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 Zápis dětí
do mateřské školy
 Talentové zkoušky
do ZUŠ
 Jarní bylinky kolem nás
– přednáška
 Slet čarodějnic

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
27. dubna
v 16:00 hod.
v kulturním domě.

Foto: Lucie Skrzyžalová

Pohádkový karneval

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky

INFORMACE Z RADNICE

květnových
Petřvaldských novin

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

je 7. dubna 2016.

25. schůze Rady města Petřvaldu se konala 10. února 2016
RM rozhodla:
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
 o uzavření smluv o právu provést stavbu „Chodník podél silnice III/4726, ul. Šumbarská,
Petřvald“ s majiteli dotčených
pozemků a městem Petřvald;
 o uzavření smluv o právu provést
stavbu „Stavební úpravy komunikace ul. U Stružky“ s majiteli
dotčených pozemků a městem
Petřvald;
 o uzavření Ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné
energie a nosných médií mezi
městem Petřvald a společností
Veolia Energie ČR, pro objekty
Dům s pečovatelskou službou,
byty ul. Březinská a Kulturní dům
v Petřvaldě na rok 2016;

 o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti a o organizačním zajištění ostatní dopravní obslužnosti uzavřené se
společnostmi:
- ČSAD Karviná, a.s., kterým
se mění pro období od 1. 1.
do 31. 12. 2016 výše prokazatelné ztráty dopravci za rok
2016 v částce 751 951 Kč;
- Dopravní podnik Ostrava,
a.s. a Koordinátor ODIS
s.r.o., kterým se mění úhrada prokazatelné ztráty dopravci za rok 2016 v částce
1 059 767 Kč;
- ČSAD Havířov, a.s., kterým
se mění výše prokazatelné

ztráty pro období od 1. 1.
do 31. 12. 2016 na částku
2 265 000 Kč;
 o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
územního odboru Karviná na
zlepšení a modernizaci zázemí
využívané příslušníky hasičského záchranného sboru na stanici v Orlové;
 o uzavření smlouvy o zajištění
uměleckého vystoupení hudební skupiny Buty v rámci kulturní
akce Den tradic města Petřvald
2016 dne 24. 9. 2016;
 o uzavření darovacích smluv na
akci „23. Reprezentační ples
města Petřvald“ konanou dne
6. 2. 2016 v Kulturním domě

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

města Petřvald mezi městem
Petřvald a těmito dárci:
- MH-STAVBY, s.r.o. (4 000 Kč);
- Ing. Lech Rzeszut (5 000 Kč);
- VAMOZ – servis, a.s. (5 000 Kč);
 o uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Depos Horní
Suchá, a.s. a obdarovaným
městem Petřvald za účelem poskytnutí finančního daru ve výši
20 000 Kč na kulturní akce pořádané městem Petřvald v roce
2016;
(pokračování na straně 2)
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 o uzavření dodatku ke smlouvě
o nájmu a provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních
vod v Petřvaldě se společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava za účelem
umožnění aktualizace Platebního mechanismu v souladu s novými právními předpisy a novým
modelem a nástrojem zveřejněnými Státním fondem životního
prostředí 18. 12. 2014;
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o nájmu a provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních
vod v Petřvaldě se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. za účelem
umožnění uplatnění regionální
solidární ceny pro stočné pro

Petřvaldské noviny
celé město Petřvald pro roky
2016-2018;
 o zvýšení nájemného o meziroční míru inflace nájemci nebytových prostor v Petřvaldě na ulici
Gen. Svobody čp. 929 České
poště, s. p. v období 4/20163/2017. Úředně ohlášená meziroční míra inflace činí 0,3 %, což
představuje zvýšení ročního nájemného na rok 2016 o částku
349 Kč;
 o prominutí poplatku za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě:
- Odboru Klubu českých turistů Ferda Mravenec Orlová při
společenské akci s vyhodnocením nejlepších turistů za rok
2015 dne 12. 2. 2016 a při
akci výroční členské schůze
dne 31. 1. 2016;

- Mateřské škole Petřvald při
konání akce pro děti a rodičovskou veřejnost s názvem
„Slet čarodějnic“ pana Riedla,
konané dne 14. dubna 2016;
- Sdružení rodičů při Masarykově škole v Petřvaldě při konání
tradičního papučového plesu, který se konal dne 16. 1.
2016;
 o prominutí úhrady za pronájem
místnosti ve Středisku kulturních služeb v Petřvaldě a banketky v kulturním domě politickým
stranám a hnutím, zastoupeným
v Zastupitelstvu města Petřvaldu, a to maximálně za dobu dvou
hodin jednou měsíčně;
 o spolupořádání II. ročníku Mezinárodního šachového turnaje
OPEN PETŘVALD 2016 konaného dne 12. 3. 2016 v Kulturním

domě Petřvald, ve spolupráci
s šachovým oddílem Sportovního klubu Slavia Orlová;
 o uzavření Dohody o spolupráci
na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko s partnerským městem Strumień.

RM rozhodla o podání žádosti
o dotaci na projekt „Opatření ke
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ na výměnu stávající sodíkových svítidel za nová

LED svítidla z programu „EFEKT
2016“ – státního programu na
podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie pro
rok 2016.

RM vzala na vědomí:
 výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12.
2015;
 vyhodnocení smluv o nájmu,
provozování a údržbě tepelného
hospodářství a na prodej tepla
za rok 2015;
 výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., v platném
znění za rok 2015;
 zprávu o činnosti knihovny města Petřvald za rok 2015.

26. schůze Rady města Petřvaldu se konala 24. února 2016
RM vyhlásila záměr propachtovat pozemky parc. č. 644/1,
č. 644/2, č. 644/9, č. 1250/2,
č. 1251/3, č. 1264/1, č. 1264/2,
č. 1264/3, č. 1264/5, č. 1264/6,

č. 547/1, č. 4396/20, č. 2402/1,
č. 2403/1, č. 2403/3, č. 2419/1
a č. 2474, vše v kat. území Petřvald u Karviné.

11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 24. února 2016
ZM rozhodlo o zřízení věcných
břemen na pozemcích fyzických
a právnických osob ve prospěch
města, o úplatných převodech
a nabytí pozemků.
ZM vyhlásilo záměr směny části
pozemku parc. č. 382 o výměře
cca 113 m2 v kat. území Petřvald
u Karviné ve vlastnictví města
Petřvald za část pozemku parc.
č. 378 o výměře cca 49 m2 v kat.
území Petřvald u Karviné ve vlast-

nictví společnosti STILBAG plus,
spol. s r.o.
ZM rozhodlo o návrzích na změnu územního plánu podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
a pověřilo odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu
Petřvald podáním žádosti o pořízení změny č. 1 územního plá-

nu města Petřvaldu Městskému
úřadu Orlová, odboru výstavby,
jako příslušnému úřadu územního
plánování.
ZM stanovilo měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva města, a to v maximální
výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
obcí, ve znění pozdějších předpisů
i v případě budoucí změny nařízení

vlády č. 37/2003 Sb., s účinností
od 1. 3. 2016.
ZM stanovilo financování projektu „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení“ z vlastních zdrojů ve výši
870 439 Kč.
ZM rozhodlo o uzavření darovací
smlouvy o poskytnutí finančního
daru ve výši 40 000 Kč Tělocvičné
jednotě Sokol Petřvald.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 29. 2. 2016 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

76 165,00

76 165,00

13 501,91

Nedaňové příjmy

11 220,00

11 220,00

2 069,84

Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

3 113,00

3 113,00

599,88

PŘÍJMY CELKEM

90 498,00

90 498,00

16 171,63

Běžné výdaje

81 326,00

81 326,00

11 418,41

Přijaté transfery

Kapitálové výdaje

25 336,00

25 336,00

865,54

VÝDAJE CELKEM

106 662,00

106 662,00

12 283,95

8 084,00

8 084,00

-3 079,00

Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

0,00

0,00

0,00

-1 920,00

-1 920,00

-320,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

-488,67

16 164,00

16 164,00

-3 887,67

Výkaz o plnění rozpočtu k 29. 2. 2016 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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Víte, že jsme se zúčastnili projektu
Hodina Země?
Dne 19. 3. 2016 mezi 20:30
a 21:30 hodinou se naše obec
připojila k celosvětové kampani
Hodina Země tím, že společně
s dalšími obcemi a státy celého
světa, zhasla pouliční osvětlení na ulici Kulturní a na náměstí
Gen. Vicherka. Cílem této akce je
nalézt šetrnější přístup k životnímu prostředí a zejména klimatu.
Možná mnozí z Vás, občanů, přemýšlí nad tím, co vlastně Hodina
Země je za akci a kdo ji organizuje. Na vysvětlenou – Hodina Země
je každoroční událost pořádána
WWF (World Wide Fund for Nature
-Světový fond na ochranu přírody),
v České republice např. Klimatická koalice, Centrum pro dopravu

a energetiku a Ekologický institut
Veronica, v níž se lidé, města a firmy společně hlásí k ochraně klimatu. Jedná se o hodinové zhasnutí
světel, ať již veřejného osvětlení
či budov firem, ale také mnohých
lidí doma v pohodlí svého obývacího pokoje. V loňském roce se do
akce zapojilo po celém světě na
více jak 7 000 měst a společně
s nimi zhasly světla u miliónů jednotlivců po celém světě. V České
republice akci podpořilo více jak
150 obcí, 130 firem a tisíce obyvatel. Akci podpořila řada památek,
mezi jinými i Tančící dům, Karlův
most, Vítkovické pece, chrám sv.
Barbory nebo Štramberská Trúba.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 2. ČTVRTLETÍ 2016
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
duben: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.
květen: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.
červen: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
duben: 14.
květen: 12.
červen: 16.
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle (pondělí, úterý)
duben: 25., 26.
květen: 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
červen: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.

Město Petřvald nabízí pracovní místo
Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

Předpokládaný nástup: dle dohody

Bližší informace: veřejná výzva
na obsazení pracovního místa
včetně dalších podmínek a předpokladů je zveřejněna na úřední
desce městského úřadu, na elektronické úřední desce městského úřadu popř. na internetových
stránkách www.petrvald-mesto.cz
v sekci Zaměstnání.
Termín pro podání přihlášek:
10. 4. 2016

Pracovní poměr: na dobu určitou.

Tel.: 596 542 902, 596 542 908

Referent odboru výstavby a životního prostředí - výkon státní
správy ve věcech spadajících do
působnosti stavebního úřadu
podle stavebního zákona a prováděcích předpisů.

