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Jarní prázdniny v knihovně

OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
dne 16. 1. 2018 na zasedání rady
města jsme byli poprvé informováni o záměru Slezské diakonie zřídit
na území našeho města sociálně
terapeutickou pobytovou službu se
sídlem U Kovárny č.p. 597. S vedením města jsme ihned začali
zjišťovat potřebné informace o této
sociální službě. Následující týden
jsme měli schůzku se zástupci Slezské diakonie. Oslovili jsme starosty
města Kyjov, obcí Mukařov a Smetanova Lhota, na jejichž území je
již tato služba zavedena, abychom
zjistili jejich zkušenosti. Dle jejich
informací nemají občané s činností
této služby na území jejich města
žádné problémy. Klienti této služby
pomáhají městu s různými pracemi
– úklid, zahradnické služby,… Svolali jsme pracovní schůzku zastupitelů města se zástupci Slezské diakonie a Krajského úřadu – oddělení
rozvoje sociálních služeb. Ověřovali
jsme na úřadech soulad této činnosti s územním plánem našeho
města. Dříve než jsme k danému
tématu mohli zjistit všechny potřebné informace, které vám nyní níže
poskytujeme v oficiálním vyjádření

Slezské diakonie, jste někteří z vás
dostali do rukou tiskovinu NE!!! ubytovně pro „vyléčené“ narkomany
v Petřvaldu!!! a následně se k vám
možná dostala k podpisu petice proti vzniku této sociální služby. Myslím
si, že určitě všichni nemáte všechny
potřebné informace ke zmiňovanému projektu, které vám měla poskytnout Slezská diakonie, město
Petřvald a autor citovaného dokumentu nebo iniciátor petice. Na základě závěrů pracovní schůzky zastupitelů města byla na úterý 6. 2.
2018 v 16 hod. v kulturním domě
svolána schůzka pozvaných občanů bydlících v blízkém okolí předmětného objektu č.p. 597, na které
byli všichni zúčastnění s tímto projektem seznámeni. Pro informování
široké veřejnosti byl z této schůzky pořízen videozáznam, který je
umístěn na webových stránkách
města. Slezská diakonie má uvedenou sociální službu zaregistrovánu Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Slezská diakonie
nám zaslala k této věci své stanovisko, které zveřejňujeme níže.
Města v České republice nemají
žádné zákonné možnosti, jak zabránit vzniku těchto služeb na jejich

územích. Město Petřvald v současné prověřuje právní názor, je-li zřízení této sociální služby v dané lokalitě v souladu s územním plánem
města Petřvald. Město Petřvald požádalo ředitelství Slezské diakonie,
aby nezřizovalo tuto sociální službu
na území našeho města.

na www.petrvald-mesto.cz

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

Ing. Jiří Lukša, starosta města

Stanovisko Slezské diakonie
Vážený pane starosto,
dne 30. 1. 2018 se nám dostal
do rukou tištěný materiál obsahující informace o „ubytovně pro
vyléčené narkomany v Petřvaldu“,
jejímž provozovatelem má být Slezská diakonie. Uvedený leták má
pravděpodobně sloužit k informování občanů Petřvaldu a zároveň
je motivovat k veřejnému vyjádření nesouhlasu s provozem této
„ubytovny“. Nutno říct, že materiál
obsahuje velkou řadu nepřesných
a mylných informací, které bohužel
přispívají k šíření obav a strachu
z projektu, který chce Slezská diakonie realizovat. Dovolte mi proto,
abych některé informace, uvedla
na pravou míru. Slezská diakonie

je významných poskytovatelem
kvalitních sociálních služeb nejen
na území Moravskoslezského kraje. Jejím stěžejním posláním je poskytování pomoci a podpory lidem
v nejrůznějších obtížných životních
situacích. Projekt, který chystá
v Petřvaldu, není v žádném případě
„ubytovnou pro narkomany“, která
by jakýmkoli způsobem mohla vést
k ohrožení bezpečnosti občanů
v Petřvaldu. Objekt v ulici U Kovárny bude využíván k poskytování sociální služby terapeutické komunity
v souladu se zákonem č.108/2006
Sb. o sociálních službách. Služba je
pokračování na následující straně
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pokračování z předchozí strany

určena chlapcům a dívkám ve věku
14–19 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci v důsledku závislostního chování.
Nabízíme tři až šesti měsíční intenzivní pobyt se strukturovaným
terapeutickým programem, jehož
cílem je podpořit nezletilé a mladé
dospělé ve změně životního stylu,
převzetí zodpovědnosti za vlastní
jednání a návratu do běžného života bez závislostního chování. Věnovat se budeme také celé rodině.
Projekt je výsledkem žádosti měst
v severomoravském kraji o zřízení této služby (Havířov, Karviná,
Orlová, Český Těšín). Vzhledem
k tomu, že terapeutická komunita je sociální službou, klientela je

kamerového systému a podobně.
Zařízení je určeno pro dvanáct klientů a klientek, kterým se bude intenzivně věnovat multidisciplinární
odborný tým, přítomný v zařízení
24 hodin denně včetně víkendů
a svátků. V rámci strukturovaného
léčebného programu budou klienti
plnit řadu aktivit a to vždy v přítomnosti pracovníků odborného týmu.
Nebudou se sami volně pohybovat
po obci Petřvald. V letáku je dále
uvedena mylná informace, že je
objekt služby využíván v rozporu
s Územním plánem města Petřvald
a rovněž v rozporu s kolaudací,
k níž je původně určen.
Služba terapeutické komunity je registrována v souladu se zákonnými
podmínkami a uvedena v Registru
poskytovatelů sociálních služeb.

Plánovali jsme seznámit občany
Petřvaldu s plánem projektu, hned
po jednání s vedením obce. Velice
nás mrzí situace, ke které došlo,
tj. že koluje materiál se špatnými
a neověřenými informacemi, který
bohužel přispívá ke strachu a obavám občanů.
Budeme rádi za možnost uvést
věci na pravou míru a komunikovat
s občany, a proto nabízíme všem
občanům možnost osobního setkání a konzultací k jakékoliv otázce
spojené s provozováním naší služby.

strukce elektroinstalace a výměna oken“;

- Depos Horní Suchá a.s. –
50 000 Kč;

vých míst ve stávající výši 30 Kč
za m2;

 o zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Rozšíření dětského
hřiště Na Zaryjích, 735 41 Petřvald“;

 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro „Chodník podél silnice
III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald“ se společností STROJÍRNY
A STAVBY TŘINEC, a.s. Cena díla
se zvyšuje o 121 012,81 Kč bez
DPH, cena díla celkem po změně činí 19 319 765,99 Kč bez
DPH;

 rozhodla o výši nájmu 500 Kč
za sál v Kulturním domě v Petřvaldě při charitativní akci „Petřvaldský jarní dětský bazárek“,
konaný ve dnech 23. a 24. 3.
2018.

dobrovolná a motivovaná k absolvování programu. Podmínkou přijetí
do služby je motivace a abstinence
od všech návykových látek, včetně
alkoholu. Nejde tedy o žádné „diagnostické centrum“, ani o zařízení
ústavní péče, ve kterém by byla
internována nedobrovolná klientela například na základě soudního
rozhodnutí (podobně jak je tomu
například ve výchovných ústavech
nebo ve vězeních).
Služba není v žádném případě určena ani aktivním uživatelům, není
zde proto riziko, že by se v okolí
objektu vyskytovaly „podezřelé
osoby“, či se „povaloval“ použitý
injekční materiál. Z tohoto důvodu není třeba přistupovat k neadekvátním bezpečnostním opatřením typu vysokých plotů nebo

Dne 31. 1. 2018
Mgr. et Mgr. Petra Feller Stanieková
– vedoucí zařízení, tel.: 739 525 246
Petr Wiselka
– vedoucí oblasti Frýdek-Místek

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
71. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 16. ledna 2018
RM vzala na vědomí informaci
o realizaci projektu „MAP – ORP
Orlová“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a schválila Strategický dokument
Místního akčního plánu.
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
 o zahájení zadávacího řízení
na podlimitní veřejnou zakázku
„ZŠ Masarykova na ul. Závodní
čp. 822 v Petřvaldě – Rekon-

 o prodeji všech podílových listů
Fondu řízených výnosů v majetku města Petřvaldu;
 o uzavření darovacích smluv
za účelem poskytnutí fin. darů
pro účely 25. reprezentačního
plesu města dne 3. 2. 2018
s těmito dárci:
- Sdružení TDS s.r.o. Moravská
Ostrava – 20 000 Kč

 o uzavření dodatku ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení. Tímto dodatkem se mění rozsah zpětně odebíraných skupin elektrozařízení;
 ponechat roční úhradu za služby spojené s užíváním hrobo-

