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Slavnostní položení věnců k 73. výročí osvobození

73. výročí osvobození města Petřvaldu
Ve středu 2. května jsme si připomněli 73. výročí osvobození města
Petřvaldu Rudou armádou a zároveň konec 2. světové války. Pietní
akt u památníku sovětských vojáků
padlých na konci války v Petřvaldě
byl zahájen položením věnců, poté
jsme si připomněli historii osvobození našeho města a na závěr si
všichni přítomní společně zazpívali
státní hymnu.
Během války zahynulo 53 petřvaldských občanů, v Petřvaldě bylo popraveno 5 polských civilistů a také

10 italských zajatců, kteří pracovali
na šachtě. V průběhu osvobozování
města zahynulo 5 rudoarmějců.
Kdy jindy než právě v těchto dnech,
bychom se měli zamýšlet nad příčinami vzniku této války a měli
bychom si z tohoto období vzít ponaučení, aby se neopakoval dosud
největší válečný konflikt v dějinách
lidstva. Vždyť celkově si válka vyžádala více než 60 milionů obětí!
Je nutné nezapomenout na toto ničivé období lidských dějin, připomínat ho našim dětem a vnoučatům.

Velmi mě potěšila početná účast
spoluobčanů, kteří přišli uctít památku padlých ve 2. světové válce,
za což jim mockrát děkuji.
Děkuji také pěveckému sboru Petřvaldský skřivánek naší ZUŠ, který
pod vedením paní Martiny Monczkové a za klavírního doprovodu
paní Aleny Šmídové, DiS, podtrhl
slavnostní ráz středečního odpoledne.
Ing. Jiří Lukša, starosta

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
77. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 12. dubna 2018
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o uzavření smluv o právu provést stavbu „Kanalizace Podlesí“ na pozemcích v k. ú. Petřvald
u Karviné mezi vlastníky pozemků, dotčených stavbou kanalizace, a městem Petřvald.

RM vyhlásila
 záměr pronájmu pozemku parc.
č. 740/57 k. ú. Petřvald u Karviné.
 záměr pronájmu pozemku parc.
č. 4546/5 a části pozemku
parc. č. 4546/1, vše k. ú. Petřvald u Karviné, od 1. 6. 2018.
RM rozhodla
 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky pro dodávku pod
názvem „Kompostéry pro obča-

ny města Petřvald“ a zároveň
schválila znění zadávací dokumentace veřejné zakázky pro
dodávku pod názvem „Kompostéry pro občany města Petřvald
- opakované vyhlášení“.
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky pod označením
„Valník dvoukabina II.“ a o uzavření smlouvy se společností
METEOR CAR, s.r.o., za celkovou cenu 529 590 Kč včetně
DPH.

POZVÁNKA
Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
27. 6. 2018 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.
 pro zajištění veřejné zakázky
„Oprava chodníku vč. výměny
kabelu VO u silnice I/59, k.ú.
Petřvald – úsek č. 1“ o uzavření smlouvy s uchazečem AWT
REKULTIVACE a.s., za celkovou
cenu 4 994 820 Kč bez DPH.
 o uzavření Dohody o zpracování
osobních údajů z městského kamerového dohlížecího systému
města Petřvald mezi městem
Petřvald a Českou republikou
– Krajským ředitelstvím policie
Moravskoslezského kraje.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Dokumentaci
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Kanalizace Podlesí“ se společností AQUA
PROCON s.r.o.. Cena díla se
zvyšuje o 126 000 Kč bez
DPH, cena díla po změně cel-
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kem činí 1 088 850 Kč bez
DPH. Termín díla je prodloužen
do 31. 8. 2018.

ké informační systémy města
Petřvald“
spolufinancovanou
z IROP.

 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Stavební úpravy
domu č. p. 1735 a Realizaci
energetických úspor domů
DPS Ráčkova č. p. 1734, 1735,
1737 v Petřvaldě – dodatečné
stavební práce č. 1“ se společností MH - Stavby, s.r.o.. Cena
díla se navyšuje o 242 245 Kč,
cena celkem po změně činí
27 187 798,80 Kč bez DPH.

RM souhlasila s umístěním sídla
spolku Klub přátel Petřvaldu,
z. s. na adrese Gen. Svobody
930, Petřvald.

 o poskytnutí finančního daru
a o uzavření darovací smlouvy
na poskytnutí finančního daru
ve výši 1 000 Kč s Krajským
střediskem volného času Juventus, Karviná, p. o. Finanční dar
je určen na činnost zájmových
kroužků a akce, které navštěvují
občané města Petřvaldu.

ZM vzalo na vědomí inventarizační
zprávu k inventarizaci majetku
a závazků města Petřvald a zřízených příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2017.

RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění
k 28. 2. 2018.

rozpočtu

 přehled veřejných zakázek realizovaných městem Petřvald
v roce 2017.
78. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 25. dubna 2018
RM schválila znění Výzvy k podání
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Oprava místních komunikací
v roce 2018“.
RM rozhodla
 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava chodníku
vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú. Petřvald – úsek ul.
K Pískovně – Michálkovická“
a zároveň vyhlásila veřejnou zakázku „Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59,
k.ú. Petřvald – úsek ul. K Pískovně – Michálkovická - opakované vyhlášení“.
 uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Chodník podél
silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald“ se společností
„STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC, a.s. Cena díla se snižuje
o 75 735,51 Kč bez DPH, cena
díla celkem po změně činí
19 244 030,48 Kč bez DPH
a termín dokončení díla se prodlužuje do 30. 6. 2018.
 o zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku „Specific-

25. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 25.
dubna 2018
ZM schválilo účetní závěrku města
Petřvaldu sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

ZM schválilo Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2017, vzalo
na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Petřvald za rok 2017, podrobný komentář k Závěrečnému
účtu města Petřvaldu za rok
2017 a souhlasilo s celoročním
hospodařením města Petřvaldu
za rok 2017, a to bez výhrad.
ZM vzalo na vědomí Závěrečný
účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2017 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Svazek měst a obcí
okresu Karviná za rok 2017.
ZM rozhodlo o úplatných nabytí
pozemků.
ZM vyhlásilo záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1821/1 (nově
vzniklé parc. č. 1821/8) o výměře 144 m2 a pozemku parc.
č. 6414/95 vše k. ú. Petřvald
u Karviné.
ZM schválilo nevyužití zákonného předkupního práva města
Petřvald k budově bez čísla
popisného nebo evidenčního
– garáž v k. ú. Petřvald u Karviné. Budova stojí na pozemku
parc. č. 740/69 v k. ú. Petřvald
u Karviné ve vlastnictví města
Petřvald.
ZM stanovilo patnáctičlenné zastupitelstvo pro volební období
2018 – 2022.
ZM rozhodlo zadat zpracování
nové studie přístavby jídelny
a ŠD při Základní škole a Základní umělecké škole, p.o.,
Školní 246, Petřvald.

Rada města rozhodla o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací s těmito spolky, neziskovými a jinými organizacemi a poskytovateli sociálních služeb
Poskytovatelé sociálních služeb
1.
2.

Výše neinv.
dotace v Kč
32.400
6.000

DOMOV VESNA, p.o., Orlová
Slezská diakonie, denní stacionář EUNIKA Karviná
Slezská diakonie, Poradna rané péče EUNIKA
3.
6.000
Karviná, ve výši
4. ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum ADRA Havířov
6.000
5. Nový domov, p. o., Karviná
8.100
6. Svépomocná společnost Mlýnek, z.s., Ostrava
10.000
7. Armáda spásy
4.050
Spolky
1. Klub českých turistů, odbor Petřvald
10.000
2. SK Slavia Orlová, z.s.,
19.000
3. Český svaz včelařů, z.s., ZO Petřvald
15.000
4. Myslivecký spolek HALDY Petřvald
30.000
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
5.
5.000
ČR, z.s., Oblastní odbočka Orlová a Havířov
Spolek hornických důchodců Dolu J. Fučík, závod
8.000
6.
4a9
7. Český kynologický svaz ZKO Petřvald – 004
40.000
8. Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.,
10.000
Základní organizace Českého svazu žen Petřvald
6.000
9.
- sídliště
10. Parkinson – Help z.s., klub Ostrava
5.000
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,
11.
5.000
Místní spolek Petřvald – 0185
12. Český zahrádkářský svaz Petřvald
20.000
Organizace
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezské1.
10.000
ho kraje, územnímu odboru Karviná
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací s těmito
spolky a poskytovatelem sociálních služeb
Spolky
1. Cyklistickému klubu FESO Petřvald – Březiny, z.s.,
70.000
2. SK Slavoj Petřvald
120.000
3. Tělovýchovné jednotě Petřvald, z. s.,
220.000
4. Tělocvičné jednotě Sokol Petřvald
65.000
Poskytovatel sociálních služeb
1. Domovu Březiny, p.o., Petřvald
105.300

Bezpečnost města
Vzhledem k neustálým stížnostem na odstavování vozidel na místních komunikacích, které brání jak běžnému provozu, provozu vozidel integrovaného záchranného systému a svozu odpadových nádob, bude od 1. června 2018 prováděna kontrola dodržování dopravních předpisů Městskou
Policií Orlová. Tímto upozorňujeme vlastníky vozidel na dodržování dopravních předpisů, a to především na parkování v obytných zónách v oblasti
Březiny.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE MOBILNÍHO ROZHLASU
Vážení občané, děkujeme, že využíváte systém Mobilní rozhlas, díky
kterému vás můžeme informovat o aktuálním dění ve vašem městě.
Abyste mohli i nadále dostávat užitečné informace, je potřeba od vás získat souhlas s tzv. GDPR. Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (anglicky General Data Protection Regulation, odtud GDPR), které
je legislativou plošně zaváděno v celé Evropské unii. Díky tomu budou
vaše osobní údaje ještě ve větším bezpečí podle evropských norem. Stačí se přihlásit na webu https://obec.mobilnirozhlas.cz/uprava-prihlaseni
a potvrdit souhlas nebo se osobně dostavit na podatelnu MěÚ Petřvald,
kde souhlas podepíšete a odevzdáte. Doplnit souhlas se zpracováním
osobních údajů je možné do 25. 5. 2018. Po tomto datu budou všichni
uživatelé bez souhlasu dle GDPR vymazáni z databáze.
Děkujeme za pochopení.

Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 3. 2018 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

100 210,00

100 210,00

25 501,27

Nedaňové příjmy

11 344,00

11 426,50

3 310,35

Kapitálové příjmy

0,00

0,00

21,99

Přijaté transfery

16 417,96

25 077,17

4 109,64

PŘÍJMY CELKEM

127 971,96

136 713,67

32 943,25

Běžné výdaje

94 949,00

97 977,65

17 199,84

Kapitálové výdaje

68 440,96

83 403,46

2 467,75

VÝDAJE CELKEM

163 389,96

181 381,11

19 667,59

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

-12 643,04

36 838,00

46 087,45

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-480,00

500,00

500,00

485,72

0,00

0,00

-638,34

35 418,00

44 667,45

-13 275,66

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 31. 3. 2018
Základní běžný účet

43 538 497,39 Kč

Fond rezerv a rozvoje

28 199 765,73 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2018 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Město zakoupilo nový vůz pečovatelkám

Otevření nového víceúčelového hřiště Petřvald-Podlesí

Dne 26. dubna 2018 převzal
starosta města Petřvald, Ing. Jiří
Lukša, od dodavatele nový automobil Dacia Dokker. Vůz město pořídilo pro účely pečovatelské služby.
Auto bude sloužit pečovatelkám,
které zajišťují terénní sociální služby ve městě, a k rozvozu obědů
seniorům.
Zakoupením vozidla chce město
zkvalitnit poskytování sociálních
služeb našim seniorům.

Dne 1. 5. 2018 bylo oficiálně
otevřeno víceúčelové hřiště v Petřvaldě-Podlesí na ul.
Šumbarská. Hřiště je určeno
nejen mladým rodinám s malými dětmi, pro které jsou zde
vybudovány houpačky, průlezky či lanová dráha. Cestu si
zde mohou najít i lidé, kteří
na víceúčelovém hřišti budou
mít zájem si zahrát například
fotbálek či košíkovou.
Proto bychom chtěli touto cestou pozvat občany města k využívání tohoto
sportovního areálu.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

Vendula Bajtková,
referent správního odboru

Chováme se tak i před svým prahem?
V poslední době se stává pravidelností, že pracovníci střediska údržby
se stále více věnují úklidu prostor
kolem kontejnerů.
Napadá mě pouze otázka? Opravdu
takto žijeme i v našich domácnostech? Je to opravdu nutné?
V posledních případech bylo zjištěno, že toto místo k odkládání různého odpadu využívají především lidé,
kteří nemají trvalý pobyt ve městě Petřvald a navíc jim je jedno, zda odpad
uloží do kontejneru či mimo něj.
Vzhledem k tomu, že i po domluvách s určitými hříšníky nepřichází žádná
náprava, tak vedení města rozhodlo o odstranění kontejnerů ze svozového
místa na ul. U Vodojemu.
Ve městě Petřvald máme celkem dobře propracovaný systém třídění odpadu.
Občané Petřvaldu mohou využít periodického svozu papíru a plastů v pytlích a dále i sběrného dvora, který je dennodenně otevřen a kde občané
mohou různý odpad uložit.
Vzhledem k neustálé naplněnosti plastů v kontejnerech, vedení města
od měsíce června přistoupilo na navýšení periodického svozu fa Depos
u kontejnerů na plasty.
Rád bych, abychom se opravdu zamysleli nad chováním některých jedinců a snažili se jim vysvětlit, že tudy cesta ke zlepšení životního prostředí
opravdu nevede.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
• SVAZEK KLÍČŮ (5KS) S BAREVNÝMI ROZLIŠOVAČI A PŘÍVĚSKEM –
KOLEČKEM DO VOZÍKU
Místo nálezu: Petřvald, ul. Družstevní – u lesa, směr Rychvald
• TAŠKA PŘES RAMENO MODRÉ BARVY OBSAHUJÍCÍ KUŘÁCKÉ POTŘEBY A PENĚŽENKU BEZ DOKLADŮ A FINANČNÍ HOTOVOSTI
Místo nálezu: Petřvald, ul. Šumbarská, plot u dětského hřiště
Majitel se může informovat v kanceláři č. 102 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 907.
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ČERVEN 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červen: 5., 12., 19., 26.

2. Svoz plastů
18. červen

3. Svoz papíru
14. červen

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Červen: 4., 11., 18., 25.
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V měsíci dubnu 2018 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu
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
Michaelu Bartuskovou

Daniela Svrčinu

Marka Zavadzana

Foto: Pavel Římánek

Byli jsme blahopřát …
„…paní Žofii Ploticové, která oslavila 104. narozeniny. Oslavenkyně
se starostou města Ing. Jiřím Lukšou, místostarostou Ing. Petrem Dvořáčkem, ředitelem Domova Březiny Petřvald Ing. Pavlem Zelkem a svou
rodinou.“

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

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Škola v přírodě - Penzion U Přehrady
Morávka (z pohledu V. C)
Do školy v přírodě
v obci Morávka se
děti ze všech tříd
(II. D, IV. D a V. C)
už dlouho těšily.
Odjezd z Petřvaldu byl 23. dubna,
všichni se dostavili
včas. Pá, pá, vyrážíme si užít přírodu.
Po příjezdu jsme
se ubytovali a vybalili. Po dobrém
obědě jsme se
vydali prozkoumat
okolí a postavit
domečky místním
skřítkům, aby nám
dopřáli i v dalších
dnech
slunečné
počasí.
Po návratu nás
čekalo
výborné
jídlo a informace
o tom, co se bude
dít v dalších dnech.
Večer jsme si
všichni začali psát
a kreslit svůj deník,