Ochrana včel
Upozorňujeme, že dle § 51, odst.
1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, nesmí fyzické
nebo právnické osoby, které používají přípravky ve venkovním prostředí, aplikovat přípravky, které
jsou označené jako nebezpečné
nebo zvláště nebezpečné pro včely.
Tyto přípravky lze používat pouze za předpokladu, že osoby provádějící postřik zjistí, dle § 51,
odst. 2a téhož zákona, u místně
příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od
hranice pozemku, na němž má být
aplikace provedena, a minimálně
48 hodin před provedením aplikace oznámí dotčeným chovatelům

včel a místně příslušným obecním
úřadům aplikaci přípravku. Upozorňujeme zároveň chovatele včel na
jejich povinnost (dle § 51, odst. 3
téhož zákona) oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje
k umístění trvalých a přechodných
stanovišť včelstev, v souladu s § 7
a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb.,
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na
ochranu rostlin. Zjistí-li chovatel
včel, že došlo k jejich úhynu v důsledku použití přípravku, oznámí
to neprodleně krajské veterinární správě.
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí

Pozor na otravu oxidem uhelnatým!
Topná sezona přináší každoročně
zvýšený výskyt intoxikací oxidem
uhelnatým (CO). Jedná se o bezbarvý neviditelný plyn bez zápachu.
Příznaky otravy se dají snadno zaměnit například s chřipkou nebo
obyčejnou únavou. Počet těchto
intoxikací neustále roste. Proto se
záchranné složky MSK a Městská
nemocnice Ostrava, pod záštitou
Moravskoslezského kraje a za podpory města Ostravy, rozhodly zvýšit
povědomí veřejnosti a upozornit na
nutnost obezřetnosti, která je v souvislosti s hrozbou otrav nutná. Dne
3. března bylo v Městské nemocnici Ostrava uspořádáno společné tiskové setkání s novináři, zaměřené
právě na toto velmi aktuální téma.
V rámci tiskového setkání vystoupili se svými příspěvky 1. náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje
Josef Babka, který setkání zaštítil,
Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostrava,
Roman Gřegoř, ředitel Zdravotnické záchranné služby MSK, Zdeněk
Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru MSK, Michal Hájek, primář Centra hyperbarické medicíny
Městské nemocnice Ostrava, Vladimír Vlček, prezident České asociace hasičských důstojníků a Jiří
Pokorný, Fakulta bezpečnostního
inženýrství VŠB Ostrava. „Otravy oxidem uhelnatým bohužel i v našem

kraji přibývají. Chceme proto zesílit
aktivitu v oblasti prevence a ve spolupráci s vedením jednotlivých obcí
a sbory dobrovolných hasičů varovat
obyvatele před nebezpečím smrtícího plynu. Zároveň je upozornit
na opatření, kterými ochrání zdraví
své i svých blízkých. Důležité je, aby
nezanedbávali pravidelné kontroly
spotřebičů, revize komínů, vyhnuli
se neodborným opravám zařízení
a případně využili detektorů úniku
CO, které včas varují před nebezpečím otrav. Starosty všech 300 obcí
v našem regionu jsme už písemně oslovili se žádostí o spolupráci,
zvažujeme také pořádání seminářů
pro vedení obcí,“ říká Josef Babka,
1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a předseda krajské
komise bezpečnostního a integrovaného záchranného systému. Velmi
často dochází k intoxikacím, jejichž
zdrojem jsou plynová topidla, krby
nebo kotle na tuhá paliva. „Naše
posádky vyjížděly v kraji jen od začátku ledna letošního roku k osmi
případům intoxikací oxidem uhelnatým. Postiženy při nich byly více než
tři desítky osob. Jeden člověk přitom
zemřel, další z pacientů byli ve vážném stavu. Čísla jsou opravdu velmi
alarmující,“ sdělil ředitel Zdravotnické záchranné služby MSK Roman
Gřegoř. Příčina náhlých zdravotních
obtíží bývá v těchto případech laiky

mnohdy nerozpoznána a označena
jako prostý kolaps, nevolnost a podobně. V nebezpečí se tak mohou
ocitnout nejen samotní postižení
a jejich blízcí, ale i záchranáři. Pokud
je koncentrace nebezpečného plynu
na místě zásahu vysoká, mohou
se přiotrávit i oni. Z tohoto důvodu
jsou již všechny posádky vybaveny
čidly, které na přítomnost CO reagují
alarmem a dokáží koncentraci oxidu
uhelnatého i přesně změřit.
Na úniku nebezpečných plynů v domácnostech v ČR se podílí oxid
uhelnatý, podle statistik Hasičského záchranného sboru ČR, téměř
jednou třetinou. Podíl úniků přitom
nadále stoupá. Česká asociace
hasičských důstojníků spustila už
před několika lety spolu s HZS MSK
a Olomouckého kraje dlouhodobou
republikovou kampaň zaměřenou
na propagaci hlásičů kouře a detektorů nebezpečných plynů. Hasiči
upozorňují taky na možnost pořízení detektorů úniku přímo CO, které
včas varují před nebezpečím otrav.
Po práci záchranářů přebírají intoxikované pacienty odborníci z Městské nemocnice Ostrava, konkrétně
Centrum hyperbarické medicíny,
v čele s primářem MUDr. Michalem
Hájkem. „Otrava oxidem uhelnatým
je významným zdravotním, sociálním
a ekonomickým problémem v mnoha vyspělých zemích světa a zaujímá

první místo mezi náhodnými otravami v Evropě i Severní Americe,“ říká
primář Michael Hájek. Co se týká
zdravotních důsledků otravy CO,
Hájek dodává, že dochází k pozdnímu neurologickému postižení u 15–
40 % pacientů s odstupem dnů až
měsíců a projevuje se rozvojem
neurologických příznaků, jako jsou
kognitivní disfunkce (např. poruchy
orientace), poruchy paměti, zmatenost, snížení intelektu či demence.
Celková úmrtnost u nemocničních
pacientů je asi 3 %. Nehledě na to,
že počet intoxikace CO dramaticky
roste. Jen od začátku roku došlo už
k osmi případům otravy CO. Proto
je ze všeho nejdůležitější intoxikaci předcházet důslednou prevencí.
Po skončení tiskového setkání
následovala prohlídka pracoviště hyperbarické komory. Všechny
zúčastněné organizace se budou
v rámci preventivních aktivit problematice otrav oxidem uhelnatým i nadále věnovat.
ZDROJ:
http://www.msk.cz/cz/verejnost/
pozor-na-otravu-oxidem-uhelnatym!-66117/
http://www.hzscr.cz/clanek/aktualni-problematika-otrav-oxidem
-uhelnatym.aspx
Šopová Marcela,
odbor výstavby a životního prostředí
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Diamanty zdobená svatba

Smaragdová svatba manželů Szczypkových

Manželství se uzavírá s cílem
zůstat spolu po celý život v dobrém i zlém, ale zdaleka ne všem
párům se toto podaří. Manželé
Květoslava a Gabriel Volní patří
k těm, kteří došli na společné
cestě životem až k diamantové svatbě. Manželé Volní se seznámili cestou do práce, oba
pracovali na Dole Pokrok. Paní
Květoslava jako kreslička a pan
Gabriel jako důlní tesař. Téměř po
roční známosti se rozhodli uzavřít
sňatek. Od té chvíle již uběhlo
mnoho let plných radostí i starostí. Za tu dobu manželé spolu vychovali dvě dcery Růženu a Pavlu
a s láskou přivítali do rodiny svá
4 vnoučata a 7 pravnoučat. Šedesát let manželství je krásné výročí, je to nejen datum v kalendáři,
ale je to hlavně důvod k oslavě.
Diamantoví manželé si proto druhou sobotu v únoru v obřadní síni

V sobotu 20. 2. 2016 v obřadní
síni MěÚ v Petřvaldě za účasti
dětí, vnoučat a přátel symbolicky
obnovili svůj manželský slib manželé Helena a Jan Szczypkovi. Ne
snad proto, že to život nezbytně
potřebuje, ale spíš proto, aby
vzájemně jeden druhého ujistili,
že jejich 55 let žijící rozhodnutí jít
po společné cestě bylo správné,
že naděje, tužby a přání, které si
při svatebním obřadu slíbili, došly svého naplnění. Pravda, možná ne všechna a možná ne zcela,
tak to už v životě chodí, tak to už
bývá. Přesto se mohou s oprávněnou radostí zahledět zpět a říci
si: stálo to za to, máme být na co
hrdi, a mohu s jistotou říci – kdybych měl možnost znovu volit, vybral bych si zase Tebe. Poprvé se
potkali v karvinské kantýně Dolu
ČSA a Janovi učarovala krásná
mladá blondýnka Helenka Borowiecová, která mu podstrojovala chutné svačinky. Dne 11. 2.
1961 si v obřadní síni v Petřvaldě
řekli své „ano“ a spojili své životy v prosté a krásné my - manželé
Jan a Helena Szszypkovi. Postavili dům a vychovali dvě děti dceru
Kateřinu a syna Pavla, přivítali do
rodiny i jejich partnery a k velké
radosti do rodiny přibyly vnučky Veronika, Lucka, Nikola a Natálka.
Rovnováhu pohlaví v rodině dnes
posílily i jejich protějšky. Do rodiny

symbolicky zopakovali svatební
obřad a řekli si znovu své „ANO“.
Slavnostní obřad si v ničem nezadal s klasickou svatbou. Hudba,
zpěv, recitace, projev pana místostarosty Ing. Petra Dvořáčka,
manželské políbení oslavenců,
zápis do kroniky města a v závěru slavnostní přípitek s gratulací
vytvořily atmosféru, na kterou
budou přítomni jistě dlouho vzpomínat. Třešinkou na dortu jejich
oslavy bylo pro oslavence malé
hudební překvapení v podání jejich pravnučky Kristýnky. Děkujeme oslavencům, že naše pozvání
do obřadní síně přijali a přejeme jim, aby krásné dny, které
spolu prožili, trvaly ještě dlouho
a aby ve zdraví a v pohodě užívali radosti, které člověku skýtá
život.
Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

patří také 7 pejsků. Paní Helenka
pracovala jako vedoucí prodejny
potravin v Petřvaldě a pan Jan
jako důlní záchranář na Dole Fučík v Petřvaldě.
Od roku 1991 byli správci rekreačního střediska na Morávce,
později v Tyrolských Alpách, pak
v italských Dolomitech a nakonec ve Schladmingu. V mezičase
také vypomáhali i v rekreačním
středisku Soběšovice na Žermanické přehradě. Jejich život je pestrý, ale dokážou si najít čas i na
své koníčky, paní Helenka kromě
vaření má ráda ruční práce a zahrádku a pan Jan svou zálibu pro
dobré jídlo vyvažuje celoživotní
zálibou pro sport, auta a dnes
také sledováním „romanťáků“ od
Rosamunde Pilcher a poslechem
tyrolských a polských šlágrů. Součástí každé svatby je svatební
cesta. Ta před 55 lety byla divoká
- za zvuků a v sedle motorek po
krásách Českého ráje. Ta smaragdová už nebude tak divoká jako
tenkrát, užijí si ji na palubě svého
vozu, se kterým procestují okolí Třeboňských rybníků a města
Tábor, navštíví zámek Hluboká,
muzeum čokolády a marcipánu.
A nám nezbývá než popřát hezkou
a pohodovou cestu, a to nejen po
krásách jižních Čech, ale i dalšími
společnými léty.
Za KPOZ Mgr. Šárka Němcová