RM souhlasila dle Smlouvy o nájmu a provozování kanalizační sítě
a čistírny odpadních vod v Petřvaldě uzavřené se společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., se změnou kontroly
v rámci převodu akcií.
RM vzala na vědomí výkazy o plnění rozpočtu k 31. 11. 2017 a k 31.
12. 2017.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2017 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

85 055,00

86 794,60

98 227,33

Nedaňové příjmy

11 415,00

11 754,00

13 384,98

Kapitálové příjmy

0,00

190,00

189,96

Přijaté transfery

3 945,90

8 612,27

8 612,26

PŘÍJMY CELKEM

100 415,90

107 350,87

120 414,53
83 003,12

Běžné výdaje

89 470,00

97 312,94

Kapitálové výdaje

59 925,00

64 088,00

45 221,25

VÝDAJE CELKEM

149 395,00

161 400,94

128 224,37

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

45 899,10

50 970,07

4 807,56

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 920,00

Prodej podílových listů

5 000,00

5 000,00

4 490,33

0,00

0,00

431,94

48 979,10

54 050,07

7 809,83

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2017
Základní běžný účet

30 878 613,01 Kč

Fond rezerv a rozvoje

28 197 825,75 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor
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Povinnosti při užívání hrobového místa na hřbitově
Rada města Petřvald schválila Řád
veřejného pohřebiště (s účinností
od 11. 5. 2016), kterým jsou občané povinni se řídit. Mimo jiné jsou
nájemci hrobového místa povinni:
 zajistit, aby plocha hrobového
místa nezarůstala nevhodným
porostem narušující vzhled
pohřebiště, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa,
odstraňovat včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad
z vyhořelých svíček a podobně
 zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita, aby neohrožovalo
zdraví, životy či majetek dalších
osob
 mít s městem uzavřenou
smlouvu o nájmu hrobového
místa a mít zaplacený poplatek. Hroby, u kterých není zaplacené nájemné, mohou být
v souladu se zákonem o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb.
v platném znění) zlikvidovány.

 oznamovat správci pohřebiště
veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona
o pohřebnictví (např. změnu trvalého pobytu nájemce, změny
hrobového zařízení, likvidaci
hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky,…)
 při úpravě rozměrů stávajícího pronajatého místa podat
na Městský úřad v Petřvaldě
písemnou žádost o změnu velikosti (rozměrů) hrobového
místa s platností od 1. 4. 2017.
Tiskopis žádosti lze vyzvednout
osobně na Městském úřadě
ve II. NP, kanc. č. 209, nebo jej
lze stáhnout na internetových
stránkách města http://www.
petrvald-mesto.cz/pro-obcany/
smutecni-obradni-sin/hrbitov/.
Stávající smlouva bude platná
až do uplynutí data uvedeného
na této smlouvě. Ve smlouvě následující bude nájemné a cena

Volba prezidenta republiky

*)

Zemřelo občanů

Muži

Ženy

Celkem

33

29

62

37

45

82

Přihlášeno občanů

152

199

351

Odhlášeno občanů

146

169

315

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

1. kolo

6

6

100,00

5 836

3 124

53,53

2. kolo

6

6

100,00

5 832

3 554

60,94

Politická
příslušnost

Volební Odevzdané
účast v %
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

3 123

3 104

99,39

3 554

3 549

99,86

Žádáme návštěvníky hřbitova, aby
do odpadkových košů na hřbitově
nevhazovali objemnější odpad.
Odpadkové koše - odkládání drobného odpadu, jako jsou svíčky,
menší kytice apod.
Plastové popelnice na parkovišti
vedle správní budovy – odkládání
tříděného odpadu (plast, papír)
Velkoobjemové kontejnery pod
hřbitovem – odkládání hřbitovního
odpadu – věnců, objemných kytic,
těžkých květináčů apod. NE – odkládání komunálního ani objemného odpadu od občanů!
Dana Szotkowská,
odbor výstavby a životního prostředí

1. kolo

KALENDÁŘ SVOZU
ODPADŮ
NA 1. ČTVRTLETÍ
2018
1. Svoz odpadů ze 110 l
(1100 l) nádob
Březen: 6., 7., 13., 14.,
20., 21., 27., 28.

2. Svoz plastů
19. březen

3. Svoz papíru
15. březen

číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

hlasy

%

hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

98

3,15

X

X

2

Horáček Michal
Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

176

5,67

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

160

5,15

X

X

2. kolo

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

34

1,09

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

18

0,57

X

X

6

Kulhánek Vratislav
Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

13

0,41

X

X

7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

1 796

57,86

2 543

71,65

8

Hilšer Marek
MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

185

5,96

X

X

9

Drahoš Jiří
prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Občan

BEZPP

624

20,10

1 006

28,34

+

+)

Na hřbitově není mimo jiné dovoleno ukládání nádob a nářadí
a jiných předmětů na zelené pásy
nebo za pomníky. Při sečení trávy
tyto předměty překážejí, často dochází i ke škodám na sekacím zařízení. Pozemky okolo hrobových
míst jsou ve vlastnictví města
a není zde dovoleno provádět
jakoukoliv výsadbu nové zeleně. Stromky či keře překážejí při
průchodu kolem hrobů, zasahují
i na okolní hrobová místa, kořeny
mohou začít časem poškozovat
hrobové zařízení nebo dokonce ztěžují pohřbívání. Vše, co je umístěno
na pozemcích mimo pronajaté hrobové místo, může být pronajímatelem (město Petřvald) odstraněno.

Narozeno občanů

zprac.

*

 po ukončení nájmu hrobového
místa na vlastní náklady odstranit veškeré hrobové zařízení (rám, pomník, krycí desky,
včetně základů a stavby hrobky
apod.) včetně uren.

Co není na hřbitově dovoleno:

Rok 2017

počet

Kandidát

o nájmu hrobového místa článek IV., odst. 1).

Pohyb obyvatel ve městě Petřvald v roce 2017

konaná ve dnech 12. 1. – 13. 1. 2018,
2. kolo ve dnech 26. 1. – 27. 1. 2018
Výsledky hlasování za územní celky:
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná
Obec: Petřvald
Okrsky

služeb spojených s nájmem vypočtena dle nové změněné plochy hrobového místa. V případě
porušení této povinnosti, kdy si
nájemce změní velikost hrobu
bez schválení města Petřvald,
bude mu vyměřena pokuta
ve výši 1 000 Kč (viz Smlouva

postupující kandidát
zvolený kandidát
Zdroj: Český statistický úřad, www.volby.cz

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních
odpadů
26. březen

Město Petřvald obdrželo v roce
2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 212 000 Kč,
která byla následně navýšena
na částku 298 000 Kč. Dotace byla
určena na úhradu provozních nákladů pečovatelské služby, především na mzdy pečovatelek.
Bc. Ivana Rajdusová,
odbor správní
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Petřvald zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás 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.

petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Informace z radnice

Kulturní, sportovní a společenské
akce

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.
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Ocenění dárců
krve
Dne 17. ledna 2018 byli do obřadní
síně radnice pozváni bezpříspěvkoví dárci krve, kterým osobně
za tuto záslužnou činnost poděkoval pan Ing. Jiří Lukša, starosta
města, a předal jim finanční dar.
Do obřadní síně byli pozváni tito
dárci krve: paní Dana Petřvaldská
a pánové Zdeněk Šafář, Patrik
Netri, Vlastislav Sobek, Vlastimil
Svrček, Jiří Skýba, René Skýba
a Ing. Čestmír Dolejší.
Karin Canibalová, odbor správní

Ing. Čestmír Dolejší

Zleva: Patrik Netri, Zdeněk Šafář, Dana Petřvaldská, René Skýba,
Jiří Skýba, Vlastimil Sobek

Oslavili půlstoletí společného života
Padesát let společné cesty životem v pevném manželství mají
za sebou Josef a Emilie Harvišovi, kteří v sobotu 20. ledna 2018
oslavili v obřadní síni petřvaldské radnice svou zlatou svatbu.
Za půl století, které spolu manželé
prožili, jim život přinesl nejen dny
radostné, plné úsměvů, ale i takové dny, kdy se museli opřít jeden
o druhého a být si navzájem oporou a nejlepším přítelem. Za tu
dlouhou pouť životem toho stihli
manželé Harvišovi opravdu hodně:
zamilovali se a vzali se, postavili
dům a vychovali dva syny, postarali se o své rodiče a posléze byli
nápomocni i při výchově svých pěti

vnoučat. Během slavnostního obřadu symbolicky obnovili svůj manželský slib a za přítomnosti rodiny
si znovu řekli své ANO. Obřadem
oslavence provázel pan místostarosta Ing. Petr Dvořáček a o slavnostní atmosféru v obřadní síni
se postarali účinkující Mgr. Regina
Bednaříková (klavír), MgA. Daniela Grygarová (housle), Rastislav
Širila (zpěv) a Kateřina Pyreňová
(přednes). Děkujeme oslavencům,
že naše pozvání do obřadní síně
přijali, a přejeme jim, aby krásné
dny, které spolu prožili, trvaly ještě
dlouho a prožili je ve zdraví, radosti
a lásce.
Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Foto: Pavel Římánek

Komise pro občanské záležitosti srdečně zve manželské páry, které oslaví
výročí svatby do obřadní síně v budově radnice.
Termín obřadu si lze dohodnout na matrice, 1. NP – kancelář č. 104.

