.
Možno zakoupit dárkové poukazy.
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

Vše k inzerci
najdete na
KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Petřvaldě
nebo blízkém okolí.
Právní služby, či případné dluhy
na nemovitosti vyřeším.

PLATBA V HOTOVOSTI.

Tel. č. 606 276 978
AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199
e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

www.petrvald-mesto.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

Nabízíme vývoz žump, septiků
a jímek vozem o objemu 9m3.

Kvalitně odvedená práce za dobrou cenu!
Využijte našich služeb - 739 424 311.
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JARNÍ NABÍDKA - PESTRÝ VÝBĚR Z ČESKÝCH ŠKOLEK
OKRASNÉ KEŘE - OD JAVORŮ PO MOTÝLÍ KEŘE
POPÍNAVÉ KVETOUCÍ ROSTLINY - CAMPSIS,WISTARIE
NÁDHERNÉ AZALKY A RODODENDRONY MIX BAREV
RŮŽE - PNOUCÍ, KEŘOVÉ I POLYANTKY
JEHLIČNATÉ DŘEVINY - ZÁKRSKY I VZROSTLÉ DŘEVINY
MÓDNÍ OKRASNÉ TRÁVY A BYLINKY
PALIVOVÉ DŘÍVÍ: SMĚS ŠPALKY 600,-/prms, ŠTÍPANÉ 800,-/prms,
UKLÁDANÉ: BŘÍZA,TVRDÉ DŘEVO; ŠTĚPKA - MULČ
ARBOR MORAVIA KLIMŠOVA 1878, PETŘVALD
ZAHRADNICTVÍ VČETNĚ REALIZACÍ VÝSADEB
Otevírací doba: po- pá 8:00- 17:00 so 8:00-12:00
tel. 59 654 20 98, 605 248 991,8
email:zahradnicentrum@arbormoravia.cz

Informace k inzerci v Petřvaldských novinách
- za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující 6 Kč včetně DPH za 1 cm2
- šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:

4,5 cm • 9,3 cm • 14,2 cm • 19 cm
– inzerce je zveřejněna na základě objednávky (vzor a podrobnější informace na www.petrvald-mesto.cz)
– objednávky inzerce:

Danuše Starečková, tel.: 596 542 973,
e-mail: petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz

OD 1. 3. 2018 JIŽ NOVÁ KONTAKTNÍ OSOBA!
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