Foto: Pavel Římánek

Byli jsme blahopřát…
- paní Aleně Miazgové, která oslavila 85. narozeniny
- paní Heleně Schindlerové, která oslavila 80. narozeniny
Komise pro občanské záležitosti
města Petřvaldu pořádá jednou
za čtvrt roku v obřadní síni v budově radnice slavnostní setkání
80., 85., 90., 95., 100. a víceletých jubilantů.
V případě, že se ze zdravotních
důvodů nemůžete této akce zúčastnit, rádi Vám popřejeme
k Vašemu jubileu doma. Stačí si
jen na matrice MěÚ Petřvald dohodnout termín návštěvy.
Kontakt:
596 542 904
tomkova@petrvald-mesto.cz
paní Helena Schindlerová s panem
starostou Ing. Jiřím Lukšou

Komise pro občanské záležitosti

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.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz

PODĚKOVÁNÍ
Srdečné poděkování za krásný svatební obřad na petřvaldské radnici, který jste nám připravili k šedesátému výročí našeho manželství. Dále bychom rádi poděkovali panu místostarostovi za projev,
paní Ivaně Tomkové za organizaci naší diamantové svatby a krásný
hudební doprovod při obřadu.
Děkují Květoslava a Gabriel Volní
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V měsíci únoru 2016 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu

Adélu Koryčánkovou

Sabinu Křístkovou

Ladislava Moudrého

Viktorii Myjavcovou

Foto: rodina Koryčánkova

Foto: rodina Křístkova

Foto: Pavel Římánek

Foto: Pavel Římánek
Komise pro občanské záležitosti

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

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald
Školní 246, p. o. vyhlašuje pro školní rok 2016/2017
Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,
příspěvková organizace

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

vyhlašuje

pro žáky, kteří k 31. srpnu 2016 dovrší 7 let
Přijímáme žáky do hudebního, výtvarného a tanečního oboru

zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2016/2017

v úterý 17. května
a ve středu 18. května 2016
od 8. do 16. hodiny.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte vyzvedne
od pondělí 9. května 2016 na vybrané mateřské škole
denně v době jejich provozu takto:
2. května 1654

od 6. do 16. hodiny,

K Muzeu 257

od 6. do 16. hodiny,

Závodní 822

od 6.30 do 16. hodiny,

Šenovská 356

od 6. do 16. hodiny.

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte odevzdá
zákonný zástupce dítěte u zápisu v uvedené dny (17. a 18. 5.)
na pracovišti 2. května 1654 (Březiny).
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od tří let věku.
Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

V Petřvaldě dne 1. 3. 2016

Mgr. Jiřina Budíková
ředitelka mateřské školy

V hudebním oboru nabízíme možnost studia:
přípravná hudební výchova
hra na klavír
hra na klávesové nástroje
hra na zobcovou a příčnou flétnu
hra na klarinet, fagot a saxofon
hra na kytaru
hra na housle
hra na akordeon
sólový a sborový zpěv
Přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově ZŠ a ZUŠ, Závodní 822, Petřvald - 2. patro v následujících termínech:
 HUDEBNÍ OBOR – sólový a sborový zpěv
pondělí 23. 5. 2016
15.00-17.30 hod
 HUDEBNÍ OBOR
pondělí 23. 5. 2016
úterý 24. 5. 2016
středa 25. 5. 2016

15.00-17.30 hod
15.00-17.30 hod
(mimo sólový a sborový zpěv)
15.00-17.30 hod
(mimo sólový a sborový zpěv)

 VÝTVARNÝ OBOR
pondělí 23. 5. 2016
úterý 24. 5. 2016
středa 25. 5. 2016

15.00-17.30 hod
15.00-17.30 hod
15.00-17.30 hod

 TANEČNÍ OBOR
úterý 24. 5. 2016

14.30-16.30 hod

Pozn.: Pro děti do šesti let se uskuteční informativní schůzka rodičů v úterý 24. května 2016 v 16.15 hodin ve výše zmíněné budově.
Jakékoliv informace získáte:
telefon: 596 541 373 - 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.
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Soutěž ve šplhu
Dne 12. 2. 2016 se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili soutěže
ve šplhu „Mrštná veverka“ v Orlové. Družstvo musí tvořit žáci
1. – 5. tříd, vždy děvče a chlapec
za každý ročník.
Reprezentovali:
1. ročník – Karolína Káňová,
Ondřej Hodas
2. ročník – Elen Šochová,
Jakub Zborovský
3. ročník – Monika Dufková,
Štěpán Böhm
4. ročník – Nikola Čačová,
Jakub Vaněk

Hudba vždy po srdíčku pohladí
5. ročník – Tereza Ivanovičová,
Otakar Šoch
V soutěži jednotlivců ve svých věkových kategoriích obsadili 1. místo
Ondřej Hodas, Elen Šochová, Jakub Vaněk a Otakar Šoch, 2. místo obsadil Štěpán Böhm. I přes
tato výborná umístění naše škola skončila celkově na 4. místě.
Všem dětem děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Otakar Prášek, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p. o.

Sami jste se o tom mohli přesvědčit
11. 2. 2016, kdy se v sále ZUŠ na
koncertě žáků rozezněly libozvučné
melodie v podání malých i větších
muzikantů, žáků naší školy. Střídaly
se tu skladby z různých časových
období v podání zobcových fléten,
klavíru, kytar a také zpívané a dle
potlesku posluchačů bylo zřejmé, že
se velmi líbily. Na koncertě se také
představili žáci, kteří se zúčastnili
školního kola v soutěži v hudebním
oboru, a to ve hře na elektronické klávesové nástroje a v komorní
hře s převahou dechových nástrojů. Ve hře na EKN se představil
Daniel Bura ze třídy paní učitelky
I. Matušů, dále Petra Bayerová ze
třídy J. Bajgarové, komorní hru za-

stupovalo trio zobcových fléten v podání Marie Vicherkové, Jana Rusoně
a Richarda Bělka ze třídy paní učitelky B. Ryšánkové a duo příčných
fléten zaznělo v podání Anežky
Skulinové a Julie Vyvlečkové ze třídy
Mgr. Alice Bubancové. Všichni soutěžící vybojovali první místo, ke kterému jim upřímně blahopřejeme. Nejen
soutěžící, ale i ostatní naši muzikanti
podali hezké výkony, které byly navíc
zúročeny skvělou atmosférou, vytvořenou přítomnými posluchači, takže
koncert byl příjemným pohlazením
čtvrtečního dne. Přijďte si příště i vy
pro kousek hudebního srdíčka, vždy
to stojí za to.

ném svahu, plužení, jízda po pohyblivém koberci nebo na lyžařském
kolotoči vyžaduje také velkou odvahu a nebojácnost malých lyžařů. Organizace celého kurzu byla
naprosto profesionální, instruktoři
bezchybní, děti úžasné a skvělé!

Zkrátka všechno proběhlo hladce,
bez slziček a strachu, velké poděkování patří SUN Outdoor o. s.
Bílá, no a příští rok se těšíme znovu na lyžování se Sluníčkem!

Jana Bajgarová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Učíme se v terénu
Žáci navštěvující dopravní kroužek byli vyzkoušet v praxi svou
znalost dopravních značek. Prošli jsme kolem školy, kde máme
mnoho značek, obešli také novou
radnici, pokračovali dolů ke kruhovému objezdu, kolem spořitelny
ke knihovně a zpět kolem kostela
ke škole. I na tak krátkém úseku
jsme měli možnost potkat více než
13 různých značek, mnoho se jich

opakovalo. Žáci během procházky
značky kvízově hádali. První místo v kvízu získal Ota Šoch, druhé
Zuzka Böhmová, o třetí se podělili Dalibor Lach a Nikolka Čačová.
Ostatní ještě značky dopilují, aby je
všechny ovládali pro další činnost
v dopravním kroužku, kde se budeme dále věnovat tématu cyklisty.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Naše další lyžování se Sluníčkem na Bílé
Po loňském lyžování dětí z našich
mateřských škol jsme se už moc
těšili na to lyžování letošní! Děti
vyjížděly do SKI areálu na Bílé lyžovat se Sluníčkem od pondělí do
pátku v týdnu od 22. do 26. února vždy po obědě a moc se jim
to všem líbilo. Ty děti, které absolvovaly lyžování už v loňském
roce, věděly, na co se mají těšit,
děti nově přihlášené byly o to více
zvídavé, co je to vlastně čeká. Po
příjezdu na Bílou byly děti v pondělí rozděleny do skupin podle
zdatnosti a umu v ovládání svých
lyží. Skupina dětí ovládající lyžařské dovednosti hned v pondělí po
krátké rozcvičce a zahřátí vyrazila na velký svah. A byla to krásná
podívaná. Svahem vinoucí se had
barevných vestiček našich dětí
po dojezdu dolů sděloval, že je to

dobré a jedeme zase. Děti ovládaly jízdu na vleku s dokonalostí. Nikomu se nestalo, že by vlek
zastavil svým pádem. Děti, které
se s lyžemi a technikou jejich ovládání setkaly poprvé, udělaly také
velký pokrok. Taková jízda po mír-

Jiřina Budíková,
ředitelka mateřské školy
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

PŘIPRAVUJEME…
• 4. dubna v 10.00 hod. v KD Petřvald pohádka pro mateřské školy
a maminky s dětmi...Myška Klárka a veverka Terka – vstupné 30 Kč.
• 15. dubna dopoledne v KD – výchovný pořad pro ZŠ „Listování“
– vstupné 40 Kč.
• 7. 5. 2016 – v 15.30 a v 17.30 hod - vystoupení souboru Petřvaldské srdce. Vstupné 70 Kč, děti do 6ti let zdarma. Předprodej od
25. 4. 2016 v SKS.