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

Byli jsme blahopřát …

Emmu Svěrákovou

Patrika Sikoru
Foto: Pavel Římánek (3x)

Máte-li také zájem o slavnostní
zápis Vašeho dítěte, kontaktujte
matriku:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz

„…paní Františce Burové, která oslavila 90. narozeniny. Oslavenkyně se
starostou Ing. Jiřím Lukšou.“

Občany, kteří slaví 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
Komise pro občanské záležitosti

Michaela Slonku

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-/
Komise pro občanské záležitosti
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
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.

Den otevřených dveří s rodilou mluvčí
na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Dne 22. 1. proběhla na naší škole
otevřená náslechová hodina, která
byla přístupná veřejnosti. Jednalo
se o konverzační kroužky s rodilou
mluvčí Daniellou Weissovou, původem z Austrálie. Rodilá mluvčí
navštěvuje naši školu již druhým
rokem vždy v pondělky odpoledne
a vede ve dvou časech kroužky pro
mladší žáky (1. – 4. ročník). Hlavním smyslem těchto kurzů je získat
děti mladšího školního věku pro
studium cizího jazyka nenásilnou
formou, a to především za využití
audiovizuálního způsobu výuky.

Kroužky probíhají hravě a děti se
učí slovem, písní či říkankou základům anglického jazyka. Po lektorech, jejichž rodným jazykem je angličtina, je v našem regionu velká
poptávka, jsem tedy velmi ráda, že
se nám podařilo získat paní Daniellu díky uzavřenému partnerství
s jazykovou školou HELLO Ostrava.
Dětem a také jejich rodičům, kteří
se nebáli a šli „do toho“ s námi,
přeji hodně studijních úspěchů
a příjemných chvil.
Mgr. Jana Güntherová
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

Sálová kopaná
Třetí místo a dobrý pocit z předvedené hry si přivezli žáci 4. a 5. tříd z turnaje v sálové kopané základních škol v Orlové, který se uskutečnil 18.
ledna 2018. Sešlo se šest velice vyrovnaných družstev. I když naše družstvo ani jednou neprohrálo, muselo se kvůli horšímu skóre spokojit se
třetím místem. Vojtěch
Kuzma, Štěpán Böhm,
Šimon Bitala, Jan Šustek, Jakub Zborovský,
Vojtěch Lach, Zdeněk
Zahnáš, Adéla Sudná
a Dominik Kichner
si zaslouží velký dík
za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Otakar Prášek
ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.
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Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald
Školní 246, p. o. vyhlašuje pro školní rok 2018/2019

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
pro žáky, kteří k 31. srpnu 2018 dovrší 7 let
Přijímáme žáky do hudebního a výtvarného oboru a sborového zpěvu
V hudebním oboru nabízíme možnost studia:
přípravná hudební výchova
hra na klavír
hra na klávesové nástroje
hra na zobcovou a příčnou flétnu
hra na fagot a saxofon
hra na kytaru
hra na housle
sólový a sborový zpěv

Přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově ZŠ a ZUŠ, Závodní 822,
Petřvald - 2. patro v následujících termínech:
HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR A SBOROVÝ ZPĚV
pondělí
28. 5. 2018
15,30–17,30 hod.
úterý 2
9. 5. 2018
15,30–17,30 hod.
středa
30. 5. 2018
15,30–17,30 hod.
Pozn.: Pro děti do šesti let se uskuteční informativní schůzka rodičů
ve středu 30. května 2018 v 16,00 hodin ve výše zmíněné budově.
Jakékoliv informace získáte:
telefon: 596 542 941 – Šárka Podobová
e-mail:
zuspet@seznam.cz
internetové stránky: www.zsazuspetrvald.cz
Ing. Zdeňka Kozlovská v. r.
ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

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

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

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Ve dvou termínech:
24. 7. - 27. 7. 2018
6. 8. - 10. 8. 2018
Tábor je určen pro děti od ukončeného 1. - 4. ročníku základní školy.
Denní program:
8.00–16.30 hodin
Místo konání:
Středisko kulturních služeb Petřvald

Nabízíme volná místa pro stánkový prodej na akci Velikonoční jarmark,
který se koná dne 28. března 2018 v KD Petřvald. Zveme prodejce
rozmanitého zboží s velikonoční tematikou. Bližší informace obdržíte
v SKS, tel. 723 909 247.

Zveme děti a jejich rodiče
na pohádku

Maximální kapacita pro jeden termín je 20 dětí.
Děti budou vybírány dle pořadí podaných přihlášek.
Přihlášky budou přijímány od 10. 4. 2018 na podatelně městského úřadu.
Informace:
Středisko kulturních služeb
K Muzeu 150, 735 41 Petřvald
Tel.: 596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz

25. Reprezentační ples města Petřvald
V sobotu 3. února 2018 se sešli
příznivci tance a dobré zábavy
v kulturním domě, kde se konal
tradiční, tentokrát již 25. Reprezentační ples města Petřvald. K tanci
a poslechu hrály hudební skupina
Impuls Ostrava a cimbálová muzika
Jagár. Celý ples se nesl ve filmovém
duchu, což také podtrhly výzdoba,
vystoupení i focení. V programu
vystoupila místní taneční skupina
PS Dance a se svou akrobatickou
show v kruhu, s názvem Cyr Wheel,
se představil akrobat Lukáš Bezděk. Hosté ocenili bohatou tombolu, ze které si odnesli spoustu zajímavých a hodnotných cen.
Za finanční a věcné dary děkujeme těmto sponzorům:
Depos Horní Suchá a.s.; Sdružení
TDS s.r.o.; MH Stavby, s.r.o.; SHARP
CENTRUM Ostrava; Zahradnictví
Ing. Lech Rzeszut; Železářství I.V.L.

s.r.o.; CYKLO PTŠ - Pavlína a Tomáš Šedovi; VAMOZ servis, a.s.;
STRABAG a.s.; GASTOP, Jan Folvarčný; Stavebniny Galičák, s.r.o.;
Stěhováček, s.r.o.; WEGAREST,
s.r.o.; Elektro Vajdík, montáže
a opravy elektroinstalací; Ing. Petr
Vícha, senátor za Českou stranu
sociálně demokratickou; FOL-IZOL,
s.r.o.; Veolia Energie ČR, a.s.; K+H
správa staveb, s.r.o.; Autodoprava
Vladimír Blacha; Elektro Vajdík,
montáže a opravy elektroinstalací;
Lékárna Camilla, manželé Danačíkovi; DANEX-PLAST, s.r.o.; Zahradnictví, Jana a Bohumil Šedovi; Šachový oddíl SK Slavia Orlová; MO
ČSSD Petřvald; TJ Sokol; Autovrakoviště Petřvald; Pneuservis - autodílny - motocykly, Ing. Petr Toman;
Meva a.s.; TAXI SIMIR; Mendlík ELMEN, s.r.o.; Nerez výroba JEŽ, s.r.o.;
Restaurace Valachovec; Pánské,

Čtvrtek 15. 3. 2018 v 16:00
16 00 hodin
v KD Petřvald
Vstupné 40 Kč, prodej na místě.
dámské, dětské oděvy Břetislav
a Iva Sojkovi; MO KSČM Petřvald;
Autodíly JAS; Miroslav Tužinský; Zámečnictví a kovovýroba - Stanislav
Kadluba; Kadeřnictví Marta Harabazsová; Metal - Management,
spol. s r.o.; AT Computers, a.s. Ostrava; Ing. Lukáš Kosub, pozem-

ní stavby - projektování, statika;
DOR-SPORT; The Candy Plus Sweet
Factory, s.r.o.; AT Computers, a.s.
Ostrava; VAC Design; Mario Kavan.
Za SKS kulturní referentky
Taťána Čechová
a Danuše Starečková
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hod zahájení
Velikonoční pásmo petřvaldských mateřských škol
Vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ Školní etřvald
hod
hod tvořivé dílny pro děti
tánkový prodej