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

abychom mohli i doma vyprávět, co
všechno jsme zažili.
Bylo toho za pět dnů opravdu hodně. Prvním velkým zážitkem byla
pro mnohé jízdárna s možností jízdy na poníkovi Hermioně či na koni
Jurášovi. Podvečerní táborák potěšil téměř všechny a výtvarná
soutěž dala zabrat hlavně dospělým, když vybírali nejlepší práce.
Středeční vycházka ke splavu se
spoustou týmových her prověřila
naši rychlost i znalost přírody a odpolední malování triček zase tvůrčí
schopnosti všech. Měli jsme také
možnost využít sportoviště a další
atrakce v areálu našeho penzionu.
Nás děti nadchnul hlavně kolotoč,
dospělí měli sice jiný názor, ale našemu přemlouvání neodolali. My

jsme je zase potěšili svými vystoupeními v Talentmanii.
Nejdelším výletem byl čtvrteční výšlap na Slavíč. I přes špatně značenou cestu se podařilo dojít na Kolářovu chatu, občerstvit se a vyrazit
zpět. Cesta byla sice dlouhá a pro
některé i únavná, ale večerní karnevalový rej dal zapomenout na drobné bolístky. Karneval je vždy vrcholem a taky připomenutím blížícího
se návratu domů. Takže sbalit si pokud možno své věci, obléci si vlastnoručně namalované tričko a hurá
zpátky do Petřvaldu. Počkat, ještě
společné foto. Výborně! Teď jenom
naložit kufr a jedeme.
Žákyně V. C ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.
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Školní akademie „10 let spolu“
V letošním školním roce jsme
oslavili 10. výročí sloučení základní školy se základní uměleckou školou do jednoho právního subjektu. Školní akademie
s názvem „10 let spolu“ proběhla v Kulturním domě Petřvald
ve dnech 18.- 19. 4. 2018. Pedagogové společně se žáky nacvičili
a uspořádali vystoupení žáků pro
veřejnost. Celou akci finančně
podpořily nadace OKD Srdcovka
a Sdružení rodičů při Základní
škole, Školní 246, Petřvald, z.s..
Zástupci rodičů se také aktivně
podíleli na organizaci a přípravě
školní akademie.
Celá akademie se nesla v duchu
spolupráce základní a umělecké školy. Akademií nás provázeli moderátoři E. Kubešová, N.
Brychcyová, A. Bartošová a D.
Drögsler, kteří se na začátku zamýšleli, jakou máme tu dnešní
mládež. Poté následoval program
plný veselých skřítků, usměva-

vých berušek, sehraných tanečníků, výborných zpěvaček a zpěváků,
nadaných hudebníků, úsměvných
scének. Musím říct, že všichni
účinkující vydali ze sebe všechno
a opravdu dokázali, že i dnes jsou

naše děti pilné, nadané, milé, pracovité, veselé, komunikativní, spolupracující a dokáží společně vytvořit něco úžasného.
Naše poděkování patří všem pedagogům, rodičům i žákům, kteří při

realizaci akademie vykonali kus
dobré práce.

dvojice Kateřina Michalková z VIII.
A a Ondřej Kijonka z VIII. B, kteří
svým akčním a působivým vystoupením připomněli všem, co prožívali občané Petřvaldu v době války.
Porota ocenila tuto soutěžní dvojici
krásným třetím místem v konku-

renci orlovských škol a gymnázia,
za což jim patří velké poděkování.
Gratulujeme.

Mgr. Ivana Studená
zástupkyně ředitelky školy,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Orlová a okolí očima školáků
Dne 6. 4. 2018 se čtyři žáci osmých tříd zúčastnili soutěže Orlová a okolí očima školáků, která se
konala na Gymnáziu a OA v Orlové.
Soutěž se konala pod záštitou starosty města Orlová Ing. Tomáše
Kuči, v odborné spolupráci s Muzeem Těšínska u příležitosti 100 let
vzniku samostatného Československa a dalších významných výročí
roku 2018.
Na úkolu zpočátku pracovali všichni žáci z osmých tříd dějepisným
pátráním pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Kocurkové, do vyhledávání informací se zapojili
dokonce i šesťáci. Žáci pracovali
s historickými knihami, webovými
stránkami města, s elektronickými
materiály Archivu Karviná a také

čerpali ze školních záznamů z vyprávění pamětníků. Podařilo se jim
tak efektivně využívat moderních
informačních technologií k hlubšímu poznání historie našeho města.
Do Orlové jela naši školu reprezentovat soutěžní dvojice Daniela
Cywková a Marek Kaňok z VIII. B.
Ve své prezentaci blíže představili porotě našeho petřvaldského
hrdinu, sborového generála pana
Aloise Vicherka, na jehož počest
byl v roce 2017 odhalen pomník
u radnice města Petřvald. V závěru prezentace vyjádřili spokojenost
s tím, že máme v Petřvaldě nejen
pomník, ale nyní i náměstí Generála Vicherka.
S prezentací na téma Druhá světová válka a mé bydliště soutěžila

Koncert nejen pro maminky
Již tradičně se v měsíci květnu koná koncert věnovaný maminkám. Ani
letos tomu nebylo jinak.
Dne 4. května 2018 jsme spolu s žáky připravili řadu písniček, básniček
a hudebních produkcí různých autorů. Úvodem hrála skupina Džíny, vystřídaly se různé hudební nástroje a na závěr zazpíval náš pěvecký sbor
„Petřvaldský skřivánek“, který řídila paní učitelka Martina Monczková.
Zdařilé výkony účinkujících žáků byly odměněny hojným potleskem posluchačů a usměvavými tvářemi rodičů.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogům, kteří se na přípravě
koncertu podíleli, a vedoucí učitelce Šárce Podobové, která nám vyšla
ve všem vstříc.
Ivana Matušů, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Za oblast informačních technologií
Mgr. Marie Hlavatá,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Den Země