Srdečně zveme na přednášku

Imunitní systém a záření
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x
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co jsou to geopatogenní zóny
co je to technické záření
jak to vše negativně působí na naše zdraví
proč v současné době narůstají počty různých nemocí
odpovědi na všechny vaše otázky

Přednáší : Ing. Pavel Kavřík
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Kdy: ve středu 4. května 2016
V kolik: v 17.15 hodin
Vstup : zdarma

Přijďte se dozvědět spoustu informací jak na to, jaké jsou dnešní možnosti
covat.“
racovat.“
a trendy, co vše dnešní trh nabízí ….pro sebe i pro své děti!!!

,- Kč.

Vstupné
30,Vstupné
30,- Kč.
Kč.
Vstupné
30,-Kč.
Kč.
Vstupné
30,-

Přednášku bude lektorovat Kamil Wierzgoň – Bylinkárna Orlová

K Muzeu 150, Petřvald u Karviné, tel.: 596 542 952
www.petrvald.knihovna.cz

Koncert k MDŽ

Dne 9. 3. 2016 v 18.00 hodin
proběhl ve velkém sále KD Petřvald koncert k Mezinárodnímu dni
žen. V rámci programu vystoupil
Smíšený pěvecký sbor GOA Orlová pod vedením Mgr. Petry Rašíkové a pěvecký
sbor ZUŠ Petřvald
Skřivánek pod vedením p. Magdaleny Mencnerové.
Vystoupení obou
Město Petřvald pro své „milovníky divadla“ připravilo zájezd do NDM v Ostravě
pěveckých sborů
na klasickou operetu

MILOVNÍCI DIVADLA, POZOR!!!

PLES V OPEŘE
Richard Heuberger, Victor Léon, Heinrich von Waldberg

Úterý 26. dubna 2016 v 18.30 hod. - Divadlo Jiřího Myrona
cena do 230 Kč (vstupné + 60 Kč doprava)
Objednávky ve středisku kulturních služeb – tel: 596 542 951, 723 909 247; e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
Odjezdy autobusu:
Havířov – Spořitelna
Petřvald – Vodárna
Petřvald – Na kopci

17.10 hod.
17.32 hod.
17.35 hod.

Petřvald – Březiny
Petřvald – Parcelace
Petřvald – Penny

17.38 hod.
17.40 hod.
17.42 hod.

Petřvald – Kaple 17.44 hod.
Petřvald – DPS
17.46 hod.

byla opravdu na vysoké úrovni a na
všech vystupujících bylo znát, že je
zpívání baví a přináší jim radost. Diváci, kteří se koncertu zúčastnili, si
trochu té radosti odnesli s sebou
a ještě dlouho budou vzpomínat na
skutečně krásný hudební zážitek.
Velice děkujeme oběma vedoucím sborů i doprovodu za ochotu
a vstřícnost při přípravě a organizaci tohoto koncertu.
Mgr. Lucie Polková,
vedoucí správního odboru
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

Okénko knihovny

VELKÝ TURNAJ V HRÁCH

Milí čtenáři a naši příznivci,

Dne 3. 3. 2016 v dopoledních
hodinách proběhl v prostorách knihovny „Velký turnaj
v hrách“. Účast dětí byla velká a výběr nejen deskových
her bohatý. První tři vítězové,
kteří nasbírali v soubojích
nejvíce bodů, si mohli vybrat
svou odměnu a ostatní dostali za svou účast a nesmírné
nadšení sladkost. Každý pátek odpoledne probíhá Klub
deskových her. Děti si mohou přijít do knihovny zahrát
s kamarádem, rodičem, ale
i samy. A to není vše, jelikož
jsme pro vás nakoupili další
báječné hry. Tak neváhejte
a pojďte si vyzkoušet něco
nového a prožít dobrodružství. Jaké novinky Vás čekají?

přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

PRO POBAVENÍ
Něco vážného?
„Prosil bych nějakou knihu pro nemocného.“
„Něco vážného?“
„Ale ne, jen slepé střevo.“

Přednáška - Expedice do Peru a šamani
Dne 20. 4. v 17:30 hodin proběhne v knihovně přednáška Jindřicha
Szweda, který navštívil šamany
v Peru. Cílem jeho cesty bylo najít
pomocí šamanských meditačních
technik odpovědi na otázky a „nakouknout“ do svého skutečného
„Já“. A také poznat zemi posetou
odkazy dávných civilizací. Témata, o kterých se ve svém povídání
zmíní: šamani, vědomí/podvědomí, změněný stav vědomí, minulé
životy, reinkarnace, odkazy zaniklých/vyspělých/mimozemských civilizací, Ayahuasca, tvor – člověk.
Průběh jeho cesty přibližují následující slova:
První polovinu expedice jsme trávili
na pobřeží, přičemž jsme navštívili
posvátná místa jako např. Chrámový – pyramidální komplex v Cahua-

chi, obrazce na planině Nazca nebo
muzeum Chaviera Cabrery v Ice.
V druhé půli jsme přesunuli do
pralesa v okolí Puerto Maldonada
a pokračovali v práci na sobě formou meditací řízených dvěma šamany, kteří s námi byli od počátku
výletu a ve volných chvílích nám vykládali nejen o Peru, ale i o jejich
pohledu na svět.

Grabolo – kontaktní postřehová hra
Pentago – buď první, komu se
podaří vytvořit řadu pěti kuliček
vlastní barvy
Záchod – balanční hra
Scotland Yard Junior – detektivní hra
Activity Junior – známá hra již pro
děti od 8 let
Labyrint Junior – hra pro malá
strašidla

Sousedské
knihovničky již
také v Petřvaldě!
Sousedské knihovničky jsou
určeny všem, kteří hledají domov pro staré i nové knihy,
rádi čtou a chtějí budovat sousedské vztahy. Vedle podpory
čtení jsou knihovničky spojujícím bodem pro lepší poznávání sousedů a stmelování
místní komunity. Tvůrci se
nechávají inspirovat projektem Little Free Library. Sousedskou knihovnu představují
skříňky s knihami, pro půjčování platí jednoduché pravidlo:
přečti a vrať, nebo vyměň za
jinou! Tvůrci knihovniček chtějí
inspirovat obyvatele své obce
či města, aby rozvíjeli aktivity,
které propojují lidi a vytvářejí
příležitosti k setkávání a sdílení. Projekt si klade za úkol
propagovat literaturu a vztah
ke knížkám pomocí celosvětového rozšíření těchto budek.
Výhodou těchto knihoven je
fakt, že knihy nelze ukrást,
jsou totiž zdarma a kní žku
si půjčíte bez průkazky, bez
upomínek a v jakoukoli noční
i denní dobu!
První sousedská knihovnička
je umístěna v čekárně zubní
ordinace na Ostravské ulici
čp. 878.
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Čáry, máry…..2016
Srdečně zveme malé i velké
čarodějnice na tradiční

Slet čarodějnic.
Kdy : 28. dubna v 16.00 hodin
Kde : před budovou SKS a knihovny

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová

ŽIVOT VE MĚSTĚ
X. Retro ples KD Petřvald
Již podesáté jsme se sešli v předem dlouho vyprodaném sále
na tradičním a velice oblíbeném
Retro plese, na kterém se hosté scházejí především kvůli přirozené atmosféře, kvalitní hudbě
a vystoupení známých osobností.
Letos jsme měli, jako každoročně, problém s výběrem nejlepší
masky večera (protože všechny
byly nejlepší). Sponzorovala ji firma Cyklo PTŠ Tomáše Šedy. Na-

konec jsme to vyřešili zvolením
společnosti ve stylu „Al Capone“.
Moderátor akce Ruda z Ostravy
svým živelným humorem pobavil
snad každého a vtipně uvedl i hlavní hvězdu večera Marka Ztraceného
se skupinou. O tom, jak dobře se
umíme bavit v Petřvaldě, se mohli přesvědčit i všichni v diváckých
zprávách na Primě! Nikdo si nenechal ujít losování o ceny sponzorů s již tradičním skútrem, hlavní

cenou, kterou sponzorovala firma
WEGAREST s.r.o. Samozřejmě musíme poděkovat také všem dalším
sponzorům. Velký dík patří ještě
jednou Tomáši Šedovi a jeho firmě
Cyklo PTŠ. Dále hlavním sponzorům (Radegast, Pepsi Cola, Vinné sklepy Lechovice) a ostatním
sponzorům (město Petřvald, GASTOP, Průmyslové čističe, Dřevo
hobby, Kadeřnictví Marta, Martin
Salamon, Auto Kelly, Zahrádkářské

potřeby Burgetová, účetní práce
Káňová). Poděkování patří i děvčatům z tanečního kroužku PS Dance
nejen za originální tanec, ale také
za to, jak skvěle zvládly roli hostesek, dále všem, kteří pomohli při
náročné organizaci, personálu KD
a hlavně VÁM VŠEM HOSTŮM NA
PLESE!!! BYLI JSTE ÚŽASNÍ.
Lenka a Břetislav Hečkovi - WEGAREST s.r.o., generální sponzor plesu

Pobočka – Technické muzeum Petřvald
Stálé expozice: Kouzelný svět
tramvají, Tradice hornictví
Výstava: Dřevěné kostely, kaple
a zvoničky Těšínska a severovýchodní Moravy (14. 1. - 22. 5.
2016) Výstava návštěvníkům
prostřednictvím modelů Jana
Blizňáka přiblíží fenomén dřevěných sakrálních staveb, typických zejména pro podhorskou
a horskou část Těšínska a severovýchodní Moravy. Modely,
zhotovené v několika měřítcích,
jsou věrnými kopiemi originálních staveb a dokládají rozmanitost tohoto typu architektury.