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 

Březen – měsíc čtenářů
• po celý měsíc přihlášení nových čtenářů na 1 rok zdarma
• amnestie dlužníků (upomínky).
• zahájení projektu Bookstart
(více v minulém čísle PN)
• vyhlášení čtenáře roku (více
v příštím čísle PN)

Ve dnech 3. 4. – 18. 6. 2018 budete moci v naší Galerii nad knihami
v prostorách knihovny zhlédnout výstavu obrazů orlovského rodáka pana
Františka Szymonika. Vernisáž 4. 4. 2018 v 17:00 hod. v knihovně. Srdečně zveme.
Pan František Szymonik se narodil 30. 11. 1948 v Orlové – Lazích. Spolu s manželkou bydlí v Orlové – Lutyni. Pracoval na Dole Lazy až do roku 1994, kdy po pracovním úraze zůstal doma a mohl se tak plně věnovat
celoživotnímu koníčku – malování. Tvoří obrázky z regionu i celé republiky. S manželkou rádi cestují po hradech a zámcích a na těchto cestách nachází bohatou
inspiraci pro další tvorbu. „Jsem celým srdcem Orlovák! Životem mě provázel vždy optimismus a pohoda,
takže doufám, že za pár let zase něco pěkného přibude, čím se budu moci
pochválit při příští výstavě.“ říká pan Szymonik.

KLUB MAMINEK
Upozornění pro čarodějky
Pravidelný slet čarodějnic se letos koná 26. 4.
2018 od 16:00 hod. jako vždy v knihovně, v případě příznivého počasí i před knihovnou. Připravte si
košťátka s předstihem. Čarodějky bez platné STK
nebudou do soutěží zařazeny. Letu zdar!

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.
6. 3., 3. 4., 22. 5., 12. 6.
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KDY:
07. 03. 2018
v 17 hodin

KDE:
Městská knihovna Petřvald
K Muzeu 150
Petřvald
Centrum na podporu integrace
cizinců
Městská knihovna Petřvald
Vás srdečně zvou
na besedu
o bájné zemi královny ze Sáby.

VSTUP ZDARMA

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

J
E
M
E
N
U

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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JARNÍ PRÁZDNINY JSOU PRIMA!
O prázdninách 6. 2. 2018 proběhla akce: V knihovně straší! Děti přišly
v hojném počtu. U mnohých nebylo jasné, zda jsou to děti nebo strašidýlka, neboť dorazily v nádherných maskách. Všechny dětičky měly šikovné
ručičky a bystré hlavičky, protože zde zápolily s nemalými úkoly z oblasti:
• zručnosti – tvořily nádherné masky, záložky a tarantule
• soustředění a rychlosti - hra Grabolo, Duchové a Pojď ke mně
pavoučku
• přesnosti - hod na cíl a hra Dostaň míček k cíli
• hmatu – rozeznávání předmětů ve hře Poslepu
• paměti – hra Co se ztratilo
• bystrosti – hledání schovaných duchů a hledání knih s názvem,
který obsahuje slovo strašidlo, příšera, monstrum, duch, atd.
Všechno hravě zvládly. Ti malincí s pomocí svých rodičů. Děkujeme
všem za krásné strašidelné dopoledne.
Další fotografie můžete zhlédnout na http://knihpe.rajce.idnes.cz/
V_knihovne_strasi/
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Ze školních lavic…
V březnu oslavíme Den učitelů,
a proto jsme oslovili učitele, kteří
dlouhá léta pracovali v Petřvaldě.
Někteří z nich se podíleli na výchově a vzdělávání i tří generací Petřvalďanů. V následujících číslech
PN pak otiskneme další příspěvky.
Mgr. Marie Suchánková
Učila jsem 36 let a mohu říct, že
jsem svou práci dělala velmi ráda.
Byla jsem třídní učitelkou na 1.
stupni, ale více let jsem pracovala
s dětmi na 2. stupni, kde jsem učila hlavně matematiku a angličtinu.
Jezdila jsem se svými žáky na výlety, do škol v přírodě i na lyžařské výcviky. Nejkrásnější vzpomínky mám
na roky, které jsem strávila ve škole v Petřvaldě, kde byl velmi dobrý
kolektiv učitelů pod vedením pana
ředitele Torže. Spolupracovali jsme
s rodičovským sdružením, s městem a ostatními pracovníky školy,
působení na žáky bylo jednotné
a přinášelo úspěchy. Neříkám, že
nebyly problémy, ale daly se řešit.
Když jsem odcházela do důchodu,
bylo mi smutno, věděla jsem, že se
mi bude stýskat po práci s dětmi
i po kolektivu spolupracovníků.
Přesto jsem se do důchodu těšila. S manželem jsme si plánovali, že budeme cestovat, užívat si
svých koníčků a starat se o dům
a zahrádku. Bohužel jsem hned
v prvním roce důchodu ovdověla
a všechno bylo jinak. S pomocí
mé rodiny a mých přátel jsem se
vzpamatovala z této bolestné ztráty a znovu začala žít tak, jak jsme
si plánovali. Chodím do divadla,

na koncerty, cestuji a starám se
o domek a zahrádku. Se svými
bývalými kolegy se pravidelně setkávám a od těch mladších se dozvídám o jejich práci, takže jsem
stále – alespoň na dálku – ve škole
a mezi dětmi. Individuálně doučuji děti ze sousedství nebo děti
mých přátel a známých. Jsem hrdá
na své dospělé vnuky, můj vnuk je
už inženýr a vnučka studuje první
rok na vysoké škole. Mou radostí
je tříletá vnučka, které se hodně
věnuji a která mi dodává spoustu
energie a chuti do života. Pokud mi
bude zdraví jakž takž sloužit, tak
musím říct, že ten důchodcovský
život je docela fajn.
Mgr. Zita Zachníková
Do školy jsem chodila ráda jako žákyně, studentka i učitelka. Zvláště
1. třídu jsem prožívala s nadšením,
protože jsem si o přestávkách náramně užívala dětského kolektivu.
MŠ jsem nenavštěvovala, sestru
jsem měla o 13 let starší, vyrůstala jsem jen mezi dospělými. A tak
mi bylo velmi vzácné společenství
spolužáků a spolužaček. Ráda
vzpomínám na všechny čtyři paní
učitelky z 1. stupně. Měla jsem
s nimi opravdové vřelé vztahy. Druhý stupeň se mi vykouřil z hlavy, nic
mě extra nezaujalo. Na 3. stupeň
školy nevzpomínám zvláště ráda,
protože naše třídní učitelka nás
jako třídu neměla ráda. Nikdy se
neusmála, nepochválila, jen nám
nadávala. V oblibě jsem měla fyziku, chemii, biologii asi proto, že učitelé těchto předmětů měli k nám

studentům lidský přístup. Vysokou
školu jsem si vychutnávala, bavila
mne. Měli jsme vynikajícího skupinového učitele, který nás uměl
inspirovat ke studiu. A protože byl
psycholog, tak nás s velkým uměním a citlivě připravoval do života.
Učila jsem 40 let. První svěřenci
před několika lety slavili abrahámoviny a mají vnuky a vnučky. Byla
to náročná a zodpovědná práce.
Zvláště hodně sil ubírala administrativa, dozory o přestávkách a různé funkce. V kolektivu svých žáků
jsem se cítila vždy dobře. Měla jsem
své „dětičky“ ráda, i když jsem byla
na ně náročná i přísná. Každý z nás
jsme si zvykli respektovat daná pravidla a snažili jsme se navzájem
chovat ohleduplně. Žáci si zvykli,
že chodit do školy znamená pracovat. Že učení neznamená nutně
zábavu. Že se neučíme kvůli známce, protože známka není vzdělání.
A tak každý žák, když se mu něco
napoprvé nepodařilo, měl možnost dodatečně dokázat, že učivo
zvládnul. Takže i slabší žáci zažívali
pochvalu, úspěch a radost z práce.
Učitelé ani rodiče by neměli hledět
pouze na výkon dítěte. Každý z nás,
dítě nebo dospělý, schopnější nebo
méně schopný, vzdělaný nebo
méně vzdělaný, bohatý nebo chudý,
má stejnou hodnotu jako kterýkoliv
jiný člověk. Při výchově a vzdělání
je důležité věnovat se mezilidským
a sociálním vztahům. Co by pomohlo člověku mít i to nejvyšší vzdělání, ale zapomněl by být člověkem.
Již čtvrtým rokem jsem na tzv. zasloužilém odpočinku. Odpočívat