Ve středu 25. 4. 2018 proběhl
u nás na základní škole projektový
den s environmentálním zaměřením - Den Země. Každoročně jsou
pro děti připravovány aktivity pro
pěkné i deštivé počasí. Připravený
program pro deštivé počasí s tematickým zaměřením „Den proti
hluku“ má zajímavou náplň a určitě najde své uplatnění v příštím
školním roce.
Sluníčko nám ve středu opravdu
přálo, tak jsme vyšli ven ze školních budov, vyhrnuli si rukávy
a pustili se do prací na prostranstvích v okolí školy. Děti na druhém
stupni na svých úklidových úsecích
vyhrabaly trávníky, čistily a zametaly chodníky, čistily přírodu odstraňováním odpadků nebo pracovaly
na školním pozemku. Po dokončení úklidu zbyla i chvilka na procházku a posílení mezilidských vztahů
mezi spolužáky i mezi žáky a učiteli.
Žáci prvního stupně se v průběhu
dopoledne věnovali se svými vyučujícími také rozmanitým aktivi-

Talent Havířov

tám. Zde je malá ukázka činností
dětí, které ve středu ve škole probíhaly: úklidy tříd, vycházky, povídání
o šetření vodou, znečištění půdy,
ovzduší, zhlédnutí filmu o odpadech a recyklaci, péče o květiny,
zpěv Ekohymny školy.
Učíme se třídit odpad, udržovat
pořádek a pěkné prostředí ve škole i v jejím okolí nejen během Dne
Země, ale po celý školní rok. Třídní
učitelé a pan školník dobře vědí,
kolik stojí úsilí a důslednosti, aby
žák při svém odchodu uklidil své
pracovní místo, srovnaly se lavice,
květiny prospívaly, aby byl pořádek
ve třídách a šatnách. Je to dlouhodobá mravenčí práce, ale důležité
je, že se všichni upřímně snažíme.
Děkujeme za spolupráci aktivním
a pilným dětem, vyučujícím, vedení školy i vedení města Petřvald.
Všichni máme společný cíl, aby Petřvald byl pro nás krásným a radostným domovem.
Mgr. Marie Hlavatá,
koordinátorka EVVO na ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p. o.

Vernisáž výstavy na ZUŠ
Dne 26. 4. 2018 proběhla v základní umělecké škole již čtvrtá
vernisáž výstavy prací žáků a absolventů „Galerie na chodbě“. Zahájení výstavy uvedla vedoucí paní
učitelka Šárka Podobová a o hudební vystoupení se postarali dva
žáci hrající na kytaru ze třídy pana
učitele Jozefa Mešše.
Paní učitelka Mgr. Kateřina Benešová pak seznámila návštěvníky
s tématy, která žáci vytvářeli v průběhu roku, a představila absolventy. Na závěr vyhlásila výsledky výtvarné soutěže na téma „Poštovní
známka a obálka“. V letošním roce
se poprvé spojila výstava žáků
a absolventů. Návštěvníci výstavy
společně ocenili nápaditost a různorodost vystavených prací.
Byli jsme rádi, že se vernisáž vydařila a přišlo na ni velké množství

rodičů a přátel školy. Vedení ZUŠ
děkuje rodičům za spolupráci při
chystání občerstvení a za podporu.
Mgr. Kateřina Benešová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Dne 3. 5. 2018 se v KD Petra Bezruče konalo finále pěvecké soutěže Talent Havířov. Soutěžilo se
ve čtyřech věkových kategoriích:
6 – 9 let, 10 – 12 let, 13 – 15 let
a 16 – 25 let. Pěvecká čísla hodnotila odborná porota, ve které
zasedl mimo jiné zpěvák Sebastian. Program divákům zpestřily
svým vystoupením mažoretky Kala MKS Havířov, skupina
L.E.A.D. PARKOUR, Taneční škola
Horizonty a publikum rozezpíval
Sebastian.
Ve třetí kategorii bojovala naše
žákyně Valerie Grešková s písní
Listen známé zpěvačky Beyonce.

Podpořit ji přišla nejen rodina, ale
také spolužáci ze VII. C s třídní
učitelkou. Všichni jsme Val drželi
prsty, ale konkurence byla veliká.
Přes veškerou podporu, bohužel, neobsadila žádné z předních
míst. Valerii i přesto gratulujeme
a děkujeme za krásný kulturní zážitek. Na závěr připojujeme dojmy
spolužáků: „Všechna vystoupení
byla v něčem zajímavá, ale nejvíc jsem si užil Sebastiana a naši
Val.“ „Bylo to strašně napínavé.
Třeba to vyjde za rok.“
Mgr. Petra Cyroňová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

ODISbus před školou
Dne 24. 4. 2018 se žáci 4. a 5.
ročníku zúčastnili přednášky v neobvyklém prostředí, a to v autobusu. Cílem projektu ODISbus byla
propagace veřejné dopravy s důrazem na její ekologický přínos, aby
žáci pochopili, že také cestování
veřejnou dopravou vysokou měrou
přispívá k udržení našeho životního prostředí. Seznámili se s druhy
veřejné dopravy, s kartou ODIS,

získali také povědomí, jak a kde
vyhledat dopravní spoje na internetu. Žáci také zhlédli krátké video
o výhodách hromadné dopravy.
Na závěr byli všichni žáci odměněni
magnetkami s různými dopravními
prostředky.
Mgr. Otakar Prášek,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 / mobil: 723 909 247
/e-mail: sks@petrvald-mesto.cz / facebook: Kultura Petřvald

O statečném kováři Mikešovi
V hojném počtu zavítaly petřvaldské děti v pondělí 14. května 2018 do kulturního
domu. Hrálo se tam totiž divadelní představení pohádky O statečném kováři Mikešovi. Děti byly příběhem zaujaty a vtáhnuty do děje, a nakonec byly všechny rády,
že to, jak už to v pohádkách bývá, všechno zase dobře dopadlo.

