Petřvaldské

noviny

www.petrvald-mesto.cz
Zpravodaj města Petřvald

Květen 2018

Z OBSAHU
 Navštivte naši
Kinokavárnu v KD
 Zápis dětí do MŠ
proběhne 2. a 3. května
 Víkend se psy – pro psy

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky červnových
Petřvaldských novin je
7. května 2018.
Termíny uzávěrek dalších čísel
novin jsou zveřejněny na
www.petrvald-mesto.cz

POZVÁNKA
Foto: Pavel Římánek							

Velikonoční jarmark

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
74. schůze Rady města Petřvaldu,
která se konala 14. března 2018
RM schválila
 znění zadávací dokumentace
veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení pro dodávku s názvem „Kompostéry
pro občany města Petřvald“.
 znění zadávací dokumentace
veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení pro dílo
pod názvem „Oprava chodníku
vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k. ú. Petřvald – úsek ul.
K Pískovně – Michálkovická“.
 znění zadávací dokumentace
veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení pro dílo
pod názvem „Oprava chodníku
vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú. Petřvald – úsek č. 1“.
 znění zadávací dokumentace
veřejné zakázky ve zjednoduše-

ném podlimitním řízení pro dílo
pod názvem „Oprava chodníku
vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú. Petřvald – úsek č. 3“.
 znění zadávací dokumentace
v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu pod označením „Sadové úpravy u chodníků nad bytovým domem č. p. 1945 v Petřvaldě“.
75. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 27. března 2018
RM rozhodla
 na základě jednání hodnotící
komise o zrušení zadávacího
řízení veřejné zakázky malého
rozsahu pod označením „Valník
dvoukabina“ a schválila znění
Výzvy k podání nabídky v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Valník dvoukabina II.“.
 o vyřazení nákladního automobilu FIAT Ducato 2.3 JTD, rok
výroby 2006, pořizovací cena

255 880 Kč, z evidence Dlouhodobého hmotného majetku.
 na základě hodnocení nabídek
o výběru nejvhodnější nabídky
pro sdružené služby dodávky
zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace a uzavření smlouvy
s dodavatelem Pražská plynárenská, a.s., a to za cenu 499
Kč/MWh bez DPH. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou v období od 26. 3. 2018 do 1. 1. 2019.
76. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 4. dubna 2018
RM rozhodla
 o uzavření Smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 mezi
městem Petřvald a Státním
fondem dopravní infrastruktury
na akci „Chodník podél silnice
III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald“ – ISPROFOND.

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
27. 6. 2018 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald
 o podání žádosti o spolufinancování projektu s pracovním názvem „Skřítci na hranici“
v rámci přeshraniční spolupráce
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński v rámci Programu
Interreg V-A Česká republika Polsko, Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit.
RM vzala na vědomí text odpovědi na petici občanů ze dne
21. 2. 2018.
24. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 4. dubna 2018
ZM vydalo Změnu č. 1 územního
plánu Petřvaldu formou opatření
obecné povahy.
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 28. 2. 2018 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

100 210,00

100 210,00

17 295,05

Nedaňové příjmy

11 344,00

11 426,50

2 027,75

Kapitálové příjmy

0,00

0,00

21,99

Přijaté transfery

16 417,96

25 077,17

947,36

PŘÍJMY CELKEM

127 971,96

136 713,67

20 292,15

Běžné výdaje

94 949,00

98 827,66

96 89,57

Kapitálové výdaje

68 440,96

82 530,96

1 988,80

VÝDAJE CELKEM

163 389,96

181 358,62

11 678,37

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

36 838,00

46 064,95

-8 088,94

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-320,00

500,00

500,00

485,72

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

0,00

0,00

-690,56

35 418,00

44 644,95

-8 613,78

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2017
Základní běžný účet

38 955 082,54 Kč

Fond rezerv a rozvoje

28 199 287,90 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 28. 2. 2018 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Pravda o vodě V.

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:

24. května 2018

Milí čtenáři našich novin, dovoluji si oslovit hlavně ty z vás, kteří nemají
možnost být informováni z nových médií a nemají takové informace jako
ostatní s přístupem k internetu.
V nedávné době vznikl Nadační fond PRAVDA O VODĚ se základním motem „Voda je pro stát a jeho občany tím, čím je krev pro člověka“ a navazuje na 16 let práce autorů projektu PRAVDA O VODĚ při obraně vody a vodáren, před nekalými praktikami nájezdníků a pro ně pracujících „politiků“.
Nadační fond PRAVDA O VODĚ
 prosazuje garanci práva lidí na vodu a správu vody jako veřejné služby
 poskytuje lidem a politikům datový a informační servis

na stanovištích Petřvald:

 dokládá analýzami potřebu vrátit správu vody do rukou měst

zastávka U Kaple

08.00 – 08.30 hod.

 brání vodu právní cestou, hájí práva lidí a pomáhá obcím/státu

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.

V současné době probíhá organizováním Nadačního fondu Petice „Voda je
život“, Voda je život, ne zboží.
Podpisové archy s Peticí „Voda je život“ rozmístím ve vstupních prostorách
Městského úřadu a osobně budu navštěvovat veřejná prostranství a oslovovat občany se žádostí o připojení se k petici. Vyplněné petiční archy
odešlu na adresu petičního výboru.
V současné době je získáno již okolo 2000 podpisů (informace k uzávěrce
novin), je potřeba minimálně 10 tisíc podpisů, aby se peticí musel zabývat
parlament ČR.
Žádám tímto občany, kteří budou mít zájem, nechť se připojí k této petiční
akci, kterou považuji za velmi důležitou!
Pokud bude mít některý z Vás zájem mne kontaktovat se žádostí o bližší
informace, sděluji můj telefon 777 777 303, na který můžete volat, rád se
podělím o informace potřebné pro rozhodování s připojením se k petici!
Těm, kteří budou mít zájem se připojit prostřednictvím internetu, přidávám odkaz na petici: https://pravdaovode.cz/petice/

u budovy radnice, náměstí Gen. Vicherka 2511 13.30 – 16.00 hod.
Očkování je uloženo ustanovením § 4, odst. 1, písm. f, zákona č.
166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění. V letošním roce je
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).

Každý pes předvedený k  očkování musí být opatřen náhubkem!

Miloslav Hesek, zastupitel

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.
Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a životního prostředí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA KVĚTEN 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Květen: 1., 8., 15., 22., 29.

2. Svoz plastů
21. květen

3. Svoz papíru
17. květen

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Květen: 1., 7., 14., 21., 28.

Květen 2018
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JARNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ
V sobotu 17. 3. 2018 bylo venku mrazivo a větrno, ale v obřadní síni městského úřadu vládla velmi příjemná a přátelská atmosféra. Konalo se zde
tradiční setkání s jubilanty, kteří v první čtvrtině letošního roku oslavili 80.,
85. a 90. narozeniny, jsou to Vlasta Vicherková, Marta Řezáková, Olga
Tomicová, Jarmila Pěgřimočová, Zdeněk Šlachta, Jiřina Čapčová, Marie
Vlčková, Jarmila Bednářová, Jan Salamon a Mgr. Josef Coufalík. Jubilanty
a jejich rodiny v obřadní síni přivítali   místostarosta pan Ing. Petr Dvořáček
a členka komise pro občanské záležitosti paní Daniela Stromská. Po gratulacích a přípitku následoval kulturní program o který se postarali umělci:
Mgr. Regina Bednaříková- klavír, MgA. Daniela Grygarová - housle, Karolína Levková - zpěv a Kateřina Pyreňová – přednes. Děkuji tímto umělcům
za jejich výkony, kterými přispěli k příjemné atmosféře celého setkání. Dík
patří také fotografovi panu Pavlu Římankovi a především matrikářce paní
Ivaně Tomkové. Závěrem bych ještě jednou popřála všem jubilantům hodně zdraví a pohody do dalších let.
Daniela Stromská, členka komise pro občanské záležitosti

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

Kristýnu Grymovou

Jonáše Havlíčka
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-/
Komise pro občanské záležitosti

Byli jsme blahopřát …
První řada zprava: Jan Salamon, Mgr. Josef Coufalík, Zdeněk Šlachta,
Jarmila Bednářová.
Druhá řada zprava: Vlasta Vicherková, Marta Řezáková, Olga Tomicová,
Jarmila Pěgřimočová, Jiřina Čapčová, Marie Vlčková.
Třetí řada zprava: Daniela Stromská – členka komise pro občanské záležitosti, Ing. Petr Dvořáček – místostarosta, Ivana Tomková – matrikářka.
Foto: Pavel Římánek

„…paní Heleně Genčurové, která oslavila 80. narozeniny. Oslavenkyně
s místostarostou Ing. Petrem Dvořáčkem a s ředitelem Domova Březiny
Petřvald Ing. Pavlem Zelkem.“
Účinkující: Karolína Levková – zpěv, Mgr. Regina Bednaříková – klavír,
MgA. Daniela Grygarová – housle.