Akce připravované na měsíc
duben:
• Valašská kolonizace
na Těšínsku v 15. – 18. století
(5. – 7. 4. 2016)
Přednáška s historikem Muzea
Těšínska, PhDr. Janem Sahebem, Ph.D., pro II. stupeň ZŠ, SŠ
• Den Země (19. – 22. 4. 2016)
Tvoření z recyklovatelného materiálu, pro ZŠ
Na program se předem objednejte
na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz
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Petřvaldské oKo
Vážení spoluobčané, mnozí z vás
nacházejí poslední dobou ve svých
poštovních schránkách občasník
Petřvaldské oKo. Tentokrát vás nebudu zatěžovat argumenty a fakty
k jednotlivým tématům, které byly
zveřejněny ve druhém čísle tohoto
občasníku, jak jsem to učinil po
vydání prvního čísla. Pokusím se

být stručný. Kdo má zájem dovědět se více k jednotlivým tématům
uváděným ve zmiňovaném občasníku, má možnost dostavit se
osobně na městský úřad, kde mu
budou dodány veškeré informace, případně předloženy potřebné
dokumenty deklarující pravdivost
poskytnutých informací. Další

možností je se zúčastnit veřejného
zasedání zastupitelstva. Občané,
kteří píší své články do Petřvaldského oKa, by se v první řadě měli
pod svůj článek podepsat, pokud
možno svým pravým jménem. Všeobecně by informace podávané
spoluobčanům měly být pravdivé, ověřené, úplné a měly by mít

domácností - „musely být splněny
tři podmínky, než se začalo na plánovaném díle pracovat: Co je třeba
nejdříve udělat, postavit, opravit,
…v jakém pořadí…kolik to bude
stát městskou pokladnu… máme
na to ….? Zadlužit se nesmíme!“
Jednání členů zastupitelstva byla
vždy věcná, připravená, slušně vedená, nikdy nedocházelo k hádkám
či křiku. To však neznamená, že
by všichni byli zajedno. Politika se
však do této práce nikdy nemontovala. Občané byli o všem informováni- nejdříve v novinách FUČÍK,
což jsme s JUDr. Kremrem dohodli s vedením Dolu J. Fučík, později
pak jsme si troufli na noviny vlastní,

které byly nazvány Petřvaldské noviny. Tiskly se v tiskárně pana Vyšenky na Kamčatce. Lidé si zvykli
na jejich pravidelnost, věděli, co se
ve městě děje a brzy začali sami do
svých novin přispívat. Články byly
pochvalné i kritické, tak jak to život
přinášel. Ale vždy byly pisatelem
podepsány. A tak by to mělo být
vždy. Když jsem tedy přečetla „Petřvaldské oko“, byla jsem zděšena.
To že je náš Petřvald? Všechno je
tady špatné- od starosty přes personál radnice, lidé se chtějí kvůli
hluku odstěhovat, nemáme tady
bazén,…
Nic proti kritice, na to má každý
právo---ale! Výhrůžky: „…jak pů-

časovou posloupnost. Jsem rád,
že v našem městě žijí lidé, kterým
není dění ve městě lhostejné. Rád
přijímám od spoluobčanů smysluplné podněty i kritické připomínky,
avšak dle mého názoru ne všichni
občané umí zvolit vhodnou formu
svého vyjádření.
Ing. Jiří Lukša, starosta

NE ANONYMŮM !!!
Nevím, zda jsou ostatní Petřvalďané obeznámeni s novým časopisem „Petřvaldské oko“. Tyto dva
listy jsem objevila začátkem března
2016 v poštovní schránce. Protože žiji v Petřvaldě téměř celý život,
mohu mnohé věci porovnat – jak vypadal Petřvald po 2. světové válce
a jak se měnil po „sametové revoluci“ až do dneška. Protože jsem
v zastupitelstvu města Petřvaldu
pracovala 4 volební období (16
let), podílela jsem se na všem, co
zastupitelstvo pod vedením svého
starosty Ing. V. Holečka naplánovalo pro vylepšení života našich
spoluobčanů. A nebylo toho málo!
Vypadalo to jako ve většině našich

jdou po nich (kdo?)…„ teď snad
čekají, že jim odpustíme? Tak to
ne, dámy a pánové, půjdeme po
nich až do dalších voleb!“ (po
kom?) „Slibujeme!“ (kdo? co?
komu?) (Tak to bylo přesně v Petřvaldském oku.)
To je vyhlášení války! Čí a komu?
Nevypadá to jako komiks?! Bohužel všechny články v „Petřvaldském oku“ jsou anonymní! Je jisté,
že jde o kouzelníky, kteří kdyby po
volbách vedli naše město, ocitli bychom se přímo v ráji! Proto já jménem všech slušných Petřvalďanů
vzkazuji těmto anonymům NE! –
anonymům nikdy ANO!!!
Ilona Karkošková

Dětské hřiště na Šumbarské ulici
Nedávno jsem se dozvěděl, že
město chce stavět dětské hřiště
na Šumbarské ulici. Nebo přesněji dětské hřiště za 2 090 000 Kč.
Z mého pohledu je to podobný nesmysl jako tenisová hala, do které
se prakticky nikdo nedostane. Neumím si představit, že vezmu za
packu své malé děti a půjdu z Parcelací po Šumbarské na nějaké
dětské hřiště. Auta tam jezdí jako
zběsilá, většinu cesty žádný chodník, ale i kdyby tam byl, stejně to
má daleko do bezpečné procházky.
Vážně si neumím představit, že by
tam i větší děti měly jezdit na kolech, nebo chodit v partě z centra
obce. To zase bude smrťáků. Každopádně ano, i obyvatelé této čás-

ti mají právo mít dětské hřiště, ale
myslím, že by jim tam klidně stačila
skluzavka za 50 000 Kč a k tomu
nějaká prolézačka v podobné cenové relaci. Realizovat ale v tomto
místě hlavní dětské hřiště? Taková
blbost mi fakt připomíná myšlení
člověka, který si tu vydupal tenisovou halu za 43 000 000 Kč. Mimochodem, když už jsem u tenisové
haly, nemohu opomenout tzv. dětské hřiště u tohoto zařízení. Podobný nesmysl musel vymyslet jedině
člověk neznalý potřeb dětí. Když pominu všechna ostatní negativa, kdy
z mého pohledu to vlastně žádné
dětské hřiště není, ale spíš hrací prvek tenisové haly, nelze opomenout
fakt, že projektant zcela opomněl

na jakékoliv zastínění či zastíněnou
relax zónu. A tak tam v létě stejně
nikdo nevydrží déle než půl hodiny.
Já bych si velmi dobře uměl představit dětské hřiště v prostoru před
kulturním domem, které by mohlo
navazovat na jakousi budoucí zónu
odpočinku na svahu před radnicí.
Kdyby se tam udělaly hezké terasy
s lavičkami a stromy, zcela určitě
by se to stalo místem setkávání
našich občanů. A kdyby město zkulturnilo předzahrádku restaurace
v kulturáku, bylo by skutečně o víkendu kam zajít. Navíc dětské hřiště na ploše před kulturním domem
by se mohlo stát i častým cílem výletů dětí z mateřských školek, které jsou umístěny nedaleko. Pokud

radní neví, jak má vypadat dětské
hřiště, rád jim přispěju na benzín,
aby se zajeli podívat do okolních
měst, např. Bohumína, kde radní
nesponzorují své vlastní zájmy, ale
zájmy občanů a je to na proměnách
města vidět. Mimochodem, jak je
možné, aby řádně volení zastupitelé obce nevěděli v roce, kdy se má
hřiště realizovat, jak bude hřiště vypadat, jaké tam budou herní prvky,
kolik tyto prvky budou stát a jaká
firma je bude realizovat? Vyzývám
tímto zastupitele obce Petřvald, aby
projednali a zajistili zveřejnění výše
požadovaných informací na stránkách obce. Možná už skutečně nastal čas začít pracovat pro občany.

tovního hřiště u ZŠ Školní, které
je otevřeno v období jaro-podzim,
na Březinách je možno využít víceúčelový sportovní areál, na Zaryjích
je k dispozici menší dětské hřiště
a v oblasti ul. Šenovské je hřiště za
MŠ Šenovskou. Jelikož je nyní před
dokončením projekt chodníku ul.
Šumbarské (probíhá územní řízení), který máme v plánu v případě

získání dotace vybudovat, zařadili
jsme do plánu i vybudování tohoto
hřiště. Financování tohoto hřiště je
plánováno také za předpokladu získání dotace, ale momentálně je zatím vše ve fázi přípravy. Co se týče
využití pozemků pod náměstím radnice a před kulturním domem, tak
je zadána zakázka projekční kanceláři k vypracování studie jejich vyu-

žití pro volnočasové aktivity. Dále
pro tuto oblast je zadána zakázka
k vypracování projektu - vybudování
chodníku podél ul. Školní a vybudování dvojího propojení panelového
chodníku za radnicí s ul. K Muzeu
v místě pod školkou a za kulturním
domem směrem ke kostelu.

Roman Kalous

Odpověď
Vybudování sportovního hřiště na
Podlesí, za budovou Triasu, je plánováno již delší dobu, jelikož se
tato oblast rychlým tempem rozrůstá o nové domy a mladé rodiny s dětmi. Co se týče dětských
a sportovních hřišť na území města, tak dětské hřiště je na ul. Březinské u domů RPG, v odpoledních
hodinách je možnost využití spor-

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Návrat starých struktur
Vážení spoluobčané, je něco málo
přes rok, kdy proběhly volby do
obecního zastupitelstva města Petřvaldu. Jistě máme v živé paměti,
jak tyto volby dopadly. Mnoho obča-

nů si přálo po čtyřiadvaceti letech
změnu na radnici, aby se v našem
městě začalo konečně pracovat.
Jediná možná koalice i přes nevoli
ČSSD a ODS vznikla ze stran KSČM

a Hnutí ANO. Obě tenkrát opoziční
strany mají stanovami a ČSSD bohumínským sjezdem přímou spolupráci s KSČM zakázanou. Povolební
koalice neměla dlouhého trvání

a po pár měsících zanikla z dosud
z nejasných důvodů. Nově vzniklá trojkoalice KSČM, ČSSD a ODS
byla podvodem na voliče (potažmo
občana) a vrátila nás zpět do minu-
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lých šesti volebních období, období, kdy v čele našeho města bylo
ODS a ČSSD (Ing. Holeček a paní
Skálová). Tato trojkoalice je vlastně návratem do starých pořádku
anebo také cesta do pekel. Veškeré připomínky a náměty na zlepšení stavu města a stížnosti občanů
byly smeteny ze stolu a vedení se
jimi nezabývalo, tento trend pokračuje nadále. Navrhoval jsem čipování psů, aby město nemuselo platit
ročně psímu útulku 700 000 tisíc,

bohužel zamítnuto. Proč asi? Další
požadavek občanů za bezpečnější
přechod na Ostravské ulici (taktéž
nelze uskutečnit). Rozpočet města
je jen opisován, místo aby byl sestavován koncepčně a aby obsahoval
priority, jako jsou opravy komunikací, chodníků, zastávek městské
dopravy atd. Chodník na Šumbarské ulici se staví od dubna roku
2013. Stálo to přes milion korun.
V rozpočtu není počítáno s žádnou
úsporou spíše naopak (viz. každo-