Město Petřvald pořádá
ve spolupráci s městskými
spolky

3. června 2018 od 15.30 hodin
v areálu SOKOLOVNY

Kinokavárna

Ukázka zásahu malých i velkých hasičů,
zábavné soutěže pro děti, klauni, mimoni,
dětský povoz s koňmi, ukázka policie,
malování na obličej, skákací hrad
a další…. -

Provoz kinokavárny v našem kulturním domě pokračoval také v měsíci květnu. Pro
dospělé diváky byla promítána v pátek 11. května 2018 česká komedie Dvojníci,
s oblíbeným hercem Ondřejem Sokolem v hlavní roli. V úterý 22. května 2018
pokračovalo promítání filmů pro děti americkým animovaným filmem Mimišéf.
Na oba filmy se přišlo podívat mnoho diváků, kteří se v kinokavárně také dobře
občerstvili.
Za SKS kulturní referentky Taťána Čechová a Danuše Starečková

x 10. července – DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ DĚTIČKY – od 10.00 do 12.00 hodin - v knihovně
x 19. července – ZOO Lešná – zájezd pro děti a rodiče
- cena za autobus: dospělý 100 Kč, dítě zdarma, přihlášky a platba předem v SKS do 28. 6. 2018
- vstupné na místě si hradí každý sám
- odjezd v 8.30 hodin, předpokládaný příjezd do 17.00 hodin
x 23. července – 27. července – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
x 27. července – LETNÍ KINO – v areálu TJ HEPO od 21.30 hodin
x 6. srpna – 10. srpna - LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
x 7. srpna – STOLNÍ HRY – od 10.00 do 13.00 hodin – v knihovně
x 16. srpna – Javoříčské jeskyně – Lovecký zámek Úsov – zájezd pro děti a rodiče
- cena za autobus: dospělý 100 Kč, dítě zdarma, přihlášky a platba předem v SKS do 31. 7. 2018
- vstupné na místě si hradí každý sám
- odjezd v 8.30 hodin, předpokládaný příjezd do 17.00 hodin
x 22. srpna – DEN TÁBORŮ – setkání dětí obou letních příměstských táborů - v SKS
x 30. srpna - HONBA ZA POKLADEM – sraz v 9.30 hodin v SKS
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
telefon: 596 542 952 / e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz /
web: www.petrvald.knihovna.cz /
facebook: Knihovna Petřvald

Okénko knihovny

Listování

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

26. 4. se v kulturním domě již tradičně
sešla většina žáků místní základní školy
na dvou scénických čteních. Lukáš Hejlík a Petra Bučková z projektu Listování
dětem skvěle prezentovali dvě knihy. Tou
první – určenou pro mladší žáky, byla Eliáš a babička z vajíčka od Ivy Procházkové,
a tou druhou, pro starší žáky, Dračí polévka od Aleny Ježkové. Dětem se jako vždy představení moc líbilo a nechybělo ani focení s Lukášem .

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

KLUB MAMINEK

Beseda s Matějem Ptaszkem:

Milé maminky, klub vám poskytuje klidné místo ke scházení se s ostatními maminkami a jejich dětmi. Nabízíme k využití prostory dětského
oddělení, velké množství literatury pro maminky a děti i zázemí pro
malé občerstvení. Program klubu není zajištěn, rozhodující je vaše aktivní zapojení se.
Termíny Klubu maminek: od 9:30 – 11:30
12.6.2018
Během letních prázdnin Klub maminek nebude!

17. ČERVNA 2018 V KD PETŘV
VALD
V 15.30 A V 17.30 HOD.

Vstupné v předprodeji
od 4.6.2018 v SKS.

vstupné 70 Kčč
dětti do 12 let 30 Kč

Dvacet měsíců ve světě kovbojů, banditů a povstalců, aneb kolumbijské dobrodružství na vlastní kůži.
27. 4. nás navštívil
místní rodák, pan Matěj Ptaszek, který tři
roky pobýval v Kolumbii
a Ekvádoru, kde psal
svou první knihu, vystupoval jako bluesový
hudebník a fotografoval.
Svou zajímavou a sugestivní výpověď o těchto zemích, plných nádherné přírody, ale také banditů a drogových dealerů,
doprovodil spoustou fotografií a videí. Přivezl s sebou
také knihu, kterou napsal na farmě uprostřed kolumbijské džungle: Posekej si ten trávník, nejsou vidět hadi.
O knihu byl velký zájem. Na koho se nedostalo, může
si ji vypůjčit v naší knihovně. Pan Ptaszek prozradil, že
v tisku je již jeho druhá kniha pod názvem Reportáže
z rozervaného ráje. Moc se těšíme! 

Čarodějky



Malování nakameny
10.7.201810:00– 12:00

KMuzeu150PetƎvald,tel.:596542 952 www.petrvald.knihovna.cz

Každoroční Slet čarodějnic aneb Čáry máry 2018 se letos
opět kvůli nepřízni počasí konal uvnitř naší knihovny. Což
ale vůbec nebylo na překážku a mnoho malých čarodějnic
a čarodějů si zasoutěžilo a zařádilo opravdu s chutí. Děkujeme za pomoc místní organizaci Českého svazu žen,
pod vedením paní Jarmily Skálové. Podívat se na nás přišel
i pan místostarosta Petr Dvořáček. Malí soutěžící si za odměnu odnesli kotlík popcornu a dáreček dle vlastního výběru. Doufáme, že příští rok se naše čarodějnické aktivity
opět rozšíří i před knihovnu. Celou akci nám krásně nafotil
pan Petr Voznica, kterému moc děkujeme.