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
Těšíme se na další setkání s jubilanty, které se bude konat v červnu
tohoto roku.
V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout naše pozvání
do obřadní síně, rádi Vás navštívíme doma. Stačí si jen na matrice MěÚ
Petřvald dohodnout termín.
Kontakt: tel. 596 542 904, e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadů a fotografie z tohoto setkání
najdete na web. stránkách města: http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro občanské záležitosti

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.
Jak se můžete zdarma zaregistrovat?
• Přes registrační formulář na adrese:
petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz
• Osobně na podatelně MěÚ (kancelář č. 102 v přízemí)
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru
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POZVÁNÍ DO OBŘADNÍ SÍNĚ
Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá v obřadní síni
slavnostní obřady – svatební obřady, vítání občánků, jubilejní svatby a setkání s jubilanty.
Srdečně zveme občany, kteří oslaví životní jubileum, jubilejní svatbu,
plánují uzavřít manželství anebo mají zájem o vítání občánků.  
Uzavření manželství
Pro konání svatebních obřadů jsou stanoveny radou města tyto dny:
- pátek – zkrácený svatební obřad (cca 10 min.),
- sobota – svatební obřad s živou hudbou, zpěvem a přednesem.
V oba uvedené dny lze uzavřít manželství v obřadní síni bez správního
poplatku.
Vítání občánků – slavnostní zápis
Slavnostní obřad probíhá pro každé dítě
samostatně. Rodiče s děťátkem se mohou dostavit v doprovodu svých rodin.
V obřadní síni máme pro dítě připravenou
kolébku.
Setkání jubilantů
Jednou za čtvrt roku probíhá v obřadní
síni slavnostní setkání jubilantů, kteří oslavili 80, 85, 90, 95 a více let.
V případě, že se oslavenec ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do obřadní síně, můžete si dohodnout na matrice návštěvu doma.
Jednou ročně se koná v kulturním domě setkání 70. a 75. letých jubilantů.
Na obě tato setkání obdrží občané písemnou pozvánku. Podmínkou účasti
je potvrzení zájmu o tuto akci na matrice.

Jubilejní svatby
Manželské páry, které slaví jubileum svatby, mohou symbolicky obnovit svůj manželský slib a říct si znovu
své „Ano“.
Ceremoniály k výročí svateb jako
např.
stříbrná svatba
- 25. výročí
zlatá svatba

- 50. výročí

smaragdová svatba

- 55. výročí

diamantová svatba

- 60. výročí

kamenná svatba

- 65. výročí

probíhají v obřadní síni ve stejném
stylu jako svatební obřady, přesto
že se jedná o symbolické slavnostní
obřady.
Tyto uvedené slavnostní obřady se konají  obřadní síni  v budově radnice Petřvald, jejich konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout
na matrice (kanc. č. 104 přízemí).
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s vámi.
Ivana Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Základní škola a Základní umělecká škola
PETŘVALD Školní 246, příspěvková organizace
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
v platném znění vyhlašuji
ŘEDITELSKÉ VOLNO ve dnech 25. – 29. června 2018
z důvodu realizace - Rekonstrukce elektroinstalace a výměny oken
na ZŠ a ZUŠ Masarykova ulice Závodní 822.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

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).

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

Putování za orchestrem
a operou
Dne 27. 3. 2018 proběhly v koncertním sále ZUŠ v Petřvaldě hned
tři koncerty. Jednalo se o výchovné koncerty, které ZUŠ pořádá každým rokem pro školní a předškolní děti, s cílem umělecké osvěty
a přiblížení činnosti ZUŠ dětem.
Dopolední vystoupení je vždy určeno dětem MŠ a žákům I. stupně
ZŠ a odpoledne se koncert koná
pro veřejnost. Program s názvem
„Putování za orchestrem a operou“ vytvořila Mgr. Alice Bubancová s kolektivem učitelů ZUŠ. Děti
se při jeho poslechu seznámily
s některými hudebními nástroji

a společně si zazpívaly píseň s doprovodem orchestru, sestaveného
z těchto hudebních nástrojů. Následně si přiblížily operu formou
zhudebněné pohádky J. Uhlíře
a Z. Svěráka „O Šípkové Růžence“,
kterou s žáky 2. ročníku hudební
nauky nacvičila p. uč. Ivana Matušů. Koncertní sál, po dvakrát zaplněný dětmi do posledního místa,
odměnil účinkující vřelým a upřímným potleskem a stejně tak tomu
bylo i odpoledne.
Mgr. Alice Bubancová, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p. o.
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Mrštná veverka 2018

Ve čtvrtek 15. 2. proběhla v Orlové
na ZŠ Ke Studánce již tradiční soutěž ve šplhu Mrštná veverka, které
se zúčastnili i žáci naší školy.
Družstvo prvního stupně tvořili žáci
1. – 5. tříd, vždy děvče a chlapec
za každý ročník. Soutěžilo sedm
škol z Orlové a okolí. Naši školu reprezentovali:
1. ročník – Tereza Štablová, Eliáš
Ševěček
2. ročník – Nikola Opálková, Michal
Bogár

3. ročník – Marie Hejmalová, Ondřej Hodas
4. ročník – Elen Šochová, Dominik
Kichner
5. ročník – Monika Dufková, Štěpán Böhm
V soutěži jednotlivců ve svých věkových kategoriích obsadili 1. místo
Tereza Štablová, Nikola Opálková,
Ondřej Hodas, 2. místo Elen Šochová a Štěpán Böhm, 3. místo Eliáš
Ševěček. Tato výborná umístění
rozhodla o prvním místě ZŠ a ZUŠ

Petřvald v kategorii žáků prvního
stupně.
Druhý stupeň reprezentovalo osm
žáků. Čtyři dívky a čtyři chlapci naší
školy se snažili podat co nejlepší výkon a vyšplhat na tyč hbitě a rychle,
jako veverky. Gabriele Matušínské
z VI. A a Janu Skýbovi z VIII. B se
to povedlo. Ve svých věkových kategoriích získali první místa. Celkově

se druhý stupeň v konkurenci šesti
škol umístil na pátém místě. Třetí
místo nám pak patří po sečtení výsledků obou stupňů.
Všichni naši závodníci si zaslouží
pochvalu za příkladnou reprezentaci školy.
Mgr. Otakar Prášek
a Mgr. Hynek Peter,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Kdo je připraven, není překvapen
26. a 27. 3. 2018 proběhly na naší škole přijímací zkoušky „na nečisto“.
Žáci 9. tříd hlásící se na maturitní obory si, jak je již v tomto období zvykem, vyzkoušeli atmosféru a zátěž přijímacího řízení.
Po absolvování 70 minutového testu z matematiky a 60 minutového testu
z českého jazyka je čekala preventivní beseda o stresu před přijímacími
zkouškami plná tipů, jak tuto životní situaci zvládnout. V letošním roce
žáky na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka připravovaly
hlavně paní učitelky Zítková, Kocurková, Cyroňová a pan učitel Karásek.
Všem vyučujícím, kteří se věnovali přípravě žáků, moc děkujeme. A žákům
přejeme hodně štěstí při testech i v dalším studentském životě.
Mgr. Pavla Helbichová (výchovná poradkyně)
PhDr. Ing. Jana Lehnerová (školní psycholožka)
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

KINOKAVÁRNA V KULTURNÍM DOMĚ
Srdečně vás zveme na promítání filmů do Kinokavárny v kulturním domě.

Promítání filmů v naší kinokavárně pokračuje. Také v měsíci květnu
můžete všichni, dospělí i děti, zavítat do kulturního domu a podívat
se na film, který vás zajímá. Můžete si koupit občerstvení, posedět si
jako v kavárně, a ještě k tomu vidět film.
Pátek 11. května 2018 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

DVOJNÍCI
česká komedie s Ondřejem Sokolem v hlavní roli
Vstupné: 50 Kč
Úterý 22. května 2018 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

MIMI ŠÉF
animovaná komedie USA
Vstupné: 30 Kč

O kohoutkovi a slepičce
Dne 15. března 2018 se v Kulturním domě v Petřvaldě hrála pohádka pro
děti O kohoutkovi a slepičce. Děti se zapojovaly do příběhu a pomáhaly
slepičce uzdravit kohoutka. Kohoutek se uzdravil a děti i dospělí byli spokojeni, jak to všechno dobře dopadlo .
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Srdečně vás zveme na promítání filmů
PÁTEK 11. KVĚTNA 2018 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

DVOJNÍCI

česká komedie s Ondřejem Sokolem v hlavní roli
Vstupné: 50 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.

Velikonoční jarmark
Další akcí, která se konala v Kulturním domě v Petřvaldě ve středu
28. března 2018, byl Velikonoční jarmark. Na začátku svým vystoupením
potěšily své rodiče a návštěvníky děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ v Petřvaldě. Celým
odpolednem provázela agentura Tomino, která si pro děti připravila dílničky, kde si děti mohly vyrobit velikonoční výzdobu, kterou si pak odnesly
domů. Ve stáncích byly připraveny k zakoupení různé velikonoční ozdoby
a dobroty. Takže na shledanou zase za rok.