jsem zatím neměla kdy. Denně
praktikuji pěší turistiku (nordic walking), trénuji na rotopedu, vařím
a starám se o domácnost. Ve volných chvílích se věnuji četbě a studiu duchovní literatury. Největší
radost mi dělají dvě vnučky, které
jsou mi náhradou za holčičky a kluky ve škole. Mám čas žasnout nad
plody dětského rozumu a čistého
nezkaženého srdce.
Mgr. Helena Fránková
Základní škola v Orlové – Kopaniny měla výbornou pověst, vynikající kantory, tam jsem ukončila
povinnou školní docházku. Měli
jsme dobrý třídní kolektiv – sport,
výlety, soutěže. A tak se scházíme každým rokem, letos to bude
64 let od ukončení ZŠ. V r. 1954
– 1958 jsem absolvovala Střední
pedagogickou školu v Orlové, Pedagogickou fakultu v Ostravě jsem vystudovala dálkově. Učila jsem dva
roky v Orlové na JSŠ, pak jsem se
vdala do Doubravy a učila tam čtyři
roky, po přestěhování do Petřvaldu
jsem vlastně „stále“ (skoro 40 let)
učila jen tam. Učila jsem vždy velmi
ráda, zážitků hezkých i někdy těžších bylo hodně. Dnes se s oblibou
říká: „Byla jiná doba“. A já to potvrzuji – žáci byli slušní, nebyly mobily, nikdo se nevyvyšoval, byli zvyklí
doma i pomáhat, to vše se odráželo
na celkové atmosféře. Nikdy jsem
se nebála jet se třídou třeba do Vysokých Tater, Babiččina údolí, věděla jsem, že se budou chovat celkopokračování na následující straně
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pokračování z předchozí strany

vě dobře, vesele, ale bez incidentů.
Velice kladně i po letech hodnotím výbornou spolupráci s rodiči,
upřímné rozhovory s nimi, rodiče
pomáhali při různých školních akcích, jezdili s námi na výlety. Také
s některými třídami máme „scuky“.
Moji bývalí žáci jsou otcové a matky, velice ráda se dozvídám o jejich
životě. Dnešním žákům bych poradila – více čtěte, sportujte, zkrátka
procvičujte mozek, tělo!
I po odchodu do důchodu jsem
učila ještě sedm let – v Petřvaldě,
Doubravě a na obchodní škole.
Můj čas je rozdělen týden co týden
Orlová – Brno, mám tam dvě malé
vnučky, chci s nimi trávit hodně
času. Ani moji dva vnuci se po studiích nevrátili domů, jeden je také
v Brně, druhý až ve Znojmě. Nenudím se, hodně čtu, chodíme v Brně
do divadla a na různé školní akce.
V Orlové se scházím se spolužačkami a jednou měsíčně v Ostravě
s kolegyněmi a bývalým ředitelem
školy p. Toržem. Také jsem členkou
Českého svazu zahrádkářů v Petřvaldě, výborné posezení s naučnými přednáškami, dvakrát ročně
precizně zorganizované zájezdy.
Doporučuji – neseďte doma, vyberte si dle svých zájmů, nabídek
je hodně!
Mgr. Věra Růžičková
Do ZŠ v Petřvaldě jsem nastoupila
jako učitelka v září roku 1965. Tehdy nás do školy nastoupilo pět nových stejně starých učitelů (Naďa
Petrová, Mirka Urbanová, Jiřina
Koubová a pan učitel Kouba). Začala jsem učit šestou třídu, třídu žáků
z Nové dědiny (tenkrát se kolektivy
nedělily). Učila jsem je celé čtyři
roky matematiku a fyziku až do de-

Zleva sedící: Martin Graf, Vlasta Plachá, Zdenka Jarolímová, Jana Dostálová, Radka Staňková, Jana Gűntherová,
Věra Ožanová, Helena Kolková, Alena Krakovská, Iva Šárová
Zleva stojící – 1. řada: Zdenka Vicherková, Jindra Sobotíková, Věra Růžičková, Jiřina Káňová, Šárka Planková,
Zita Zachníková, Věra Winklerová, Věra Václavíková, Jana Jiříčková, Markéta Durčáková, Miluše Mertová,
Ivana Kutrová, Ivana Palová
Zleva stojící – 2. řada: Jaroslava Lobodová, Viera Horváthová, Vlasta Kubančíková, Jana Kafková, Rudolf Torž,
Marie Suchánková, Naďa Petrová, Helena Fránková, Milada Římánková, Miluše Wasilová

váté třídy. Když těmto žákům bylo
50 let, měli sraz na Hepu a já jsem
se tam s nimi setkala. Této škole
jsem zůstala věrná až do důchodu
v roce 2000.
Správný důchodce má málo času.
Jezdím do Frýdlantu nad Ostravicí,
kde mám zahradu se stromy a keři,
sklízím ovoce, maliny a rybíz. Vše
pak doma zpracovávám, zavařuji
a dělám marmelády. Pokud mi zbude energie a čas, ráda se potěším
se svými dvěma dvouletými vnučkami (dvojčaty) v létě na zahradě
a v zimě doma.

Taroková liga
Grand Prix Slezska
2018
Dne 20. 1. 2018 započal v polských Kozách, v restauraci Wroblowka, další ročník
naší tarokové ligy – Grand Prix Slezska
2018. Tohoto turnaje se zúčastnilo 45
hráčů. Vítězem se stal Buczek Kazimierz,
na druhém místě se umístil Kacmarczyk
Marceli (oba Polsko), 3. místo obsadil Marek Pavel, který byl zástupcem tarokářů
z dalekého Valašska. Nejlepším naším hráčem byl Chrobák Tomáš na krásném 5. místě. Blahopřejeme!

Mgr. Věra Václavíková
Na školu vzpomínám jako na hezké
dny strávené se spolužáky ve škole
i mimo ni. Během školní docházky
jsem kromě tělocviku měla ráda
všechny předměty. Ve vyšších
ročnících jsem si nejvíce oblíbila
matematiku a pak i zeměpis. Učitelé byli pro mě velkými autoritami
a vzory. Proto jsem si toto povolání
zvolila pro svoji budoucnost. Učitelkou jsem chtěla být už od 6. třídy
a předměty, které jsem si vybrala, byly samozřejmě matematika
a zeměpis. Nikdy jsem této volby

nelitovala a na léta za katedrou
i na své žáky vzpomínám moc ráda.
V důchodu se mohu více věnovat
svým zájmům. Je to hlavně moje
vnučka a pak poznávání Česka
a řešení sudoku. S manželem chceme procestovat dosud nenavštívená místa naší republiky, postupně
zdolat naše nejvyšší hory a navštívit další zajímavá místa, kterých je
u nás opravdu hodně.

elikono ní va í ko
výtvarná sout

o ne zda ile í velikono ní va í ko

Libovolná výtvarná technika

Technické muzeum et vald

a í ka budou vystavena v TM a hodnocena náv t vníky

Tomáš Chrobák

Za příspěvek děkuje
redakční rada

í em prací od 1. do 18. b ezna 2018, vyhodnocení 26. b ezna 2018
Muzeum T

K Muzeu 89, et vald
Tel. 596 541 092, petrvald@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz

ínska e p ísp vkovou or anizací z izovanou Moravskoslezským kra em
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Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice: Tradice hornictví
Výstava:
NÁVRAT ZTRACENÉHO LESKU, vernisáž 8. 3. 2018 v 10.00 hodin
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
 VELIKONOČNÍ VAJÍČKO (1. – 18. 3.) – výtvarná soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko vyrobeno libovolnou technikou, výrobky budou hodnoceny
návštěvníky, vyhodnocení proběhne 26. 3. 2018
 ZIMNÍ A LETNÍ SPÁNEK ZVÍŘAT (12. - 15. 3.) přednáška Mgr. V. Woznicové pro ZŠ
 NOC S ANDERSENEM (23. 3. 2018) dílny ve spolupráci s knihovnou
 VELIKONOCE V MUZEU (19. – 23. 3.) výtvarné dílny s jarní tématikou pro MŠ, ZŠ
 ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ (27. 3.) dílny pro ZŠ
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz

Půst je cesta
V polovině února jsme vstoupili
do postní doby, která bude trvat
až do konce března. Skrze půst
a sebezápor se člověk učí být nezávislým a svobodným na mnoha
věcech... Učí nás osvobozovat se
z nejrůznějších zajetí.
Půst má svůj plný smysl tehdy, jestliže je zřeknutím se něčeho ve prospěch potřebných lidí, nebo když je
mým (zcela nepatrným) připojením
se ke Kristově utrpení (to je případ
pátečního postu). Má být výrazem
mého přesvědčení, že se něčeho
vzdávám proto, abych tím nějak
(třeba zcela subjektivně) projevil
svou lásku k Bohu, případně odstranil něco, co mi v lásce k Bohu
nebo v lásce k bližním překáží.
Kromě toho může mít půst význam
sebevýchovný (cvičím se v odříkání), zdravotní (chci snížit nadváhu),
ale také sebeobdivný – chci sobě
či druhým ukázat, co jsem doká-

zal. Žádný z těchto motivů ovšem
nemůže hrát v rozhodnutí pro půst
z pozice víry žádnou význačnější
roli a ten poslední je vyloženě špatný, je-li dominantní. Půst vyrůstající
z pýchy a z touhy po duchovním výkonu, půst, který neodpovídá možnostem člověka, půst, který vede
k agresivitě vůči sobě a bližním,
může být vysloveně škodlivý až hříšný. Rozumné způsoby postu však
napomáhají duchovnímu, duševnímu, ale i tělesnému zdraví, napomáhají zklidnění, obnově a očistě.
Židovský filozof Martin Buber napsal: „Půst může někdy pro člověka znamenat nutný počátek cesty,
a taky izolaci nevyhnutelnou někdy
na křižovatkách života, ne však
cestu celou. Mnozí musí začínat
postem a začínat stále znovu, protože je pro ně charakteristické, že
právě askezí mohou dojít k osvobození z otroctví světa, k nejhlubšímu

sebepoznání a odtud ke spojení
s Absolutnem.“
Pro křesťany je půst dobou přípravy
na největší svátky (velikonoční události smrti a vzkříšení Ježíše Kris-

ta), v nichž prožíváme osvobození
k plnosti života. Pro každého však
může být cestou k nalezení skutečných hodnot života.

Pořad bohoslužeb o velikonocích 2018:
Květná neděle – 25. 3. 2018
Zelený čtvrtek – 29. 3. 2018
Velký pátek – 30. 3. 2018
Bílá sobota – 31. 3. 2018
Neděle Zmrtvýchvstání – 1. 4.
Pondělí velikonoční – 2. 4.

mše svatá
v 09:00 hod
velikonoční zpověď od 16:00 do 18:00 hod
mše svatá
v 18:00 hod
křížová cesta
v 09:00 hod
obřady
v 18:00 hod
návštěva Božího hrobu od 8:00 do 16:00 hod
velikonoční vigilie
v 20:00 hod
mše svatá
v 10:30 hod
mše svatá
v 08:00 hod

Výsledek tříkrálové sbírky
Během tříkrálové sbírky v lednu 2018 se na pomoc sociálně slabým a charitní projekty v Petřvaldě vybralo 22 911 Kč. Všem koledníkům a všem
dárcům kéž Bůh odplatí dobrem časným i věčným.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Zahájení výcvikového kurzu
„Základní poslušnost psa“
i rasy, začátečníci i mírně pokročilí,
stačí jen mít chuť a výdrž …
Další podrobnosti, včetně přihlášky, naleznete na našich webových
stránkách www.kkpetrvald.cz.

KLADNÍ K
Y
ZÁ

Petr Semanco
předseda ZKO Petřvald

LOGICKÁ
NO

•

PE

ANIZACE
RG
•
O

Pokud máte zájem svého psa (ale
i sebe) něčemu naučit, potřebujete
poradit s jeho výchovou, či pomoci
vyřešit nějaký problém, který máte
se svým psem, rádi vás uvítáme
na našem jarním kurzu „Základní
poslušnost - výchova a výcvik psa“.
Kurz začíná v neděli 4. 3. 2018
od 9.00 hod na cvičáku ZKO Petřvald, ul. Na Hranici 655.
Vzhledem k velkému zájmu jsme
posílili náš tým instruktorů, takže
se vám budeme moci plně věnovat,
nicméně počet účastníků kurzu je
omezený. Zúčastnit se můžete se
psem jakéhokoliv věku, velikosti

TŘVALD

POZVÁNKA
KMD Sluníčko zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který pořádá u příležitosti 20. výročí vzniku klubu.
Kdy? 9. 3. 2018 od 13 – 17 hod.
Kde? Středisko kulturních služeb města Petřvald - místnost č. 3
Srdečně zvou Sluníčka

14

Petřvaldské noviny

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
28. 1. – 1. kolo zimního turnaje v Orlové.
VĚŘŇOVICE - TJ PETŘVALD
11:1 (2:0)
Branka a asistence: 51.´ V. Zajíček (T. Budina).
Sestava: D. Sliwka - M. Nalevajka, I. Goldbricht, T. Budina, R. Tekeli - V. Zajíček, J. Dubový (41.´J. Cífka), J. Sztymon, J. Béreš - P. Bitala, R. Rozhoň.
Mužstvo Hepa utržilo v zahajovacím zápase sezony nejhorší debakl v celé
své historii!
3. 2. – 2. kolo zimního turnaje v Orlové.
LOUKY - TJ PETŘVALD
4:2 (0:2)
Branky a asistence: 2.´ V. Zajíček (M. Nalevajka), 26.´ I. Goldbricht (O.
Kostka).
Sestava: T. Budina - F. Marek, J. Goldbricht, D. Knorr, P. Ganita (25.´J. Cífka) - V. Zajíček (16.´D. Kršák), J. Sztymon, I. Goldbricht, J. Béreš (31.´V. Zajíček) - O. Kostka (65.´J. Dubový), M. Nalevajka (4.´P. Bitala, 41.´D. Šeruda).

1. Inter PETROVICE
2. D. Lutyně
3. TJ PETŘVALD
4. Stonava
5. Dětmarovice
6. Věřňovice
7. H. Žukov
8. Doubrava
9. Albrechtice
10. H. Bludovice
11. V. Bohumín
12. B. Rychvald

31
27
24
23
21
20
15
10
9
5
4
1
K. Pokorný

Starší přípravka
14. 1. - 2. kolo halové Zimní ligy (hráno ve Stonavě).
Slovan HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
3:0
H. SUCHÁ - TJ PETŘVALD
2:1 (Branka: J. Šustek, asistence
- Š. Böhm).
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD
1:0
G. HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
0:1 (Branka: V. Kuzma, asistence
- Š. Böhm).
MFK HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
1:1 (Branka: Š. Bitala, asistence
– Š. Böhm).
Družstvo Hepa nastoupilo v sestavě: M. Grabiec - V. Lach, Š. Böhm, V. Kuzma, J. Šustek - J. Zborovský, A. Otýpka, Z. Zahnáš, D. Sobita - Š. Bitala
a D. Kichner.
Škoda neproměněných šancí, jinak kluci předvedli skvělý výkon!
J. Cífka

Mladší přípravka

Rozlosování mistrovské soutěže okr. přeboru mužů.
7. 4.
So
15.30
ZÁBLATÍ – TJ PETŘVALD
14. 4.
So
16.00
TJ PETŘVALD – TĚRLICKO
22. 4.
Ne
16.00
G. HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD
28. 4.
So
16.00
TJ PETŘVALD – H. ŽUKOV
5. 5.
So
16.30
V. BOHUMÍN – TJ PETŘVALD
12. 5.
So
16.30
TJ PETŘVALD – B. RYCHVALD
19. 5.
So
17.00
Slavoj PETŘVALD – TJ PETŘVALD (DERBY)
26. 5.
So
17.00
B. F. ORLOVÁ – TJ PETŘVALD
2. 6.
So
17.00
TJ PETŘVALD – LOUKY
9. 6.
So
17.00
TJ PETŘVALD – H. BLUDOVICE
16. 6.
So
17.00
TJ PETŘVALD – Sn HAVÍŘOV
P. Sekera

Dorost
Rozlosování mistrovské soutěže okr. přeboru dorostu.
7. 4.
So
12.45
TJ PETŘVALD – B. DOUBRAVA
14. 4.
So
13.45
D. DATYNĚ – TJ PETŘVALD
21. 4.
VOLNO
29. 4.
Ne
16.30
D. LUTYNĚ – TJ PETŘVALD
5. 5.
So
14.15
V. BOHUMÍN – TJ PETŘVALD
12. 5.
So
14.15
B. DOUBRAVA – TJ PETŘVALD
19. 5.
So
14.45
TJ PETŘVALD – D. DATYNĚ
26. 5.
VOLNO
2. 6.
So
14.45
TJ PETŘVALD – D. LUTYNĚ
9. 6.
So
14.45
TJ PETŘVALD – V. BOHUMÍN
V. Sobek

Starší žáci
Dosud jsme neinformovali petřvaldskou veřejnost, jaké „vysvědčení“ dostali naši starší žáci na podzim roku 2017, a proto nyní zveřejňujeme jejich
postavení v tabulce okr. přeboru.