Stručně k článku
Čipování psů – problematika byla
zvažována v loňském roce, radní
čipování zamítli. V celé republice je veřejnost na toto téma nejednotná. Více viz článek v PN
č. 9/2015.
Přechod pro chodce na ulici Ostravská – není zřejmé, o který se
jedná, ale pokud jde o přechod
u zdravotního střediska na Parcelacích, tak tady je v příštím
roce počítáno s jeho úpravou.
Rozpočet města na letošní rok
byl zodpovědně připravován od
léta minulého roku, byl projednán v radě města, ve finančním
výboru a v prosinci 2015 odsouhlasen zastupitelstvem města.
Je v něm pamatováno jak na
opravy komunikací, na opravy
a budování chodníků, na autobusové zastávky.
Chodník podél ulice Šumbarská

– v letošním roce bude vydáno stavební povolení, doposud
bylo vynaloženo 87 000 Kč na
studii proveditelnosti. Realizace výstavby závisí na získání finančních prostředků z některých
dotačních titulů, případně z meziresortní komise pro revitalizaci
Moravskoslezského kraje.
Tepelné čerpadlo – smlouva na
provozní servisní prohlídky byla
uzavřena s dodavatelskou firmou na 4 měsíce v zimním období (5 565 Kč/měs., celkem
22 260 Kč bez DPH). Uzavírání
takových smluv je běžná praxe
v závislosti na záruku drahého
strojního vybavení.
Tenisový klub – vše podstatné
bylo již několikrát publikováno,
naposled v PN č.2/2016
Vánoční strom – komentář v PN
č. 2/2016
Ing. Jiří Lukša, starosta

denní kontrola tepelného čerpadla
za několik desítek tisíc, vánoční
strom za 225 000 tisíc bez osvětlení, není předkládáno občanům
finanční hospodaření tenisového
klubu, který slouží jen pár desítkám občanů). Místo toho se mohlo postavit zdravotní středisko pro
všechny občany Petřvaldu a okolí
a uskutečnit spoustu dalšího zlepšení a zkrášlení našeho města. Při
převodu peněz s TK na město (asi
300 000 Kč) byla celá koalice pro-

ti tomuto převodu, tudíž hlasovalo
se proti městu a jeho občanům,
což je neodpustitelné. Je na nás
občanech, abychom vedení města vyslovili nedůvěru. Pane starosto s celou koalicí, zvažte své další
působení v zastupitelstvu našeho
města, městu nic nového nenabízíte. Spíše naopak. Jak můžou být
ve vedení našeho města bezpáteřní
občané, kteří pro koryto zradí svou
stranu. Zvažte své další kroky.
Lubomír Velička

MDŽ
Máme tady opět MDŽ. Svátek
maminek, babiček, prostě všech
milých žen. V naší ZO ČSŽ v Petřvaldě na Podlesí se již stalo
hezkou tradicí připomenout si
a trošku oslavit tento svátek.
Každá členka ZO dostala květinu a malé občerstvení. Členky
výboru ZO připravily a vyzdobily
část restaurace pana Ochmana, aby se členky a hosté cítili
dobře. V přátelské atmosféře se
trochu schůzovalo i oslavovalo.

Předsedkyně ZO paní Tomášková připomněla krátkým projevem
význam MDŽ. Děti z družiny ze
ZŠ Masarykova pod vedením
naší členky paní H. Kochové
připravily hodnotný kulturní program. Od dětí je to vždy milé
a hezké. Doufáme a přejeme si,
abychom v této příjemné a moc
hezké atmosféře pokračovaly
i v příštích letech.
Za ZO ČSŽ v Petřvaldě na Podlesí
Dáša Tomášková, předsedkyně

Pozvánka na přednášku
ZO ČSZ pořádá pro občany města a členy ZO ČSZ dne 6. dubna 2016
v 16 hodin v klubovně zahrádkářů přednášku na téma Roubování
a řez ovocných stromů s praktickou ukázkou. Přednáší odborný instruktor ÚS ČSZ Ing. Vladislav Samek.
Doneste si s sebou roubovací nůž!

Okénko Domova Březiny
V roce 2014 byl v Petřvaldských
novinách číslo 4 zveřejněn článek,
ve kterém je mimo jiné zmíněno,
že v Domově Březiny je celkem
12 seniorů, kteří oslavují své
90. narozeniny a dvě dámy, které
dosáhly věku 100 a 102 let. S hrdostí oznamujeme, že letos je v našem zařízení celkem 28 seniorů,
kteří dosáhli (dosáhnou) věku 90
a 90+. V této věkové skupině jsou
také dva muži: pan Alois Antošík,
oslaví 92 let života a pan Alois
Powiesnik 91 let. Paní Žofie Ploticová oslaví 1. května své 102. narozeniny! Mezi naše dlouhověké
uživatele se řadí také dvaadevadesátiletá paní Anna Ševečková, petřvaldská rodačka, dcera
Aloise Blachy, předsedy místního
(od r. 1955 městského) národního
výboru v Petřvaldě v letech 1946
– 1960. Paní Ševečková žije v DB
od podzimu r. 2011 a od počátku
svého pobytu se velmi ráda účastní skupinového zpěvu, vzpomínkových setkání, trénování paměti,
tvůrčí práce v keramické dílně
a většiny společenských akcí. Tato
vitální dáma také reprezentovala
Domov Březiny na soutěži Missis
senior v Havířově v roce 2012.

Nejvíce oblíbenou aktivitou
paní Ševečkové
je ovšem účast
na pátečních
bohoslužbách
ŘKC v našem
domově, čím
pokračuje ve
svém c eloži votním duchovním životě. Paní
Aničce a všem dalším oslavencům
gratulujeme a přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody! Při této
příležitosti je vhodné vyjádřit poděkování pracovnicím přímé obslužné péče, zdravotního oddělení,
pracovníkům kuchyně a ostatním
zaměstnancům Domova Březiny,
neboť svou kvalitní prací mají podíl na dlouhověkosti tak vysokého
počtu uživatelů, kteří v našem zařízení žijí. K celkové spokojenosti
života uživatelů Domova Březiny
přispívá rovněž práce aktivizačních pracovníků. V prvním čtvrtletí tohoto roku se i přes omezení
činnosti v měsíci únoru z důvodu
karantény na pavilonu P1 podařilo realizovat vedle pravidelných
aktivit celkem 9 výletů novým au-

tomobilem zn. Ford, který daroval
náš zřizovatel Moravskoslezský
kraj. Někteří uživatelé tak měli
možnost zhlédnout divadelní představení Těšínského divadla v MKS
Havířov, představení Loutkového
divadla v Ostravě, filmové představení v Havířově, třikrát relaxovali v solné jeskyni, nakupovali
v obchodním centru Forum Nová
Karolina, pochutnali si v cukrárnách. Díky Moravskoslezskému
kraji jsme získali zdarma vstupenky na hokejové utkání HC Vítkovice
Steel - Bílí tygři Liberec v Ostravar
Aréně. Tři milovníci hokeje z řad
našich uživatelů – mužů měli 1.
března skutečně velkolepý zážitek!
Pokud jde o společenské akce:
2. března se asi 50 uživatelů DB

sešlo na „Škraboškovém plese“,
kde zhlédli vystoupení souboru
mladých tanečnic Petřvaldského
srdce, zpívali a tančili při hudebním vystoupení oblíbeného Tria
Seniores a prožívali napětí při losování bohaté tomboly. Oslava MDŽ,
která proběhla 8. března při účasti
školáků ze ZŠ Ke Studánce v Orlové-Lutyni, byla milým setkáním
pro všechny přítomné seniorky.
Očekáváme, že s nástupem jarního počasí bude pro naše uživatele
cestování za kulturou či relaxací mnohem příjemnější a některé aktivity bude možno realizovat
již v zahradě DB. Na to se všichni
velmi těšíme.
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald
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TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
Hráči dospělých zahájili zimní přípravu společně s dorostem 12. 1.,
od 7. 2. hrají na zimním turnaji
v Orlové.
7. 2. - 1. kolo turnaje O pohár starosty města Orlové
Lokom. PETROVICE „B“ - TJ PETŘVALD 3:3 (2:2)
Branky a asistence: 8.´ T. Volný

(T. Sobek), 38.´ K. Biela (T. Volný),
54.´ O. Kostka (R. Müller).
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák (21.´
O. Kostka), J. Dittrich, T. Budina, D.
Knorr (46.´ R. Müller, 83.´ J. Kozubjak) - V. Zajíček (46.´ J. Sztymon),
J. Kolek (60.´ D. Kršák), T. Volný,
J. Kozubjak (46.´ V. Gellnar) - K. Biela (70. V. Zajíček), T. Sobek (46.´
P. Bitala).

Fotbalista roku 2015
Pořadí

Jméno

Odehraných minut

Odehraných
utkání

Počet
branek

1.

P. Jonšta

3330

37

0

2.

D. Vodák

3133

36

2

3.

J. Dittrich

3007

36

1

4.

T. Budina

2734

36

27

5.

J. Karkoška

2587

33

2

6.

O. Cudrák ml.

2502

32

2

7.

L. Chromík

2186

28

28

8.

T. Volný

2022

24

8

9.

K. Biela

2020

30

15

10.

T. Sobek

1945

30

9

11.

P. Przywara

1620

18

2

12.

L. Ligocki

1589

19

2

13.

O. Kostka

1327

17

6

14.

L. Budina

1290

23

9

15.

J. Sklepek

1204

17

4

16.

J. Kolek

859

11

3

17.

J. Jaglař

798

12

0

18.

D. Knorr

765

17

1

19.

L. Kawulok

695

9

0

20.

P. Hlavinka

665

8

2

21.

O. Pytlík

606

22

1

Poznámka
16 v ychy t a ných nul

Král střelců

dorostenec

dorostenec

22.