ÚTERÝ 22. KVĚTNA 2018 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

MIMI ŠÉF

animovaná komedie USA
Vstupné: 30 Kč

Květen 2018
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Kinokavárna

Srdečně zveme děti a jejich rodiče
na pohádku

V dubnu jsme zahájili provoz kinokavárny v našem kulturním domě. Dva pátky, jdoucí
po sobě, mohli malí i větší diváci navštívit kino, ve kterém se mohli také občerstvit. Prvním
filmem, promítaným v naší kinokavárně 6. dubna 2018, byla česká rodinná komedie Špunti
na vodě, na kterou se přišlo podívat mnoho dospělých, ale také dětských diváků. Americkým
animovaným filmem Já, padouch 3 pokračovalo 13. dubna 2018 promítání pro děti.
Obě filmová představení byla úspěšná a všichni diváci si přišli na své nejen pobavením se
u humorných filmů, ale také možností něco zakousnout.

Pondělí 14. 5. 2018 v 16:00 hodin
v KD Petřvald
Vstupné 40 Kč, prodej na místě.

Den učitelů
Ve čtvrtek 22. března 2018 se v Kulturním domě Petřvald již tradičně konal Den učitelů. V rámci oslav uděluje
každoročně Město Petřvald ocenění
za příkladný přístup v pracovní činnosti. V letošním roce byly oceněnými paní
Irena Juhaňáková a paní Hana Lamlová. Na akci vystoupil Taneční klub KMIT
Orlová. Celý podvečer provázela pohoda a dobrá nálada.
Za SKS kulturní referentky
Taťána Čechová
a Danuše Starečková

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 

Noc s Andersenem proběhla
23. 3. 2018 ve strašidelném duchu

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

Opět jsme u nás uvítali 10 dětí z Petřvaldu i 10 dětí z polské Jasienicy
se dvěmi učitelkami. Program byl letos opravdu pestrý. Po přivítání, kdy
každý účastník obdržel tričko a button, si děti vyrobily keramického ducha v keramické dílně paní učitelky Mgr. Kateřiny Benešové. Hned potom
následovala papírenská dílna, se kterou k nám zavítalo oblíbené studio
Bez kliky s Romanem Prokešem a Pavlínou Wolfovou. Děti si vyráběly papír jako v dávných dobách a moc se jim to líbilo. Zavítal mezi nás i pan
místostarosta, ing. Petr Dvořáček, který si také vlastnoručně jeden papír
vyrobil. Hned po papírně přijel, k velké radosti všech zúčastněných, pan
pizzař s dodávkou horkých voňavých pizz. Když jsme se náležitě občerstvili, šli jsme na návštěvu do Technického muzea, kde pro nás pracovnice Lucie Škráčková a Jana Szotkowská připravily prohlídku a spoustu
strašidelných soutěží. Cestou zpátky jsme se ještě zastavili u krásně
osvětleného kostela svatého Jindřicha, kde jsme se vyfotili. Pak jsme již
chvátali zpět do knihovny, kde naše noční „řádění“ pokračovalo. Čekal
na nás hodný „duch knihovnický“ v podání paní Inky Burové, které tímto
děkujeme za pomoc. V Bububu show jsme si pěkně zatancovali, někteří
se ještě posilnili buchtami, které napekly ochotné maminky, a pak jsme
se již unaveni odebrali do říše snů. Před spaním se ještě četlo, a to česky
i polsky. Ráno nás čekala snídaně a rozchod domů. Tak zase příští rok,
pane Andersene!

Dotazník – průzkum spokojenosti knihovny.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do průzkumu spokojenosti uživatelů knihovny. Vyplněný dotazník se nám vrátil bezmála 50x. V devadesáti procentech
se zúčastnily ženy . Věkové spektrum bylo celkem spravedlivě rozložené, od cca dvaceti do osmdesáti let! Potěšily nás takřka výhradně příznivé reakce
i konstruktivní požadavky, kterým se budeme snažit vyhovět. Na otázku „Se kterým českým spisovatelem byste se chtěli setkat v naší knihovně?“ nejvíce respondentů zmínilo pana Vlastimila Vondrušku. Nás to velmi potěšilo, protože pan Vondruška již loni přislíbil, že nás v roce 2019 navštíví!
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská
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Termíny klubu maminek v roce
2018 vždy od 9:30 do 11:30:
22.5.
12.6.
4.9.
2.10.
6.11.
4.12.

Každé první úterý v měsíci
bude knihovna otevřena jen pro Vás a Vaše děti,
abyste si v klidu a pohodě
mohly vybrat čtení.

Milé maminky,
nabízíme Vám:

I maminky
si chtějí číst!








příjemné a kultivované
prostředí,
širokou škálu dětských knih
a leporel,
knihy a časopisy plné inspirací
romány, detektivky a jiné
pro relaxaci a zasloužený
odpočinek,
dětský koutek,
zázemí pro přípravu čaje, kávy
nebo malého občerstvení.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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 květen:
 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY (termín po telefonické domluvě) pro ZŠ, SŠ a větší skupiny veřejnosti


MAMINCE (4. – 10. 5.) výroba dárků pro maminky, pro MŠ, ZŠ



ŽIVOT V PRAVĚKU (14. - 18. 5.) přednáška archeologa Mgr. P. Zajíčka, pro ZŠ, SŠ

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

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Ze školních lavic…
Mgr. Rudolf Torž
Na svá školní léta si vzpomínám
velmi pozitivně. Vždy jsem se těšil
do školy, protože jsem měl to štěstí,
že mě učili výborní a zároveň empatičtí učitelé. Rád jsem recitoval, zpíval, kreslil a již v útlém mládí jsem si
hrával na školu. V oblibě jsem však
neměl matematiku a fyziku. Nebylo to však vinou učitelů, ale mnou.
Když jsem se rozhodoval, co budu
dělat po základce, tak mě lákala
zubařina a kantořina. Proto bylo
nejvhodnější pokračovat na gymnáziu. I tak se stalo. Po maturitě
jsem se dostal na pomaturitní studium na ekonomické škole. I zde
jsem odmaturoval. Stále jsem však
pokukoval po kantořině, a tak jako
neaprobovaný učitel jsem v roce
1974 začal učit na ZŠ v Petřvaldě.
V začátcích mi velmi pomáhaly
po metodické stránce paní učitelky
Marie Pavlíková a Věra Pastrňáková. Po prázdninách jsem přešel

na druhý stupeň ZŠ a tu jsem opět
našel velkou metodickou pomoc
u Mgr. Aleny Krakovské. Zároveň
jsem byl přijat na PF OU, obor jazyk
český a společenské vědy. Po šesti
letech jsem úspěšně odstátnicoval.
Co se týká mého působení na ZŠ
Petřvald, měl jsem velké štěstí
na kultivovaný, odborně zdatný
pedagogický sbor, ale i ostatní pracovníky. Co se týká bývalých ředitelů, hodně jsem se od nich naučil
a obkoukal, což jsem pak využíval
v mé praxi zástupce ředitele a později i ředitele tří škol. Prostě, jak už
jsem kdysi řekl: „Petřvald je moje
srdeční záležitost.“ Proto i moje
práce (díky spolupracovníkům) byla
oceněna čestným uznáním ministra dopravy, protože jednu dobu
jsem vykonával okresního metodika pro dopravní výchovu dětí, dále
pak hejtmanem Moravskoslezského kraje, ale i městem Petřvald.
Protože jsem celý život zasvětil
petřvaldským dětem, jsem šťasten
a mám ty nejskvělejší vzpomínky

na své spolupracovníky, s některými se stýkám dodnes.
Jako důchodce stále nic nestíhám.
Jednou měsíčně si však udělám
čas a scházím se s emeritními pedagožkami (Jana Kafková, Marie
Suchánková, Helena Fránková,
Naďa Petrová, Věra Růžičková)
v Ostravě. Samozřejmě, že se naše
setkání neobejde, abychom si nezavzpomínali na aktivní pedagogickou činnost. Scházím se také
s kamarády, rodinou a zajdeme si
i na to pivko.
Přes zimu trochu zlenivím, ale sotva zaťuká jaro, tak mě čeká velký
úklid na chatě a zahradě. Zrovna
nyní balím kufr a odlétám za dcerou a vnučkami do Německa.
Na Petřvald se nedá zapomenout,
a proto se rozloučím verši bývalých
žaček:
Hej! Hej! Hej!
Naše škola je nej!
Všichni žáci ji mají rádi
i ti malí kamarádi.