Červen 2018

9

PC kurz pro seniory během
letních prázdnin bude vždy
ve středy od 9:00 – 11:00.

Na skok do Peru!
18. dubna se v naší knihovně uskutečnila zajímavá přednáška
o Peru. Do tajů a krás této legendami opředené jihoamerické
země dávných civilizací nás zasvětil Miguel, který již delší dobu
žije v České republice.
Akce se uskutečnila ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Ostravě.

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková
a Ivana Szotkowská

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Představujeme vám
Vladimíra Kostihu, spisovatele,
básníka, překladatele a nakladatele. Narodil se a vyrůstal v Brně,
v Ostravě pracoval jako chemik
povětšinou v oblasti mikroanalýzy
(chromatografie a polarografie).
Nyní je již 20 let občanem Petřvaldu, kde se věnuje zejména literární
a nakladatelské činnosti.
Co vás přivedlo do Petřvaldu?
Jedna z mých šťastných životních
náhod. V polovině devadesátých let
mě kolegyně s manželem požádali,
abych jim poradil, zda si mají postavit v Petřvaldě dům. Když jsem si
prohlédl parcely, na nichž se měly
rodinné domy stavět, viděl jsem, že
je to přesně místo, o jakém jsem
delší dobu snil. Dopadlo to tak, že
oni nestavěli a já ano, i když zde
bylo místo pro víc zájemců. Byla to
dobrá volba, protože z Petřvaldu je
to blízko do všech velkých měst ostravské aglomerace. A hlavně je tu
klid, což je pro autora důležité.
Dvě desetiletí jste se zabýval
chromatografií, která se dnes
hojně používá v medicíně, kromě
toho jste dobrým matematikem.
Jak jste se dostal k psaní?
Z řad chemiků a lékařů se rodí
hodně spisovatelů, snad nejvíc ze
všech povolání, ostatně chemie

a medicína mají mnoho společného. V mém případě to byl osud kdykoli jsem odbočil na jinou cestu,
život mi dal facku, abych se rychle
vrátil. I v době, kdy jsem už tušil, že
psaní je kromě úžasných prožitků
především řehole. Na začátku je to
především práce: píšete deset hodin denně po dobu deseti let a pak
se ukáže, jestli na to máte. Stoupat
po pomyslném literárním schodišti
není snadné - ostatní se baví, vy
píšete, kamarádi jdou na hokej, vy
píšete. A nesmíte zastavit na žádném z tisíců lákavých parkovišť.
Jaké byly vaše začátky?
Začínal jsem před padesáti lety
články v novinách a časopisech
a vynášelo to asi jeden haléř za slovo. Po státnici z angličtiny jsem
přibližně deset let překládal americkou beletrii. Naštěstí jsem se
rozhodl nehnat se za penězi, ale vybíral jsem si spisovatele, od nichž
jsem se učil. Když jsem začal psát
rychleji než překládat, pokusil jsem
se o vlastní tvorbu. A zjistil, že vedle
stylistiky musím zvládnout i literární jazyk, literární techniky a další
věci. To mi dalo dost zabrat, ale
odměny stály za to. Jednou z nich
bylo poznání, že úspěch budí závist
a neúspěch posměch.

A úspěchy?
Ty jsem dávno přestal počítat, protože to je minulost - v době, kdy
vychází má poslední práce, mám
rozděláno několik dalších. Napsal
jsem víc než tisíc aforismů, stovky
článků všeho druhu, desítky povídek. Také pět knih a na desítkách
dalších se podílel. Za první báseň
napsanou v angličtině jsem dostal
ocenění z USA, báseň pak byla přeložena do mnoha jazyků a vydána
ve sbornících na všech kontinentech kromě Austrálie, také byla
zhudebněna. Ocenění za svou literární činnost jsem získal i doma
a v Polsku. Překládat z polštiny
jsem začal až v Petřvaldě, tady
jsem rozběhl i nakladatelství Alisa
a vydal v něm asi sto publikací.
Před půldruhým rokem jsem nakladatelskou činnost přenechal mladší generaci a věnuji se jen vlastní
tvorbě, rodině a procházkám po lesích s manželkou a jezevčíkem.
Jaké je vaše motto či životní postoj?
Stejné jako u většiny spisovatelů v dobách míru se nemíchat do politiky (sliby politiků jsou jako parfém: nádherně voní, ale nesmí se
spolknout). Spisovatelé raději nastavují lidem zrcadlo, aby se v něm

každý viděl, jaký ve skutečnosti je.
V tomto zrcadle vás žádné líčení
nepřikrášlí, což nebývá každému
po chuti. Všichni máme v sobě hodného doktora Jekylla a zlého pana
Hyda a s přibývajícími léty se učíme
spoutávat pana Hyda stále pevnějšími řetězy. V těžkých dobách bývají
spisovatelé vězněni, v přelomových
se stávají i prezidenty a na chvíli
zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí.
Za rozhovor děkuje redakční rada
LÁSKA
Palouček líbezný stříbrný svit
zalévá horoucí dvojích těl cit
láska ach láska rozezní zvony
světlušky slyší ji keře i stromy
Mladý muž zlatými okouzlen vlasy
do hrudi pálí ho koule dvě krásy
k obloze vyletěl ohnivý šíp
prostřelil hvězdičku uprostřed lip
Žhavá je žhavá dívčina mladá
vše se v ní bouří zmámeně padá
vesmír se točí fontána hřímá
hřebec už cválá klisna se vzpíná
Marně bůh lásky otěže třímá
záplava slasti dívčinou vzlíná
extáze radosti exploze vášní
život je pro oba nádhernou básní
Vladimír Kostiha