J. Kozubjak

372

10

2

23.

M. Szotkowski

370

8

1

24.

V. Zajíček

220

10

0

dorostenec

25.

R. Karkoschka

193

7

0

dorostenec

26.

S. Kostka

117

3

0

27.

Štěch

90

1

0

28.

L. Levánszký

90

1

0

29.

J. Sztymon

73

4

1

30.

D. Miko

68

3

0

dorostenec

31.

P. Bitala

51

5

0

dorostenec

32.

Papuga

45

1

0

33.

J. Kostka

45

1

1

34.

L. Foltýn

30

1

0

dorostenec

35.

M. Paluv

5

1

0

dorostenec

vlastní
celkem odehráno utkání
z toho přípravné
z toho mistrovské

17. - 21. 2.: soustředění na H. Bečvě

13. 2. - 2. kolo zimního turnaje
v Orlové
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD
2:0 (1:0)
Sestava: P. Jonšta - J. Sklepek, T.
Budina, J. Karkoška, R. Müller (35.´
D. Kršák) - V. Gellnar, J. Kolek, V.
Zajíček, T. Sobek - P. Bitala (66.´
R. Špok), J. Sztymon.
21. 2. - 3. kolo zimního turnaje
v Orlové
Slovan ORLOVÁ - TJ PETŘVALD
4:3 (3:2)
Branky a asistence: 19.´ T. Sobek
(F. Marek), 34.´ O. Kostka (T. Sobek), 75.´ L. Chromik (J. Karkoška).
Sestava: P. Jonšta - J. Karkoška, J.
Přípravka
Slovan Cup
TJ Petřvald
- SK Šenov
- Sn Havířov
- Bospor Bohumín
- Vítkovice B
- Ostrava Jih

0:3
1:1
1:0
2:2
2:4

Dittrich, L. Fischer (46.´J. Sklepek),
D. Knorr (46.´P. Hrachovec) - F. Marek, P. Przywara (46.´ T. Volný), J.
Kolek (75. J. Volný), V. Zajíček (46.´
J. Sztymon) - T. Sobek (46.´ P. Bitala), O. Kostka (46.´ L. Chromik).
27. 2. - přípravné utkání
FRENŠTÁT p. / R. - TJ PETŘVALD 7:0 (4:0)
Sestava: P. Jonšta - F. Marek,
D. Vodák, J. Dittrich (46.´ J. Kozubjak), D. Knorr (46.´P. Bitala) - V. Gellnar (63.´D. Kršák), J. Kolek (78.´
T. Sobek), J. Sztymon, T. Budina
(57.´P. Hrachovec) - T. Sobek (58.´J.
Volný), L. Chromik. Jasná záležitost
mužstva hrajícího krajský přebor.

B: Kačor
B: Sobek
B: Pokorný, Sobek
B: Sobek, Kačor

Turnaj vyhrál SK Šenov s 11body, 2. Sn Havířov 10b, 3. Ostrava Jih 7b,
4. Vítkovice B 6b, 5. TJ Petřvald 5b, 6. Bohumín 1bod. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Kačor P.
Za Hepo nastoupili: Zborovský, Milian, Bořil, Lach, Sommer, Sobek, Pokorný, Kačor, Korbel, Durczok, Klos. Velké poděkování všem!

dorostenec

2
39

24

6

9

131:67

8

3

2

3

24:27

21 4

6

107:40

31

Počet diváků v r. 2015: 4 250.
Počet diváků celkem (1945 - 2015) - 740 090
Trenér - M. Sikora, vedoucí mužstva - P. Šilhánek, předseda oddílu
kopané - P. Gorovič

P. Sekera a K. Pokorný
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TJ Sokol: Florbal Sokol Petřvald přivezl další body
V dnešním reportu se budeme věnovat pátému a šestému turnaji Podbeskydské florbalové ligy,
z kterého si petřvaldský celek odvezl čtyři výhry z pěti utkání. První
turnaj se konal 20. února a v plánu
byly tři zápasy. S Kopřivnicí jsme
začali poněkud vlažně, protože
někteří naši hráči dorazili se zpožděním, ale nakonec se tempo dostalo do obrátek. Zasloužená výhra
s výsledkem 13:5 nás nakopla do
dalšího utkání. V něm nás čekal
mnohem těžší soupeř z Palkovic.
Pravdou však bylo, že jsme celou
dobu hráli velmi poctivě a díky bojovnosti jsme ubránili vítězství 7:5.
Po delší pauze jsme se postavili
proti týmu z Olomouce, kterému
jsme měli co vracet. I to se nám
povedlo a výhra 10:3 nám vylepšila
skóre vzájemných soubojů.
Šestý turnaj odehraný 6. března
nám přinesl jen dva zápasy, konkrétně jsme si střihli odvetu se
Starou Bělou a s Palkovicemi. Stará Bělá byla pro náš tým hratelná
a dokazuje to i skóre, které bylo
na konci 13:6. Druhý zápas byl
pro náš celek velmi těžký, protože
tým z Palkovic nám chtěl poslední
porážku vrátit i s úroky. I přesto,
že celé utkání jsme se snažili držet tempo, konečný výsledek 4:6
byl pro nás hodně smutný. Díky
mnoha skvělým výkonům jsme se

udrželi v bojích o stupně vítězů,
což je patrné i v přiložené tabulce průběžného pořadí. Poslední
turnaj se koná po uzávěrce novin,
takže aktuální konečné výsledky
jsou již určitě dostupné na webu
FS Petřvald.
Na konci dubna se započne již
4. ročník Hornické florbalové ligy,
která se koná ve Stonavě. Tato soutěž nabízí možnost změřit síly profesionálních i amatérských týmů
a Florbal Sokol Petřvald zde bojoval pokaždé. První dva ročníky jsme
se pouze rozkoukávali a nedokázali jsme se dostat na přední příčky.
V loňském roce jsme však prokázali své odhodlání a získali jsme
cennou bronzovou medaili. I právě
proto máme na tuto sezonu vysoké ambice a budeme rádi za každou podporu. Termíny jednotlivých
turnajů budou zveřejněny na webových stránkách oddílu a následně
i v dalších číslech novin. Informace
o petřvaldském florbalu jsou dostupné na fspetrvald.webnode.cz.
Naše sportoviště jsou samozřejmě
stále k dispozici jak pro sportovní, tak pro společenské události. Bližší informace o dostupnosti
tělocvičny a nabízených službách
získáte na webových stránkách:
sokolpetrvald.mypage.cz nebo na
telefonním čísle 604 377 409.
Za TJ Sokol Petřvald Petr Lehner

Nová taroková sezóna
se opět rozběhla naplno
V sobotu 5. března
2016 se hrál v polském Zabrzegu již
třetí turnaj česko
– polské společné
tarokové ligy Grand
Prix Slezska. Na tento turnaj se sjelo celkem 68 hráčů a zástupci naší TJ se neztratili.
Tomáš Chrobák obsadil výborné
4. místo a Václav Jurčík se umístil na 14. místě. Součástí tohoto
turnaje je pravidelně i vyhlášení

výsledků předešlého ročníku GP
Slezska. Rok 2015 byl pro naše
hráče velice úspěšný – Věroslav
Nieć (na fotce čtvrtý zleva) se umístil na výborném 3. místě, Tomáš
Chrobák a Václav Jurčík obsadili
5. a 6. místo. Celkem se této mezinárodní GP zúčastnilo v loňském
roce 166 hráčů. Našim tarokářům
blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší TJ.
Za TJ Sokol Petřvald
Ing. Josef Němec, starosta

Průběžná tabulka PFL
zápasy výhry remízy prohry body
1.

TJ Sokol Frýdlant n.O. 1

15

12

0

3

36

2.

FBC Sokol Frenštát p.R.

15

11

1

3

34

3.

ASPV Palkovice Rover's

15

11

1

3

34

4.

TJ Sokol Frýdlant n.O. 2

15

10

1

4

31

5.

Florbal Sokol Petřvald

15

9

1

4

28

6.

SKP Morávka

15

8

1

6

25

7.

TJ Sokol Olomouc-Nové
Sady

15

5

0

10

15

8.

DDM Kopřivnice

14

3

2

10

11

9.

TJ Sokol Stará Bělá

15

2

1

12

7

15

0

2

13

2

10. TJ Sokol Polanka n.O.
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům
Milán Trojáček
Alena Miazgová
Vlasta Střížová
Josef Sebera
Dagmar Vítková
Anežka Káňová
Ludmila Polanská
Jaroslav Antošík
Jiří Pěgřímek

Dne 25. března 2016 oslavil 75. narozeniny pan Vojtěch Kustvan. Všechno
nejlepší, hlavně zdraví přejí manželka, dcery s rodinami a vnoučata Michal, Adélka
a Klárka.

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

Dne 19. března 2016 oslavila své 80. narozeniny paní Ludmila Polanská.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let Ti z celého
srdce přeje manžel Oldřich, syn Oldřich, dcera Iveta s Radkem, vnuk Martin se
Simonkou, vnučka Terezka s Bessim a velkou pusu posílá pravnouček Sebišek.
Máme Tě moc rádi.

Narozené děti
Sabina Křístková
Dominik Kubiena
Jakub Kubiena
Michal Návrat
Lukáš Vlk

Dne 3. dubna 2016 slaví své krásné 60. narozeniny pan Jiří Ondruch. Kdo je
stále plný pohody, udržuje si dobrou náladu a umí užít každý den naplno, zůstane
mladý v jakémkoli věku. Všechno nejlepší přeje rodina Ondruchova a rodina
Gurecká.

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Alois Budina
89 let
Leo Chrobák
80 let
Jana Jurčíková
71 let
Václav Koběrský
53 let
Miluška Rybarczyková 91 let
Alena Tajdusová
69 let

Dne 26. dubna 2016 oslaví náš tatínek pan Otakar Sobek 75. narozeniny.
Přejeme Ti hodně zdraví, štěstí, ať Tě život stále baví a humor ať Ti neschází.
Vše nejlepší Ti přejí syn Vlastislav, dcera Ivana s manželem Břetislavem, vnuk
Lukáš s manželkou, vnučka Monika s manželem, vnučka Lucie s manželem,
vnuk Tomáš a vnuk Martin a pravnučky Žofie, Slávinka a nejmladší Karolínka.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dne 18. dubna 2016 slaví 58 let
pan Antonín Guňka. Přejeme do dalších let
hodně štěstí, zdraví a lásky. Dcera Radka
Dvořáčková, vnučka Barča, vnuk Tomáš, otec,
sestra s rodinou a bratr s rodinou.