Hej! Hej! Hej!
Do školy se dej!
Je tam krásně,
učí se tam básně.
Hej, hned tam utíkej
a nic neříkej!
Za rozhovor děkuje redakční rada
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Měsíc květen – měsíc modliteb s Pannou Marií a Den matek
Spojení měsíce květů a květin
s Marií – biblickým šáronským kvítkem z Písně písní – totiž trvá už
tolik staletí, až se nám stalo úplně
přirozeným. Ačkoli si v tomto údobí
máme připomínat na přání Druhého vatikánského koncilu především
radost z velikonočního Vzkříšení,
přesto mariánské pouti a „májové
pobožnosti“ ke květnu patří i dnes.
Kořeny májových modliteb jsou víceré – spatřují se v pobožnostech
k utrpení Páně, ve slavnostech
Nalezení svatého Kříže, jež dříve
připadaly na třetí květnový den,
a ve starobylém jarním žehnání polí
a prosbách za dobrou úrodu, které
církev včlenila také do své praxe.
Mariánskou podobu převzala májová zbožnost až na sklonku 18. století. Po rozšíření soukromých květnových mariánských pobožností
na různých místech Itálie se v roce
1784 ve Ferraře konaly po celý květen veřejné mariánské modlitby,
v roce 1813 se pobožnosti odehrá-

valy již v desítkách italských kostelů a šířily se i do dalších evropských
zemí. Zásluhou jezuitského řádu se
pak během 19. století ujaly také
u nás: poprvé se zde slavily v roce
1852 v Brně. Od poloviny 19. století se „májové“ staly nejvýraznější
formou mariánské úcty. Po vypuknutí 1. světové války propojil papež Benedikt XV. májové modlitby
k Panně Marii s modlitbou za mír
a podobně papež Pius XII. vyzýval
ke květnovým prosbám za mír během války následující. V encyklice
Mediator Dei z roku 1947 pak doporučil „májové“ jako jeden z úkonů zbožnosti, a završil tak období,
jež bývá nazýváno přímo „mariánským stoletím“. Ve 20. století v májových pobožnostech dominuje
loretánská litanie. Součástí veřejných pobožností bývalo též mariánské kázání a kněžské, či dokonce
biskupské, požehnání. A bohatá
květinová výzdoba se netýkala jen
oltářů v kostelích a kapličkách,

ale i typických „májových oltářů“
v domácnostech, kde se v rodinném kruhu nejčastěji maminky
s dětmi modlily o ochranu Matky
Boží. Význam májových pobožností v poslední době ustoupil hlavně
z veřejných míst. Charakteristické
„májové“ se příznačně nejintenzivněji udržují v oblastech, kde má i jinak lidová tradice významné místo.
Ne náhodou se druhou květnovou
neděli slaví Den matek, jako pocta
maminkám a mateřství. Propagátorkou této tradice u nás byla Alice
Masaryková a slaví se v našich zemích od roku 1923. Po roce 1948
byl zatlačen do pozadí mohutně
propagovaným
Mezinárodním
dnem žen, ale myšlenka tohoto dne
znovu rozkvetla po roce 1989. Chci
poděkovat své mamince, která mi
dala život, a zároveň všem ženám,
které měly odvahu obětovat se pro
své děti, ať již vlastní nebo nevlastní. Moc pěkně toto poděkování vyjádřil básník P. Josef Veselý:

Oprava kostela

v Hradci nad Moravicí, radnice v Krnově, kostel v Orlové, nebo historická budova nádraží Opava-Východ.
Předpokládaná cena první etapy opravy se pohybuje kolem
1 100 000 Kč. V době redakční uzávěrky PN jsme zatím měli k dispozici prostředky ve výši 450 000 Kč.
Bohužel, se letos sešlo velké množství žádostí na Moravskoslezský
kraj, takže jsme neuspěli s grantovou žádostí. Tento výpadek se
budeme snažit pokrýt jednak kostelními sbírkami a nebude-li zbytí,
tak půjčkou. Na výsledek dalších
podaných žádostí zatím čekáme.

Pokud byste chtěli přispět k obnově kulturní památky, která je
ozdobou a dominantou našeho
města, můžete tak učinit na transparentní účet veřejné sbírky vedený u FIO banky, číslo účtu:
2800988191/2010. Stav konta
můžete sledovat na webových
stránkách farnosti www.farnostpetrvald.cz.
Děkujeme městu Petřvald, za výraznou podporu tohoto investičního
záměru. Doufáme, že letošní Petřvaldský odpust, který je nerozlučně spjat s patronem našeho města,
sv. Jindřichem, již bude kostel při

Jak jste zaregistrovali, v polovině
dubna se rozběhla oprava věže
a fasády kostela sv. Jindřicha. V letošní etapě bude opraveno tolik,
na kolik nám budou stačit prostředky, které se nám podaří dát dohromady. K realizaci opravy byla vybrána stavební firma WINRO OPAVA,
s. r. o., která má bohaté a dlouholeté zkušenosti s opravou kulturních
památek. Její zaměstnanci ovládají potřebné historické postupy
a technologie. Mezi objekty, které
opravovala, patří např. Bílý zámek

MAMINCE
Dík tobě za život
a neplač už mami
všechno se stejně jako dřív točí
jen prosím svítilnami dobrých
svých očí
provázej dále každý můj krok
Dík tobě za lásku
a neplač už mami
jen ty víš co bylo mezi námi
a noci probdělé když skulinami
hlídaly s tebou každý můj tep
A za tu píseň co v srdci mi zní
dík tobě mami
za první slovo jež vyšlo z mých úst
za to že v stínu tvém mohl jsem
růst
a na klíně tvém si zpívat a hrát
za to že s tebou měl jsem všechny
rád
díky má nejdražší
děkuji tisíckrát
Přeji vám krásné májové dny a hojnost pokoje
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

180. výročí svého posvěcení slavit
s opravenou věží a fasádou.
Farní pastorační a ekonomická
rada Římskokatolické farnosti
Petřvald

NOC KOSTELŮ
2018
Srdečně vás zveme na program
Noci kostelů, která proběhne
25. 5. 2018. Podrobnosti programu budou zveřejněny na webu
www.nockostelu.cz a na farních
stránkách.

Okénko Domova Březiny
Velikonoce jsou již za námi, ale
protože patří mezi nejoblíbenější
svátky v roce, dovolte nám krátké
ohlédnutí.
U nás v Domově jsme se na ně
pečlivě připravovali, abychom je
pak společně mohli oslavit. Senioři
malovali vajíčka, vytvářeli ozdoby
na stůl nebo vyráběli velikonoční
zajíčky. Nechybělo ani tradiční pečení beránka. Naše seniorky se
s chutí pustily do práce a vše jim

šlo pěkně od ruky. Nejpěknějšího
beránka pak předaly panu řediteli na Velikonoční kavárně, kterou
každoročně Domov pořádá. K poslechu hrála živá hudba a senioři
měli možnost si zatančit, zazpívat
si známé lidové písně a pochutnat
si na bohatém občerstvení.
V Domově se pravidelně konají
páteční bohoslužby, kdy přichází
pan farář k nám do Domova, ale
u tak významného křesťanského

svátku se senioři rozhodli účastnit se na Velikonoční neděli mše
v Petřvaldském kostele. Zde se jim
dostalo vřelého přivítání od pana
faráře včetně pomoci ostatních věřících, kteří jim byli nápomocni při
doprovodu do kostela. Bohoslužba
se všem velmi líbila a přispěla tak
ke sváteční náladě.
Uplynulé období nám přineslo
mnoho zážitků a další jsou ještě
před námi. Nejbližší větší akce, Sta-

vění máje, se uskuteční 25. dubna a 30. května proběhne Kácení máje. Obě akce začínají vždy
ve 14:00 hodin. Tímto jste srdečně
zváni. Více informací o připravovaných nebo uskutečněných akcích
v Domově Březiny se můžete dočíst
na našich internetových stránkách
www.domovbreziny.cz.
Mgr. Zuzana Fránková
vedoucí Domova pro seniory
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Zpráva o činnosti ZO ČZS Petřvald za rok 2017

ZO ČZS v Petřvaldě má k dnešnímu
dni 97 členů. Činnost řídí 14 členný výbor, který se schází a zasedá
v klubovně budovy zahrádkářů každé první pondělí v měsíci.
Loňský rok probíhal v duchu celorepublikových oslav 60. výročí založení Českého zahrádkářského svazu,
navíc jsme si připomněli 40. výročí
slavnostního otevření naší klubovny. U příležitosti oslav jsme v pátek
10.11.2017 uspořádali Slavnostní
setkání zahrádkářů s pohoštěním
a taneční zábavou za účasti starosty města Petřvaldu Ing. Jiřího Lukši.
ÚS ČZS v Karviné udělilo městu Petřvald „Čestné uznání“ za vzornou
spolupráci a přínos pro naši ZO.
Aktivním a dlouholetým členům bylo
uděleno čestné uznání Republikové
a Územní rady ČZS, které předali
zástupkyně ÚS ČZS v Karviné př.
Mgr. Alice Králová a předseda ZO
ČZS Petřvald př. Evžen Podstawka.
Účastníci slavnosti byli naší kronikářkou př. Římánkovou seznámeni
s historií a vývojem naší organizace
a zhlédli videoprezentaci z dlouhodobé činnosti ZO ČZS Petřvald.
Scházeli jsme se při práci v klubovně, na naší zahradě, na zábavě při
společenských setkáních i na zájezdech. Velmi zdařilou akcí bylo „Smažení vaječiny“, kterou jsme usmažili
ze 103 vajec. Všem chutnalo. Pro
naše členy a širokou veřejnost jsme
uspořádali dvě zajímavé přednášky.
V březnu se uskutečnila tematická
přednáška „Pěstování pokojových
květin“, přednášel př. Miroslav Nechvátal – předseda Instruktorského
sboru při ÚS ČZS Karviná V říjnu
jsme pro naše členy a veřejnost
uspořádali přednášku MUDr. Haliny
Ligocké na téma: Co ještě nevíte