13. 1. - silně obsazený halový turnaj o Ryškův pohár ve Stonavě.
Baník ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD
1:0
TŘINEC - TJ PETŘVALD
5:0
MFK KARVINÁ - TJ PETŘVALD
4:0
Baník OSTRAVA - TJ PETŘVALD
4:1 (Branka J. Pečonka)
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
2:0
Družstvo TJ Petřvald reprezentovali: J. Pečonka, D. Bednář, T. Serafín,
L. Poloch, V. Wencel, P. Šplíchal, V. Dorňák a A. Škutek.
Naši nejmenší fotbalisté předvedli proti velmi silným soupeřům dobré výkony.
3. 2. - finálový turnaj Zimní ligy ve Stonavě.
MFK KARVINÁ - TJ PETŘVALD 6:0
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD
0:2 (Branky: P. Šplíchal, L. Poloch)
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
4:0
MFK HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD 3:1 (Branka: T. Serafín)
ORLOVÁ - TJ PETŘVALD
3:0
Sestava: D. Bednář - T. Serafín, P. Šplíchal, L. Poloch, M. Patoraj a V. Dorňák.
Jarní prázdniny a nemoci byly příčinou, že jsme celý finálový turnaj odehráli jen v 6 hráčích, a proto musím kluky pochválit za konečné 5. místo.
Na hrací ploše nechali veškeré síly.
K. Pokorný

Březen 2018
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NAPSALI NÁM
Pohádka pana starosty a Slezské Diakonie (petřvaldská Karkulka)
Milí a vážení spoluobčané.
Tak jsem se stejně jako vy dozvěděl
o záměru naší radnice nechat zřídit
v našem krásném městečku zařízení, které bude provozovat Slezská
Diakonie. Ať má být účel jakýkoliv
(centrum léčby drogově závislých
dětí nebo ubytovna pro vyléčené
drogově závislé děti), jde o to, kde
má být toto centrum situováno.
Pokud by se Slezská Diakonie rozhodla toto, jak tvrdí, „neškodné
a nezatěžující“ zařízení umístit kdekoliv mimo centrum města nebo
na periferii, určitě by nikdo neměl
žádné námitky. Ale v centru města? V oblasti zástavby rodinných

domů? Kousek od základních škol
a mateřských školek? Zamysleme se nad čistotou a otevřeností
naší radnice. Kdo z vás byl někým
z radnice o tomto záměru dopředu
informován? Máte pravdu – nikdo!
Vše se náhodou dozvěděl jeden
náš spoluobčan a rozhodl se, že si
informaci ověří. Přímo z Diakonie
se dozvěděl podrobnosti tohoto
záměru. Od té doby se rozběhla
zcela zákonná informační kampaň.
Ovšem néééé v režii radnice, ale
v režii občanů Petřvaldu. Byla navržena petice proti tomuto záměru
radnice. A najednou je zle! Oni se
to dozvěděli! Oni mají informace!
Nebo raději radnice a starosta říká

– desinformace! NE, pane starosto,
informace přímo ověřené na Slezské Diakonii a nejen tam. To, že
účelově se nyní vše mění a otáčí
a začíná se házet špína na občany
Petřvaldu, je ze strany radnice naprosto nechutné. Každopádně, milí
občané, nenechte se zviklat pohádkou, kterou vám tady předkládají
radní a zástupci Diakonie. Sami si
zjistěte, co to znamená být drogově
závislý. Zjistěte si, jak se tito jedinci
chovají ke svému okolí. Jaký mají
vztah k majetku a lidskému životu…v minulosti na toto téma vzniklo
i několik filmů. Podívejte se na ně!
Vězte, že tady se opravdu nejedná o pohádku hodných a slušných

dětí, které zde budou nečinně přebývat a spořádaně se chovat. Jedná se úplně o něco jiného a každý
se zamyslete nad tím, o co! A pozor
– v pohádce vlk snědl Karkulku jen
jako… tady nás může pohltit doopravdy!
Jsem občan Petřvaldu od r. 2011,
postavil jsem zde dům a vychováváme s manželkou 2 malé děti. Pro
starostu a radní jsme škodná, která
se brání a chce žít v klidu, pohodě
a bezpečí ve městě Petřvald. Bohužel v tom je velký rozdíl mezi smýšlením mým a radních!
MUDr. Hynek Hrankay

Opět černé skládky

Společnost GIS – STAVINVEX a.s.
Petřvald, Bučinská 1733,
hledá do pracovního kolektivu na různé pozice
více zaměstnanců
• Chcete se podílet na vizualizaci
PANORAMA Seznam.cz ?
• Zajímáte se o laserové skenování?
• Chtěli byste se naučit novým věcem
a jste schopni občas vyřešit nějaký technický problém?
SŠ vzdělání vítáno, řidičský průkaz B nutností.
Jedná se o pracovní místa řidiče a operátora osobního
vozidla s mapovacím systémem pro najíždění aktualizace
vizualizace Mapy.cz, pracovníky na zpracování dat.
Dále hledáme pracovníky do geodetických skupin
pro práci v terénu na zaměřování referenčních bodů
potřebných při mapování bezpilotním letadlem (dron).

Díky Středisku údržby města Petřvaldu je uklizená vznikající černá
skládka u železničního nadjezdu
na Porubské ulici. Dlouhou dobu
tam byl pořádek, ale zřejmě se
do kolonie Marjánka přistěhoval
nový nájemník a začal s „úklidem“.
Nejprve vyvezl kolečka s kamením a cihlami, pak se tam objevila dřeva a skládka rostla. U sebe
si uklidil, ale prostor u nadjezdu
zaneřádil. Tam od svého baráku
nevidí, tak mu to nevadí. Další
černá skládka je téměř stále u popelnic na Porubské ulici u domu
č. 1105. Už tolikrát bylo napsáno,
že popeláři to, co není v popelnici,
neodvezou. A stále se to opakuje. Nepoučitelný nájemník. Vůbec
se divím nájemníkům posledního
domu na Porubské ulici č. 1105.
Ten nepořádek co mají na očích.
A také jim to nevadí? Sem se zřejmě také přistěhoval nový nájemník, protože takový nepořádek tam
nikdy nebyl, až nyní. Plno papírků,
plastové láhve před domem i přes
cestu na orlovské straně, skládka
u popelnic. Vypadá to, jako by ty
odpadky někdo vyhazoval přímo

z okna. Projde uklízecí četa, posbírá nepořádek kolem cesty a vzápětí je to tam zas. Asi se budou divit,
až domovník, který do domu dochází každý týden, zajistí na Residomu,
aby byl firmou prováděn úklid kolem domu a popelnic. To by ale pak
všichni nájemníci z domu museli
zaplatit. Není proto vhodnější toho
nepořádníka, který tam začal dělat
binec, vyzvat, aby prostor před domem a u popelnic uklidil? Možná
to mají na svědomí děti, ale ty mají
rodiče, kteří jsou za ně zodpovědní.
A jestli to dělá dospělý člověk, tak
si má uvědomit, že je podle Domovního řádu čl. 6 povinen dbát o pořádek i kolem domu. A pokud se mu
nechce, tak ať si jde na ubytovnu,
mezi slušnými nájemníky, kteří
mají rádi pořádek a klid, nemá co
dělat. Když je pořádek u ostatních
tří domů na Porubské ulici, tak proč
ne i u č.1105.
Blíží se jaro a jistě máme všichni
raději, když v trávě kvetou sedmikrásky a pampelišky a ne, když tam
„kvetou” papíry a plastové láhve,
i když jsou také barevné.
Lubomír Mixa

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych moc poděkovat paní Skálové a jejímu manželovi za ochotu, když jsem potřebovala pomoci. Udělalo se mi špatně, měla jsem problém
s dýcháním. Prosila jsem paní Skálovou, jestli by nemohla zavolat MUDr. Kremerové, zda by se po skončení ordinace nemohla přijet na mne podívat.
Ale paní Skálová řekla, ať chvíli vydržím, že manžel mě k paní doktorce odveze, počká na mě a přiveze zpět. Paní doktorka mě prohlédla a napsala
mi lék od srdce. Poděkovala jsem a šla do lékárny, kde mi také vyšli vstříc.
Když jsem pak šla s pejskem na procházku, omdlela jsem. Všimli si mě manželé, přišli ke mně a odvezli domů autem. Moc jsem jim poděkovala,
jmenovali se tuším Pálovi, nevím už přesně. Moc jim děkuji a přeji jim hodně zdravíčka a štěstí.
Vlasta Závodská
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Vzpomínáme

Blahopřejeme jubilantům

Ten, kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. února 2018 jsme vzpomněli nedožité 84. narozeniny paní Drahomíry
Folvarčné. S láskou a úctou vzpomínají syn Jan, Václav a dcera Věra s rodinami.