Dne 18. dubna 2016 oslaví své 65. narozeniny
pan Petr Kaňa. Do dalších let hodně zdraví,
hodně lásky, kousek štěstí a hlavně,
ať se Ti daří v chovu Tvých holoubků.
To všechno Ti ze srdce přejí manželka Růža
a dcera Lenka s rodinou.

Libork
Liborku
Libo
rku náš, už tu 80 máš.
Dne 4. března 2016
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016 oslavil
osl
s avil své 80. narozeniny
nejlepší,
pan Libor Chrobok. Vš
Vše
e ne
nejl
j epší, hodně
štěstí
přejí
štěs
št
ěstí
ěs
t a zdraví do dalších let Ti př
přej
ejíí manželka
Danuše,
rodinami.
Danu
uše
še,, syn Libor a Táňa s rodinam
mi.

Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví.
Všechny starosti vypusť z hlavy, žij vesele a bez únavy.
Dne 19. března 2016 oslavil své 60. narozeniny
pan Jiří Babica z Petřvaldu. Vše nejlepší do
dalších let přejí manželka Vlaďka, syn Richard
s Kristýnou, dcera Martina s Tomášem
a vnoučata Natálka a Ríša.

Vzpomínáme
Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal,
nám v srdci bolest a slzy zanechal.
Dne 14. března 2016 jsme vzpomněli 10. výročí
úmrtí pana Milana Tomáše. Vzpomíná
manželka Marie, syn Milan a dcera Marie
s rodinami.

Dne 16. dubna 2016 by se dožila 85 let naše
drahá sestra a teta paní Jiřina Pščolková.
Zároveň 17. dubna 2016 uctíme její 1. výročí
úmrtí. S láskou a úctou za nejbližší rodinu
vzpomíná sestra Líba.

V létě mi, aniž jsem měl sebemenší možnost se s ním rozloučit, odešel můj kamarád z dětství
pan Jaroslav Pavelek. Proto chci na něj tímto vzpomenout. Jardo, už se nebudeme prohánět po dubině
a dělat pokusy a zkoušet kouřit, nepůjdeme spolu po šmigrustě, už je neúplná tajná zkratka J.KLOP, už ji
znám jen já (tajnou už zůstane). Nesejdeme se s Cecilií z Ulmu (kdo ví, kde je jí konec). Nebo je šťastná
Šťastná, i když asi není Šťastná? A co M.S., ta je M.S.! A iluze s Iluzí, nebyla deziluzí? Už nepojedeme na
pltě do Tater ani nepůjdeme z Petřvaldu na Lysou horu a zpět (to bychom už asi stejně nedošli, škoda).
Už Ti nedám činky do batohu! Neřekneš mi, že v tanku je pořádek! Ani se už nebudeme o nic sázet.
Neuslyším Tvé: „Ahoj Jarouši!“ Ale děkuji Ti, že to všechno proběhlo, budu vzpomínat.
P. S. Teď mám k Tobě blíž, jsi sousedem mého otce.

90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Ing. Jaromír Lapiš.
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Dne 5. dubna 2016 uplyne 15 let, kdy dotlouklo
srdce paní Olgy Havláskové. Čas plyne, ale
s láskou stále vzpomínají manžel Jaroslav
a dcera Hana s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 15. března 2016 jsme vzpomněli
nedožité 95. narozeniny pana Josefa Ondrucha.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila
a syn Jiří s rodinou.

Chvilku postát, tiše vzpomínat,
kytičku na hrob Ti dát.
Kdo Tě měl rád, ten si dne 26. března 2016
vzpomněl, že by se pan Miroslav Krkoška dožil
70. let. S láskou a úctou vzpomínáme. Družka
Marie s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. března 2016 jsme vzpomněli
5. smutné výročí úmrtí a zároveň
nedožité 86. narozeniny naší babičky
paní Květoslavy Sasynové. S láskou a úctou
vzpomínají vnoučata Ivan a Nikola s rodinami,
zeť Jaroslav.

Dne 9. dubna 2016 by se dožil 100 let
pan Bohumír Hlisník. S úctou a láskou
vzpomínají syn Bohumír a dcera Ludmila
s rodinami.

Dne 23. dubna 2016 vzpomeneme 5. výročí,
kdy odešla z kruhu svých blízkých manželka,
maminka, babička, sestra, švagrová, teta
paní Jiřina Bylková, roz. Valečková. Stále
vzpomíná manžel Jaromír, dcera Jiřina a syn
Tomáš s rodinami, sestra Jarmila s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo v srdci žije, neumírá, čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 26. dubna 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí naší milované babičky
paní Věry Szabóvé. Stále s láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou vnučky a vnuci
s rodinami.

Dne 6. dubna 2016 uplynou 2 roky od úmrtí
paní Marty Böhmové. Dne 17. dubna 2016
si připomeneme její nedožité 70. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Teodor,
dcera Marcela a syn Petr s rodinami.

Dne 18. března 2016 jsme vzpomněli nedožité
95. narozeniny pana Aloise Pavlity. Dne
26. dubna 2016 uplyne již 30 let od úmrtí jeho
manželky paní Aloisie Pavlitové. Kdo jste je
znali, vzpomeňte s námi. Syn Petr s rodinou.

Žádná slova nemohou vystihnout
smutek ze ztráty milovaného dítěte.
Dne 27. dubna 2016 uplyne pět let,
kdy s bolestí a láskou vzpomeneme na mého
syna pana Jakuba Šeligu. Za celou rodinu
maminka Gabriela.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 3. května 2016 by oslavila 85. narozeniny
paní Ludmila Vejrostová. Zároveň 13. března
2016 vzpomínáme 1. smutné výročí jejího
úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají dcery
Jaroslava, Stanislava a syn Miroslav s rodinami.

Dne 15. března 2016 by se dožil 85 let
pan Milan Křístek. Vzpomíná manželka Ludmila
a vnuk David s rodinou.

Dne 25. dubna 2016 si připomeneme
nedožité 85. narozeniny paní Anny Herdové
a 25. července 2016 páté výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 26. dubna 2016 by se dožil 60. let
pan Miroslav Lušínský. S úctou a láskou vzpomínají manželka
Zdenka, dcera Jana a sestra Dáša s rodinou.

Úmrtí
Oznamujeme všem příbuzným a známým,
že nás dne 23. února 2016 navždy opustila
po krátké těžké nemoci naše drahá manželka,
maminka, tchýně, babička, prababička,
švagrová, sestra a teta paní Alena Tajdusová.
Budeš stále v našich srdcích.
Zarmoucená rodina.

Neplačte drazí, že odcházím spát. Ve věčné
noci bude se mi zdát, že žiji s Vámi dál.
S bolestí oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 28. února 2016 opustil
ve věku 80. let můj manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček, bratr, tchán, strýc, bratranec
a kamarád pan Leo Chrobák. Nikdy
nezapomene manželka Jarmila a děti s rodinami.
mi.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

VÝROBA NÁBYTKU
kuchynČ na klíþ
vestavné skĜínČ
sklopné postele
zakázková výroba

KUCHYĕSKÉ STUDIO
Slezská 970, Orlová - Poruba (u Penny)
tel.: 605 060 033
www.antoszyk.cz
dveĜe
obložky

SVċT DVEěÍ

super
ceny

- 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

ͻͲͿϝ͑ͳͲϑͶͼ͑МͶͼͽͺ·͑
͛ͼΕΪͰ͑·͑ΟΖΕЫΝΚ͑ͣͥ͑ͥ͑ͣͧ͑͟͟͢͡
͛ͼΕΖͰ͑ΖΤΥΒΦΣΒΔΖ͑ΠΕ͑ͼΒѱΥΒΟΪ͑
͛·͑ΜΠΝΚΜͰ͑Ε͑ͩ͑͟ΕΠ͑ͤ͑͢͟ΙΠΕΚΟ͑
ѩΚΛПΥΖ͑ΡΣΠΕΒΥ͑ΡΣΠ͑·ϱΤ͑ΟΖΡΠΥѩΖΓΟϹ͑ΧЫΔΚ͑͝ΟΖΓΠ͑
ΜΠΦΡΚΥ͑͝ΔΠ͑ΦҎ͑ΟΖΡΠΥѩΖΓΦΛΖ͑ΕΣΦΙЍ͑-͑
ͶͶ·ͲʹͶ͑Φ͑ΠΓΤΝΦΙΪ͑͝ΟΖΓΠ͑ΟΒ͑ͨͣͥ͑ͩͣͨ͑ͥͤͥ͑

ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos
Mříže – vrata – ploty – zábradlí – schodiště – brány
a ostatní zámečnické práce na zakázku.

Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

MASÁŽE
Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká
1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční masáže. Místo masáže
lze domluvit při objednání masáže (i v klidu vašeho domova).
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže
s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen,
kotníků, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie,
lymfatická masáž, Reflexní terapie atd...
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki
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Vyzkoušejte na 1 měsíc zdarma rozdíl mezi rychlostí
internetu Vašeho bezdrátového poskytovatele a
internetu od AP sobol

Tarif internetu

Rychlost

Cena

stahování / odesílání
Fiber 10

10 Mbps / 10 Mbps

300 Kč

Fiber 25

25 Mbps / 25 Mbps

350 Kč

Fiber 50

50 Mbps / 50 Mbps

400 Kč

Pro objednání zapojení internetu AP sobol na 1 měsíc zdarma a vice info o této akci nás
kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech nebo emailem.
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PRODEJ SMRKOVÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Kulatina 1m3……. 650 Kč s DPH
Doprava 10Kč/km
areál AWT Rekultivace
Rychvaldská 2012
Petřvald 735 41
Mob. 739 521 216

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

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

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ
IČO: 74447971,
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799. Pravidelná
kontrola spalinových cest
330,- Kč, vložkování,
frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další
kominické práce.
NÍZKÉ CENY
Přijmeme zaměstnance,
popř. brigádníky na práci
v kovovýrobě v Petřvaldě.
Jedná se o obsluhu strojního
zařízení a skladové operace
(příjem materiálu na
sklad, páskování a balení
materiálu, příprava
palet, expedice, drobné
zámečnické práce apod.).
Manuální zručnost a dobrý
zdravotní stav podmínkou.
Informace na tel. 597 488 223,
od 7:00 do 15:00 hod,
BKB – Technik, a.s.
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