o oku a dosud jste neměli příležitost
se zeptat.
Konal se také tradiční večírek - společenské setkání zahrádkářů, kterého se zúčastnil starosta města
Ing. Jiří Lukša s manželkou, předseda představenstva ÚS ČZS Karviná
Oldřich Janků a jednatelka Marcela
Urbanová. Vystoupila taneční skupina Petřvaldské srdce.
Zorganizovali jsme pro své členy dva
zájezdy. Jarní zájezd do Pisarzowic
v Polsku jsme zaměřili na prohlídku
kvetoucích okrasných zahrad. Prohlédli jsme si i japonskou zahradu,
nakoupili sazenice, květiny a okrasné keře. V krčmě „Pod střechou“
jsme obědvali a na zpáteční cestě
jsme se zastavili v Chotěbuzi v Rybím domě. Druhý zájezd se uskutečnil na podzim do obce Čechy pod
Kosířem a Loštic“. Prohlédli jsme si
Muzeum kočárů a zámek Čechy pod
Kosířem, v Lošticích jsme navštívili
Muzeum tvarůžek a nakoupili dobroty v podnikové prodejně olomouckých tvarůžků a specialit v tvarůžkové cukrárně.
Na výzvu města Petřvald v rámci konání dětského příměstského tábora
jsme pro 20 dětí zorganizovali jednodenní pestrý naučný a zábavný
program. Vyráběla se trička, hledal
se poklad. Po obědě přišly floristky
z Karviné a děti si domů odnesly
květinové vazby, které samy vytvořily. I přes nepřízeň počasí byli všichni
nadmíru spokojeni.
Na brigádách jsme se zaměřili
na provedení základní údržby budovy, běžnou údržbu zařízení vybavení sálu, úklid, mytí oken a výměnu záclon v sále naší klubovny
i na venkovní práce na úpravách
a čištění zahrady. Nově jsme nainstalovali světlo se snímačem nad
vstupní dveře do klubovny a vyzkoušeli si možnost opravy poškozených
rohů u čtyř stolů v klubovně. Chtěl
bych touto cestou poděkovat manželům Svobodovým za poskytnutí
jejich vlastního elektrického nářadí
a osobní podíl na opravě těchto stolů. Byly provedeny revize a částečná oprava nefunkčního plynového
kotle, kontrola ručních hasicích pří-

strojů, revize elektrického zařízení
a kontrola elektrických spotřebičů,
včetně připojení myčky. Vyměnili
jsme vodovodní baterii nad dřezem
v kuchyni a provedli výměnu vadného splachovače na dámském
WC. Zajistili jsme odčerpání fekálií
ze septiku. V letošním roce máme
v plánu dokončit opravu všech stolů
v sálu naší klubovny. V době od 24.
dubna do poloviny listopadu 2017
jsme sekali trávu, upravovali terén
zahrady a průběžné dočišťovali a likvidovali popadané suché větve a listí, včetně provedení ekologické likvidace bio odpadu. Mimo úzký okruh
členů výboru, kteří tuto činnost pravidelně provádějí, se aktivně do prací na zahradě zapojili: př. Bužková,
př. Bužek, př. Šára a př. Matušů. Př.
Burgetová a její spolupracovnice
dokončily úpravu svahu na zahradě
u borovic, vysadily okrasné květiny
a zeleň a provedly úklid větví po pravidelném sestřihu živého plotu před
budovou garáže. V rámci brigádnické činnosti jsme rovněž opravili
nově vzniklé netěsnosti střechy
a následně provedli drobné opravy
poškozené malby v sálu klubovny,
v kuchyni a v šatně. Pro hladký průběh moštování jsme před zahájením
provedli pravidelnou údržbu zařízení
drtiče a lisu, proběhly úklidové práce, mytí oken a příslušenství moštárny. Moštárna byla loni v provozu
od 25.9.2017 do 30.10.2017, vždy
v pondělí. Moštovali jsme jablíčka
pro členy i cizí zájemce. Obsluhovaly ji př. Uherková a př. Moštíková.
Loni jsme vymoštovali pouze 384 kg
jablek. V moštárně a předsíni před

Výjezd autobusem na Lysou horu
Taky si při pohledu na královnu Moravskoslezských Beskyd – Lysou horu povzdychnete, že už nemáte dost sil
vyšlápnout na vrchol, pokochat se kouzelnými výhledy nebo posedět na terase nové Bezručovy chaty? Tak si
s námi na vrchol vyjeďte!
Klub českých turistů Petřvald pořádá v úterý 29. května autobusový zájezd na Lysou horu.
Autobus bude odjíždět ze zastávky Petřvald-střed přímo na horu a po dvou hodinách se vydá na zpáteční cestu. Takže budeme mít dostatek času na neopakovatelné rozhledy na hřebeny a údolí od Beskyd, Jeseníků až
po Západní a Vysoké Tatry, a na občerstvení v Bezručově chatě nebo v Chatě Emila Zátopka. A pokud zakloníme hlavu, dohlédneme na konec 78 metrů vysokého telekomunikačního vysílače, který tvoří charakteristickou
dominantu Lysé hory.
Přihlásit se můžete na tel. čísle 702 177 456.
Jarmila Dolejší, KČT Petřvald

moštárnou jsme vyměnili okna
za nová – plastová. V letošním roce,
po zpracování účelového projektu
a předložení potřebné dokumentace, jsme požádali úřad města
o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Petřvald ve výši
20 000,- Kč. Dotace na vybavení
byla schválena na schůzi Rady města Petřvaldu dne 18. 7. 2017 a byla
do konce roku vyčerpaná (výměna
oken v moštárně, revize a oprava
plynového kotle, oprava WC a opravy elektroinstalace v kuchyni).
Z ostatních organizačních a technických záležitostí vybírám. Předseda
a jeho manželka se aktivně podíleli
v účasti na Krajské výstavě“ Život
na zahradě“ v Ostravě. 10 našich
členů se zúčastnilo podzimní výstavy Hortikomplex v Olomouci.
Informovanost našich členů o dění
a organizaci plánovaných akcí zajišťujeme přes úsekové důvěrníky
a prostřednictvím elektronické
pošty. Pro každé pololetí vydáváme
aktuální výtisk časopisu Informátor
s uvedením podrobného popisu
připravovaných aktivit. Činnost naší
ZO zaznamenaná do kroniky př. Římánková, dokumentaci provádí př.
Římánek, př. Vicherek a př. Václavík, který rovněž připravil na výroční
schůzi videozáznam akcí z uplynulého roku. Závěrem bych rád připomněl, že za vším stojí poctivá a zodpovědná práce všech členů výboru,
revizní komise a aktivních řadových
členů naší ZO, za což všem upřímně
děkuji.
Evžen Podstawka,
předseda ZO ČZS Petřvald

Květen 2018
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TJ PETŘVALD – HEPO
Nábor dětí

SOUSTŘEDĚNÍ PŘÍPRAVEK

Vážení rodiče, oddíl kopané Hepa přijímá do svých řad holky a kluky, především r. 2008, 2009, 2010 a 2011 (v zimním období přestoupili do Baníku Ostrava, našeho hlavního partnera, 2 hráči, další 2 jsou na řadě v létě).
Ostatní ročníky jsou rovněž vítány. Během letošní sezony chystáme pro
děti celou řadu akcí, mj. 30. 4. – na pálení čarodějnic - pro ml. přípravku
turnaj na Hepu (+ opékání buřtů a posezení u táboráku), od 22. – 24. 6.
tradiční letní kemp na Hepu. Vyzýváme rovněž rodiče, aby se připojili a rozšířili mládežnické realizační týmy! Více informací získáte od p. Pokorného
- tel. č. 724 568 465.