Františka Burová

90 let

Zdeněk Šlachta

90 let

Jarmila Bednářová

80 let

Naděžda Bernertová

80 let

Jan Salamon

80 let

Našim
jubilantům
přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.
Odešel jsi brzy, jak si to zřejmě osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstaneš navždy dál.
Dne 9. února 2018 jsme vzpomněli nedožitých 62 let našeho tatínka a dědečka
pana Josefa Krmaška a dne 22. února 2018 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Martina a vnuk Honzíček. Nikdy nezapomeneme.

Narozené děti
Michaela Bartusková
Daniel Svrčina
Emma Svěráková
Matyáš Sedláček
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 23. února 2018 jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí pana Aloise Budiny
a dne 19. dubna 2018 vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí paní Jarmily Budinové z Petřvaldu.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Dcera Naďa, vnoučata Marcela a Tomáš s rodinami.

Zemřeli občané
Marie Šebestová

72 let

Františka Šerudová 97 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Odešla jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. Roky plynou,
jak tiché řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.
Dne 15. března 2018 vzpomeneme smutné výročí, kdy nás před 8 lety opustila paní Irena Sobková.
Vzpomínají manžel Otakar, syn Vlastislav, dcera Ivana s manželem a vnoučata.

Nic víc než kytičku na hrob Ti dát a s bolestí
v srdci vzpomínat.
Dne 5. března 2018 uplyne 5 let, co nás navždy
opustil můj syn pan Emil Kubiš. S láskou
vzpomíná maminka a celá rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska
a vzpomínky v nás žijí dál.
Dne 18. února 2018 si připomínáme nedožitých
81 let paní Anděly Pětvalské.
Vzpomínají dcery s rodinami. Vzpomeňte s námi.

Dne 10. března 2018 vzpomeneme nedožité
90. narozeniny pana Jaromíra Volného.
S láskou vzpomíná manželka Vanda, dcery Jiřina
a Vědunka s rodinami.

Dne 8. března 2018 si připomeneme nedožité
77. narozeniny paní Aleny Salamonové. S láskou
a úctou vzpomíná manžel Jan, dcera Šárka a syn
Martin s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Dne 3. března 2018 uplynou 3 roky, kdy nás
po krátké nemoci opustil můj manžel, tatínek,
dědeček, švagr, strýc a kamarád
pan Zdeněk Baran. S láskou vzpomíná manželka
Pavla, dcery Ester a Andrea s rodinou.

Dne 11. března 2018 vzpomeneme nedožité
95. narozeniny paní Josefy Kaniové.
S láskou vzpomíná syn Josef s rodinou.

Březen 2018
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Marně Tě naše oči hledají, marně nám po lících slzy stékají. Odešel jsi tiše,
jak hvězda padá, vzpomínka na Tebe neuvadá.
Dne 17. února jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí pana Benedikta Kubného.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Emília s rodinou.

Nic není na světě dražšího, než zlaté srdce matky, kdo ztratil je, chudý je, byť největší měl statky.
Dne 8. března 2018 vzpomeneme 11. smutné výročí, kdy od nás navždy odešla
paní Anna Kapustová.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Karel,
dcera Ludmila s manželem a vnuk Dalibor.

Dne 23. února 2018 uplynuly 2 roky od úmrtí pana Aloise Budiny
a 19. dubna 2018 vzpomeneme 8. výročí úmrtí
paní Jarmily Budinové.
Vzpomínají syn Milan a dcera Jarmila s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 2. března 2018 vzpomeneme nedožitých 66 let a 14. března 2018 na 6. výročí úmrtí našeho drahého
pana Petra Kochana.
S láskou a úctou vzpomínají s celou rodinou maminka Naďa a manželka Marcela s dětmi.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, ten nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 4. března 2018 by se dožila 79 let
paní Marie Pavlíková, bývalá učitelka v Petřvaldě.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Jana a Magda s rodinami.

Dne 5. března 2018 uplyne 5 let, kdy nás opustil pan Emil Kubiš.
Vzpomíná manželka a celá rodina.

Dne 7. března 2018 vzpomínáme 6. smutné výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka a tchána pana Karla Kozubka.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Jiřina,
syn Vratislav s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Úmrtí
Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 25. ledna 2018 navždy opustila
ve věku nedožitých 98 let paní Františka Šerudová.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.
S láskou a úctou vzpomínají Zdeňka, Petr, Jana, Michaela, Jiří, Veronika, Pavel, Dominik a Nikol.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

a

a m

m

m

m

Provětrejte si
skříně a udělejte

m 9m3.

si místo na letní

a n od eden r ce za dobrou cenu!
u e na c u eb - 739 424 311.

oblečení.

────
Prodejte
nepotřebné věci
po Vašich

PETŘVALDSKÝ
JARNÍ DĚTSKÝ
BAZÁREK

dětech a
nakupte nové.

────
Od maminek
maminkám.

23.3.2018 13-18 HOD.
SOBOTA 24.3.2018 8-13 HOD.
PÁTEK

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

Vstupné:
Příjem

k

věcí
t

Místo konání

KULTURNÍ DŮM
Kulturní 26

Kč
je

735 41 Petřvald

nutné dohodnout do
s n
nebo tele onicky

emailem
VELKÝ SÁL

Podmínky a in ormace k prodeji získáte na výše uvedeném mailu.
Bazárek dětského jarního a letního oblečení všech velikostí, obuv,
hračky, knihy, sportovní a jiné potřeby pro děti. Po dohodě lze prodat
i objemnější věci jako kočárky, autosedačky, odrážedla aj.

autobusová
zastávka
Petřvald střed
č. 403 (Havířov)
č. 30 (Ostrava)

Možnost prostřednictvím organizátora věnovat neprodané věci
do DĚTSKÉHO DOMOVA v Havířově nebo do AZYLOVÉHO DOMU
PRO MATKY S DĚTMI v Havířově.

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

M&M Reality holding a.s.
na trhu již 13 let, od ledna také v našem městě!
Vyhněte se anonymním nabídkám,
přijďte se poradit s profesionály
ohledně prodeje či koupě nemovitosti.
Najdete nás na adrese:
Ostravská 542, Petřvald,
vedoucí: Josef Hrňa, tel. č. 731 768 616,

e-mail: petrvald@mmreality.cz

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK V ŘÍZENÍ
NA SKUPINU „B“

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

s

s

s
s

s

s s

Tel: 775 757 754, e-mail: marthyenergy@seznam.cz
www.marthyenergy.cz

Březen 2018

19

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
www.setalarm.cz
nové elektroinstalace
alarmy, kamery, zvonky
servis, údržba
rekonstrukce, úpravy, změny
zjištění a odstranění poruch
výměna zásuvek, vypínačů a jističů
výměna starých hliníkových
rozvodů za měděné

KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIČ

setalarm@email.cz
777 677 379

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
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

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

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

Vše k inzerci
najdete na
www.petrvald-mesto.cz

20

Petřvaldské noviny

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. Možno zakoupit dárkové
poukazy.

Kontakt na tel. čísle
777 781 811
e-mail:
ladislav.pinter@tiscali.cz,
www.sweb.cz/dzpc. reiki

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:

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.

Danuše Starečková,
tel.: 596 542 973,
e-mail:
petrvaldskenoviny@petrvald.cz
OD 1. 3. 2018 JIŽ NOVÁ
KONTAKTNÍ OSOBA!

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 / 602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

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
Petřvaldské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, náklad 3.000 výtisků, ev.č. MK ČR E 12134. Vydává město Petřvald pro město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ: 00 297 593. www.petrvald-mesto.cz. Předsedkyně redakční rady: Radmila Kulínská, tel. 602 707 181. Příspěvky a inzerci
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