Muži
11. 3. – 7. kolo (poslední) zimního turnaje v Orlové.
Slovan ZÁBLATÍ - TJ PETŘVALD			
3:3
(0:1)
Branky a asistence: 31.´T. Budina z penalty (faul na P. Bitalu), 46.´M.
Gorovič (-), 47.´M. Gorovič (D. Šeruda).
Sestava: J. Janča - O. Cudrák, J. Goldbricht, D. Knorr, F. Marek (41.´P. Hrachovec) - V. Zajíček, I. Goldbricht, J. Sztymon (41.´D. Kršák), T. Budina
(60.´J. Sztymon) - M. Gorovič (34.´D. Šeruda), P. Bitala (41.´M. Gorovič,
58.´P. Bitala).
V 7 utkáních turnaje hráči Hepa pouze 1x zvítězili a 2x remizovali a obsadili konečné 6. místo.
25. 3. – přípravné utkání v Orlové.
Sokol ŠENOV „B“ - TJ PETŘVALD		
4:5
(1:2)
Branky a asistence: 36.´T. Budina (O. Kostka), 41.´V. Zajíček z penalty
(Faul na V. Zajíčka), 49.´M. Gorovič (J. Goldbricht), 51.´I. Goldbricht (O.
Kostka), 88.´M. Gorovič (D. Šeruda).
Sestava: V. Král - F. Marek (46.´M. Gorovič), J. Goldbricht, D. Knorr, R. Tekeli - V. Zajíček (46.´J. Sklepek, 74.´D. Šeruda), I. Goldbricht, J. Sztymon,
O. Cudrák - O. Kostka (67.´P. Bitala), T. Budina.
První utkání v dresu Hepa odehrál V. Král.
P. Sekera

Dorost
13. 3. – přípravné utkání.
H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD			
0:1
(0:0)
Branka: 90.´V. Strouhal.
Snaživého soupeře se podařilo dorostencům Hepa udolat až v poslední
minutě zápasu. Utkání se hrálo na umělé trávě v Č. Těšíně za silného mrazu a větru.
V. Uher

Mladší žáci
28. 3. – přípravné utkání.
Gascontrol HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD		
4:2
(3:0)
Branky: M. Pokorný, D. Lach.
Sestava: J. Bořil - O. Šoch, J. Kaša, J. Hrachovec, A. Durczok - D. Lach, F.
Crlík, F. Knybl, Š. Bitala - J. Šustek, Š. Böhm, M. Pokorný.
Nově se tvořící družstvo mladších žáků odehrálo svůj první přípravný zápas, a i přes prohru na těžkém terénu to nebylo vůbec špatné. Herně bylo
lepší, chyběla však taktická vyzrálost. S přibývajícími zápasy jistě nastane
zlepšení i po výsledkové stránce.

Ve dnech 23. – 25. 3. se uskutečnilo soustředění přípravek Hepa na Morávce, kam se vypravilo autobusem celkem 34 dětí a 7 dospělých. Čekal
je opět víkend plný her, zábavy a fotbalu.
Po dlouhé zimě jsme i letos odjeli ukončit zimní část přípravy na soustředění do malebné obce Morávka. Od prvního dne nám přálo počasí, a tak
jsme chtěli co nejvíce času strávit venku na čerstvém vzduchu, čehož
jsme využili do sytosti.
V sobotu po snídani jsme zamířili na školní hřiště, kde proběhl asi hodinový společný trénink. Starší kluci pak pokračovali dál v tréninku, ti mladší
začali soutěžit v disciplínách fotbalového víceboje. Po obědě a krátkém
odpočinku jsme se na hřiště vrátili. Starší kluci měli už jen fotbal, mladší
kluky čekaly další disciplíny fotbalového víceboje - slalom na čas, autová
vhazování do dálky, švihadlo, sprint atd.
Po večeři nás v pátek i v sobotu čekala tělocvična, kde jsme hráli fotbal.
Bylo krásné sledovat, jak se mladší chtějí vyrovnat těm starším, a naopak,
jak starší berou ohled na mladší.
V neděli jsme si přispali a dostat některé děti z postele byl docela problém. Pak už to šlo rychle. Po snídani, za nádherného počasí, následovala
krátká procházka, vyhlášení výsledků víceboje, oběd, úklid a odjezd autobusem zpět do Petřvaldu.
Myslím si, že zimní příprava proběhla u naší mládeže podle plánu. Jedinou
kaňkou bylo, že se nepodařilo zajistit ani jeden turnaj pro starší žáky. Starší přípravka odehrála 6 turnajů a jen díky špatné koncovce se jí nepodařilo
umístit lépe. Málokdy ji někdo přehrál, ale výsledky většinou končily buď
0:0, nebo 0:1.
Mladší přípravka nezklamala. Odehrála 3 turnaje a hned na tom prvním
skončila na 2. místě, čímž si zajistila postup do finálové části okresu Karviná. Finále jsme odehráli, bohužel, jen v 6 hráčích, ale za předvedené
výkony se kluci vůbec nemuseli stydět.
Obě přípravky odehrály ještě mnoho přátelských zápasů, a hlavně utkání
proti Baníku Ostrava nebo Karviné byla pro nás hodně poučná.
Nyní vstoupí obě přípravky do jarní fotbalové sezony, na jejímž konci je
čeká již zmíněný letní kemp na Hepu.
Závěrem bych chtěl poděkovat za příkladnou spolupráci rodičům!
K. Pokorný

SK SLAVOJ PETŘVALD
VŠICHNI NA DERBY A DĚTSKÝ DEN
SK Slavoj Petřvald pořádá DĚTSKÝ DEN spojený s fotbalovým zápasem proti TJ HEPO Petřvald. Většího utkání v těchto končinách není, takže, vezměte děti a přijďte se pobavit.
Kdy?
SOBOTA 19.5.2018
v 16.00 hod
Kde?
Hřiště SK Slavoj Petřvald
Derby má výkop v 17.00 hod. Nikdo ať nezmešká, kapacita je velká, ale když přijdou všechny babičky, dědečkové, maminky, taťuldové, bratři, sestry,
tcháni, ba i tchýně, bude určitě plno. Skvělé pivečko, výborné klobásky, obří zábava a grandiózní fotbalová paráda jsou zaručeny.
K8S
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Soutěž o petřvaldského železného hasiče
Během první dubnové soboty se na hřišti u sokolovny konala dětská soutěž s názvem Petřvaldský železný hasič, která byla uspořádána pro kategorii mladších (od 13 do 14 let) a starších (od 15 do 18 let) žáků. Soutěže
tohoto typu se od klasického požárního sportu liší svou náročností, kdy
musí jednotliví závodníci během svého pokusu dokázat nejen rychlost, ale
i šikovnost, sílu a vytrvalost.
Na závodníky bylo připraveno celkem 7 překážek:
• připojení k čerpadlu a roztažení dvou hadic „B“ na délku 20 metrů
• uvázání lodního uzlu
• běh přes pneumatiky
• 10 metrů plazení
• výstup na 3,5 metru vysoké lešení a vytažení hadice v kotouči
• 5x převrátit pneumatiku z nákladního auta
• 10 resp. 20 úderů do tzv. hamer boxu.
Na start bylo přihlášeno celkem 32 dětí z 10 SDH. Kromě Petřvaldu se
závodu zúčastnili hasiči z Orlové-Poruby, Orlové-Města, Rychvaldu, Lhoty
u Opavy, Těrlicka-Hradiště, Dolních Marklovic, Karviné-Ráj, Horních Bludovic a Havířova-Města.

Umístění v kategorii mladších:
1. Maxmilián Kunz (Dolní Marklovice), čas 2:15
2. Radim Šeliga (Rychvald), čas 2:29
3. Tomáš Šeliga (Rychvald), čas 2:30
V této kategorii byla nejlepší závodnice z Petřvaldu, Kateřina Grauerová
na 6. místě, která obdržela 30 sekundovou penalizaci za nesprávné uvázání uzlu. V opačném případě by totiž obsadila 2. místo. Dále se umístili
na 9. místě Tomáš Kutmon a na 14. místě Václav Korbel.
Umístění v kategorii starších:
1. Adam Ligocki (Orlová-Poruba), čas 1:57
2. Jan Skřišovský (Rychvald), čas 2:00
3. Tomáš Fajkus (Petřvald), čas 2:06
Druhý petřvaldský závodník v této kategorii byl na 4. místě Ondřej Čelechovský.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům z SDH Petřvald, kteří se podíleli na organizaci soutěže, Janě Grygerkové z SDH Rychvald za vedení
organizačního týmu, TJ Sokol Petřvald za propůjčení zázemí, firmě BKB-Technik a.s. za sponzorský dar a městu Petřvald za ceny pro soutěžící.

Hnutí ANO 2011
Petřvald

pořádá čtvrtý ročník tradičního

Dne rodin s ANO,

který proběhne v neděli
6. května 2018 od 16 hodin v areálu
Sokolovny. Zde bude pro děti připraven
bohatý program: např. letecká ukázka
dronů, střelba ze vzduchovky, hod na
klauna, výroba cukrové vaty, ukázka
výcviku mladých hasičů, ukázka výcviku
psů a jiné.
Každý dětský účastník dostane
malé občerstvení.
Přijďte, těšíme se na vás!

Za SDH Petřvald, Aleš Vicherek

Květen 2018
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NAPSALI NÁM
ČAS běží – UTÍKÁ…
Milé spolužačky a spolužáci, vy všichni, kteří jste ukončili školní docházku na Masarykově škole v Petřvaldě
v roce 1958, prosím, věnujte mi pozornost. Člověk během svého života prožije různá časová období.
ČAS – dětství
ČAS – školní docházky
ČAS – prvních lásek
ČAS – pracovních činností
ČAS – seniorů
Tento ČAS má také své kouzlo. Je to náš ČAS, a jak
všichni víme, ČAS je laskavý a dovolí nám ve vzpomínkách vrátit se do školních lavic. Není důležité, že jsme
tyto školní lavice opustili před šedesáti lety, 60 je přece jen číslo.
A proto, že MLÁDÍ je třeba prožít a nezáleží na věku,
kdy se rozhodneme být MLADÍ, přijďte všichni do Kulturního domu v Petřvaldě v sobotu 19.května 2018 v 15 hodin.
Vezměte si s sebou dobrou náladu a pozvěte další spolužáky, na které máte spojení.
Těší se na vás HOLKY Z VAŠÍ ŠKOLKY
Věra Kolodějová (Blagová) Tel.: 605 870 487

Jen takový malý postřeh:
Od března letošního roku chodíme pravidelně 2x denně s naším psem na procházku. Bereme to uličkou mezi domky k Petřvaldské stružce a dále
podél plotu hřiště. A nestačíme se divit! Co krok, to psí ho--nko. Nevíme, zda to vše nadělali volně pobíhající psi, či máme mezi sebou tolik nezodpovědných chovatelů, kteří udržují čistotu kolem svého domku, ale co je za plotem, je nezajímá. My nosíme při procházkách v kapse několik sáčků,
abychom uklidili, pokud náš pes udělá hromádku.
Kdo má ke zvířatům vztah, a u majitele psa se to předpokládá, tak po svém „kamarádovi“ i uklidí. A v neposlední řadě to musí být nepříjemné
spoluobčanům, kteří tudy musí procházet.
Zamyslete se, prosím.
Marta Adamčíková Petřvald

Vážení spoluobčané,
dne 28. 2. 2018 se konalo zasedání Zastupitelstva města Petřvald.
Po úvodním slovu pana starosty
se přešlo k žádosti Slezské Diakonie umístit vyléčené narkomany
na území města, po věcné diskuzi
byla tato žádost zamítnuta jednak
z procesních chyb kraje a Slezské
Diakonie, ale hlavně z důvodu protestů občanů - PETICE!
Dále jsme byli seznámeni s projektem přístavby školní družiny
a školní jídelny na kapacitu sto
sedmdesáti míst s tím, že by tato
jídelna sloužila zájemcům z řad petřvaldských občanů. Tato přístavba
by stála cca 34 milionu korun, nic
víc k tomu nebylo prezentováno.
Dalším bodem byla diskuze, ve které vystoupila ředitelka základní školy s několika otázkami na velitele
místní policie, které se týkaly drogování a požívání alkoholu mladistvých. Velitel odpověděl, že žádný
takový případ nebyl evidován, ale
samozřejmě může existovat s tím,
že tyto případy jsou mimo dosah
policie. Pro paní ředitelku to nebyla uspokojivá odpověď s tím, že by

policie měla provádět častější kontroly a prevenci.
Dále vystoupil pan farář a kritizoval
kouření mladistvých na veřejných
prostranstvích. Po této téměř třicetiminutové diskuzi, kdy spoustu
občanů odešlo, padla poslední
otázka radního na velitele policie,
jak se má policie a občan zachovat, když přistihne mladistvého
kouřit. Po této otázce jsem také
s několika dalšími opustil toto zasedání. Celá tato diskuze o závislosti
na drogách, kouření a konzumaci
alkoholu mi připadala, jako by se
policie měla zabývat volnočasovou
aktivitou mladistvých., což považuji
za absurdní, jelikož v prvé řadě rodina a škola jsou na prvním místě
ve výchově mladistvých školou povinných. Nezeptal jsem se na to,
co mě zajímá, tak se o to pokusím
tímto způsobem.
V roce 2010 bylo schváleno vládou
navrácení majetku církvím včetně
finančního vyrovnání ve výši 75
MLD nemovitosti, 59 MLD peněžních náhrad plus inflace a dále
do roku 2030 placení duchovních.
Tak proč město uvolnilo dalších

300 000 tisíc na opravu kostela?
Už v minulém volebním období si
prosadila paní Skálová obnovu křížové cesty za 2 400 000 tisíc korun plus finance na údržbu, to jsme
opravdu tak bohatí?
Tak jako v minulém i v tomto volebním období jsem navrhoval, aby se
radní i zastupitelé zamysleli nad
výstavbou zdravotního střediska
(vše pod jednou střechou). Současná situace zdravotnictví ve městě
je na úrovni 80. let, což neodpovídá současné době. V PN vychází
okénko starosty a místostarosty,
ve kterém jsme informováni o dění
v našem městě, předminule vyšlo
skromné hodnocení provedených
prací za toto necelé volební období.
Objem prací tj. chodníky, celé úseky komunikací, výměna osvětlovacích těles, nové čekárny hlavně
na konečné linky 30 a 403, kterou
nechala starostka zbourat kvůli výrostkům, opravy interiéru školek,
moderní dětské hřiště na Šumbarské, dále oprava domů a bytového
fondu města. Škoda, že to neplatí
pro bytový fond RESIDOMO (Pokrok, červené kolonie, finské dom-

ky). Ten objem prací je tak velký
a srovnatelný s objemem do roku
2014, kdy v naší obci jako představitelé byli Ing. Holeček a paní Skálová. Nebylo na chodníky, na opravu komunikací včetně odtokových
kanálů, retardéry, zřízení TAXI senior, na nic nebyly peníze, přesto
za celou tu dobu bylo v rozpočtu
přes 1,5 MLD korun. Jak to dopadlo s budovou policistů na Ostravské, jak to bylo ošetřeno v nájemní
smlouvě, kdo ji uzavíral a za jakých
podmínek! Co se týče jízd v obytných zónách se po upozornění místostarosty nic nezměnilo. Ten, kdo
jede rovně, má přednost! Řidiči nerespektují přednost zprava. Znovu
navrhuji instalovat retardéry na nebezpečných úsecích. V minulosti
nebylo na opravu chodníku na ulici Ostravské, v současné době je
to v plánu na příští období za cca
9 milionu korun. Je zajímavé, že
peníze jsou, i když ne hned, ale postupně, kdysi nebyly!
Proč asi?
S pozdravem hezkého dne
Lubomír Velička, Petřvald
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Zákony platí jenom pro občany?
JEN NAŠE MÁMA
uměla se s námi radovat i smát
s láskou o nás pečovala
o své pohodlí nedbala
mnohých věcí
se musela vzdát
Uměla lásku rozdávat
k sobě nás přivinout
bolístku pofoukat
písničku zazpívat
Do své náruče nás schovávala
když v noci na nás dýchal chlad
Byla naše opora i pevná zeď
od které jsme se mohli odrazit
do života vkráčet na tenký led
učila nás skromnosti
lásce pokoře i věrnosti
Rozdávala mnoho radosti
Naučila nás
se životem se prát
nikdy se nevzdávat
Jen naše máma uměla
tolik štěstí lásky rozdávat
Anna Kapustková, Petřvald

Vážení spoluobčané, ke dni 6. 4.
2018 shrnuji fakta k záměru Slezské diakonie provozovat terapeutickou komunitu pro drogově závislé
v Petřvaldě.
Nemovitost je vedena v katastru
nemovitosti stále jako rodinný dům,
v zóně, která je určená především
pro bydlení v rodinných domech.
Dle stavebního zákona lze poskytovat sociální služby v budovách,
které jsou stavbami občanského
vybavení, tím pádem musí proběhnout změna účelu užívání stavby
včetně vyjádření všech dotčených
orgánů tak, jak by to bylo vyžadováno u stavby nového domu. Žádost
o změnu užívání podala Slezská
diakonie dne 12. 3. 2018.
Dále jsme názoru, že je tento záměr v rozporu s Územním plánem
města Petřvald, jelikož se nejedná
o „lokální“ sociální službu určenou
pro Petřvalďany, ale pro celý Moravskoslezský kraj.
Výše uvedené argumenty zazněly
na setkání občanů dne 6. 2. 2018
a přesto Krajský úřad Moravskoslezského kraje dne 7. 2. 2018
vydal Slezské diakonii Rozhodnutí
poskytovat danou sociální službu

a s možností čerpat na ni dotace.
Jde o velmi nestandartní postup,
který dle našeho názoru není v souladu se zákonem o sociálních službách, kdy je podmínkou registrace
právě doložení změny účelu užívaní
stavby, a proto jsme jako občané
podali podnět na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby celý proces
registrace této sociální služby prověřil. Dle prohlášení tiskové mluvčí
Krajského úřadu, dne 3. 4. 2018
zahájili zástupci Ministerstva práce
a sociálních věcí kontrolu registrace této sociální služby. Nyní čekáme na výsledek této kontroly.
Zákony přece musí platit nejen pro
občany, ale rovněž i pro neziskové
organizace.
A ještě uvádím, že pro získání
vlastního názoru jsme si, skupina
občanů, udělali výlet do Kyjova,
kde působí obdobná terapeutická
komunita a sousedé až tak nadšení nejsou. Navíc, způsob prosazení služby ze strany kraje v nás
opravdu vyvolává obavy, jestli je to
skutečně tak v pohodě, jak nám je
podsouváno.
Lenka Lobodová

ZO ČSCH Orlová
Poruba vás zve
ve dnech
23. a 24. 6. 2018
na svou tradiční
53. Místní výstavu
drůbeže, králíků
a holubů.
Otevřeno pro veřejnost bude v sobotu 23. 6. od 9 do 18 hod. a v neděli 24. 6. od 9 do 14 hod. Adresa: Těšínská 574, Orlová Poruba.
Příjem přihlášek do 9. 6. 2018.
Příjem zvířat se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. od 13 do 20 hod. Občerstvení zajištěno. Bližší informace podává Rostislav Mrlina,
tel: 737 775 981,
e-mail: hedvabnicky@seznam.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkujeme panu doktoru Chudobovi a sestřičce Ožanové za pomoc v nouzi, ochotu a velkou podporu v době zlé. Vážíme si jejich času a trpělivosti s těžce nemocným Jiřím Havláskem.
Za vše srdečně děkuje Anna Havlásková s rodinou.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

montáž – kontrola – servis

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

777 677 379

PŘIJMEME SERVÍRKU
do restaurace MOKROŠ,
Závodní 354, Petřvald
Tel.: 596 542 021
Mob.: 776 280 099

setalarm@email.cz

Veterinární ordinace

s.r.o.

MVDr. Váňová Lucie
Praxe pro malá zvířata a plazy
Klimšova 750, Petřvald
www.care4pet.cz
care4pet@seznam.cz

telefon : 725 908 838

V naší ordinaci upřednostňujeme objednávkový systém,
můžeme se pak vašemu mazlíčkovi maximálně věnovat.

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
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřeli občané

Jiřina Kochanová

85 let

Kristýna Grymová

Jana Burešová

Ing. Jaroslav Krmášek

80 let

Šimon Hlavinka

Jiří Havlásek

74 let

Ondřej Lukáš

Gustáv Makula

60 let

Amálie Mrlinová

Květoslava Sulková

66 let

Olívie Pavelková

Karel Šebesta

88 let

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Miroslav Süssenbeck   

80 let

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

Blahopřání
Zdraví plné rance, hodně peněz v bance,
samý smích a moře lásky, a do sta let žádné
vrásky.
Dne 5. května 2018 oslaví své životní jubileum 80
let náš bráška pan Jan Trombík.
Vše nejlepší ti do dalších let přejí sestra Marie
a bratři Josef a Jaroslav s rodinami.

Dne 27. května 2018 oslaví 65 let
paní Naděžda Vicherková z Petřvaldu.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti
a životní pohody do dalších let s láskou přejí
manžel Jaromír, dcera Žaneta, zeť Radim, dcera
Iveta, zeť David a vnoučata Davídek, Kristýnka
a Nikolka.

Vzpomínáme
S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 7. března 2018 zemřel ve věku 94 let náš milovaný tatínek,
bratr, dědeček, pradědeček, strýc a švagr, pan Ladislav Šustek.
Zároveň jsme si 19. března 2018 připomněli 7. výročí úmrtí jeho manželky, naší maminky,
paní Jarmily Šustkové.
Dcery Eva, Jarmila a Marta s rodinami.

Dne 16. března 2018 jsme vzpomněli 5. výročí
úmrtí pana Dalibora Křístka.
Vzpomínají manželka Jana a syn David s rodinou.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a v srdcích našich žije dál…
Dne 10. dubna 2018 jsme vzpomněli 14. výročí,
kdy nás opustil náš milovaný syn,
manžel, tatínek, zeť a synovec pan Tomáš Volný.
S láskou vzpomínají maminka a celá rodina.

Osud nám nikdy nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen
vzpomínky, bolest a žal.
Dne 15. dubna 2018 jsme vzpomněli nedožité
90. narozeniny pana Vladimíra Opálky.
S láskou a úctou vzpomínají syn Miroslav
s manželkou, vnučka Veronika a vnuk Libor
s rodinami.

Kdo tě znal, ten vzpomene. Kdo tě měl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 22. dubna 2018 jsme vzpomněli 25. výročí
úmrtí pana Milana Kubíčka a zároveň dne 30.
května 2018 by se dožil 93 let.
S láskou a úctou za celou rodinu vzpomíná syn
Ivan.

Dne 6. května.2018 uplyne 25 let, kdy nás
navždy opustil pan Ing. Zdeněk Juřica.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, syn
Vladimír a dcera Jana s rodinami.
Nikdy nezapomeneme.

Dne 6. května 2018 by oslavila 73. narozeniny
paní Vanda Miksová.
Stále vzpomínají manžel Miroslav, dcera Jolana
a syn Martin s rodinami.

69 let
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 9. května 2018 si připomeneme nedožité 90.
narozeniny paní Ludmily Valové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila a syn
Petr.

Udělal jsi vše, cos pro nás mohl, proto jsi se
požehnaného věku dožil, už jsi asi v nebíčku, ty
můj drahý tatíčku.
Dne 18. května 2018 by se dožil 100 let
pan Jan Škuta.
Vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Dne 20. května 2018 uplyne rok, kdy nás navždy
opustila ve věku 96 let
paní Žofie Czakanová.
Nikdy nezapomeneme. Dcery Erika a Jarka, a syn
Ota s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska
a vzpomínky v nás žijí dál.
Dne 20. května 2018 uplyne 10 let, kdy nás
opustil pan Miloš Kačor.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Sylva s rodinou
a manželé Lipkovi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 22. května 2018 by oslavil 70. narozeniny
pan Jiří Turský.
S láskou vzpomíná dcera Marcela s rodinou.

Dne 25. května 2018 vzpomeneme 4. výročí úmrtí
paní Vlasty Kubančíkové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Albert, syn
Martin a dcera Taťána s rodinami.

Úmrtí

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým smutnou zprávu, že nás
navždy opustila naše drahá a milovaná dcera,
vnučka, sestra, švagrová, teta, neteř a sestřenice,
slečna Petra Křístková.
Zesnula náhle dne 21. března 2018
ve věku 33 let.
S láskou vzpomínají maminka Jana
a bratr David s rodinou.

S hlubokým zármutkem oznamujeme přátelům
a známým, že dne 4. dubna 2018 zemřel
po těžké nemoci, ve věku nedožitých 83 let, náš
drahý a milovaný tatínek, dědeček, pradědeček,
bratr, švagr, strýc a tchán,
pan Jindřich Knybel, rodák z Petřvaldu.
Za celou zarmoucenou rodinu sestra Ludmila
Vidláková, roz. Knyblová.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

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

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

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

tel.: 776 611 888
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ŠKODA SI LÉTO
NEOCHLADIT
Důkladná kontrola klimatizace
včetně dezinfekce od 950 Kč.

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

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

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

Máme lepší řešení jak se zchladit. Nechte si zkontrolovat svou klimatizaci našimi
odborníky a užívejte si chladný a čistý vzduch během celého léta. Nabízíme kompletní
servis klimatizace.
Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!
ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOSALON KUDRNA s.r.o.
Příčná 1245
735 14 Orlová - Poruba
Tel: 596 511 944
www.autosalonkudrna.cz

Květen 2018
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TARIFY
SINGLE

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

BEZ
ÚVAZKU

PLATBA V HOTOVOSTI.

AKTIVACE
ZA 1 KČ

Tel. č. 606 276 978

INTERNET ZA KAČKU

Místní firma
dodává
a montuje
na klíč:

WWW.INTERNETZAKACKU.CZ

• KLIMATIZACE A TEPELNÁ ČERPADLA světových
i domácích značek
• VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU
systémů a měření U VÁS
DOMA ZDARMA

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.

• VYŘÍZENÍ KOTLÍKOVÉ
DOTACE na tepelné čerpadlo profesionály

DOPRAVA ZDARMA
WWW.VEJNET.CZ

volejte na: 724 029 987 pište na:
klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz

555 500 800 / 602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

Demonta T, s.r.o.

Ostravská 2064, Petřvald

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

tel. 739 970 110

VÝKUP ŠROTU, PAPÍRU,

Kvalitně odvedená práce za dobrou cenu!
Využijte našich služeb - 739 424 311.

BAREVNÝCH KOVŮ A AUTOBATERIÍ

zpětný odběr elektrozařízení
Výkupní doba: Po, Út, Čt
St, Pá
So
www.demonta.cz

8:30-12:30 13:00-16:00
8:00-12:30 13:00-15:30
8:30-12:00
info@demonta.cz

viz str. 3

20

Petřvaldské noviny

Nevyhazuj starý akumulátor!

Vykupujeme autobaterie

za 17 Kč/kg!
BANNER
STARTING BULL

KÓD
AKUMULÁTORU

AKČNÍ
CENA

CENA PŘI VRÁCENÍ
STARÉ AUTOBATERIE

44 Ah 360 A

BA 54409

1.239,-

1.041,-

55 Ah 450 A

BA 55519

1.538,-

1.286,-

60 Ah 480 A

BA 56009

1.755,-

1.485,-

72 Ah 650 A

BA 57212

2.110,-

1.786,-

88 Ah 660 A

BA 58820

2.459,-

2.063,-

METAL FAKTOR RECYCLING s.r.o.
Polanecká 1238/47, 721 00 Ostrava-Svinov

Ceny včetně DPH.

Prodáváme nové akumulátory Banner:

tel.:: +420 772 770 770
e-mail: info@bannerostrava.cz

www.bannerostrava.cz

Prodej zánovních motocyklů
Prodej lehce poškozených motocyklů
Prodej značkových dílů DUCATI, YAMAHA
U Hrůbků 251/119
709 00 Ostrava-Nová Ves

+420 739 318 871
info@motobazarostrava.cz

www.motobazarostrava.cz
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