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 červen
 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY (termín po telefonické domluvě) pro ZŠ, SŠ a větší skupiny veřejnosti
 DOMÁCÍ MAZLÍČCI (6. – 12. 6.) přednáška Mgr. V. Woznicové, přírodovědkyně Muzea Těšínska, pro MŠ, ZŠ
 KNOFLÍKOVÉ TVOŘENÍ (11. - 15. 6.) výtvarná dílna pro MŠ, ZŠ
 ROSTLINA JAKO BYTOST (18. – 20. 6.) přednáška Mgr. N. Kotáskové, přírodovědkyně Muzea Těšínska, pro ZŠ
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz
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Vzácná gotická dřevořezba Petřvaldská
madona a další historické skvosty
v Petřvaldě
Až do 29. června je možno si
v Technickém muzeu v Petřvaldě
prohlédnout výstavu s názvem Návrat ztraceného lesku. Výstava byla
připravena u příležitosti letošního
70. výročí od založení Muzea Těšínska. Představuje řadu cenných
a unikátních sbírkových předmětů tohoto
muzea, restaurovaných
v posledním desetiletí.
Nejstarším a nejcennějším exponátem je dřevěná dřevořezba Panny
Marie (tzv. Petřvaldská
madona) od neznámého autora z přelomu
15. a 16. století.
Tato nevelká figura
(výška 79 cm, max. šířka 25 cm)
z lipového dřeva byla nalezena
v roce 1969 ve farním kostele sv.
Jindřicha v Petřvaldu. Již při letmé
prohlídce bylo jasné, že v žádném
případě nepatřila k zařízení, které
bylo pořízeno pro současný kostel,
jenž byl postaven v letech 1835–
1837. Víme však, že počátky jeho
dřevěného předchůdce byly mnohem starší. Soupis svatopetrského
haléře z roku 1447 vyjmenovává
na Těšínsku 50 far, mezi nimi i petřvaldskou. V období reformace užívali zdejší dřevěný kostel luteráni,
26. března 1654 ho opět převzali
katolíci. Po dalších téměř dvě stě
let náležel Petřvald
k farnosti Šenov, dnešní samostatná farnost
Petřvald byla ustavena
až roku 1855. První
podrobnější
zprávy
o petřvaldském kostele přinášejí vizitační
protokoly z let 1679,
1688, 1697 či 1719
a inventář šenovské
farnosti z roku 1684. Petřvaldský
kostel měnil v 17. a 18. století nezvykle často své patrocinium, teprve od roku 1769 nesl až do svého
zániku patrocinium sv. Barbory.
Dřevěná svatyně, nacházející se
v nejstarší části dnešního hřbitova,
byla záhy nahrazena nynějším kostelem sv. Jindřicha, vystavěným nákladem držitele panství Jindřicha
Larisch-Mönnicha na jeho pozemku na návrší nad hřbitovem. Nový
chrám byl posvěcen 15. července
1838. Dřevo původního kostela
bylo použito k výstavbě sýpky u nedalekého „Prostředního“ dvora,
která zanikla až ve druhé polovině
20. století. Dochované písemné

prameny však dřívější přítomnosti
této gotické dřevořezby v Petřvaldu nedokládají, nemůžeme tedy
s určitostí říci, že v minulosti patřila
ke zdejšímu kostelnímu inventáři. Její stav při objevení vypovídal
o tom, že zřejmě vždy byla umístěna v interiéru. Sochu
restaurovala v roce
2012 Romana Balcarová z Opavy a dnes se
jedná o jeden z nejhodnotnějších sbírkových
předmětů Muzea Těšínska. Již v květnu a červnu roku 2016 byla
za zájmu veřejnosti
krátkodobě vystavena
v kostele sv. Jindřicha
i v Technickém muzeu v Petřvaldě.
Přímou historickou vazbu na Petřvald má i další z exponátů na výstavě – portrét barona Karla Traugotta
Erdmana Skrbenského z Hříště. Narodil 8. září 1716 na zámku v sousedním Šenově jako nejstarší
syn Karla Františka Skrbenského
z Hříště (1684–1768), pozdějšího
zemského hejtmana Těšínského
knížectví, a jeho manželky Heleny Markéty (1693–1754), která
pocházela z petřvaldské větve
Skrbenských z Hříště. V dřevěném
kostele v Petřvaldě došlo rovněž
17. listopadu 1712 k uzavření jejich
sňatku. Karel Traugott Erdman Skrbenský z Hříště však
nedědil statky na rodném Těšínsku, nýbrž
spojil většinu života
i kariéry s Opavskem.
Byl mj. přísedícím zemského soudu Opavského knížectví. Zemřel
26. února 1790 v Hošťálkovech u Krnova,
kde je i pohřben. Vystavený obraz pocházející z galerie
zámku v Ropici restauroval v roce
2016 Jan Bittner ze Staříče.
„Ztracený lesk“ však získaly v uplynulých letech další artefakty. Jmenujme sochy a obrazy sakrálního
charakteru z různých lokalit na Těšínsku, staré tisky, hrací skříňku
s hřebíčkovým nástrojem či nábytek z původního mobiliáře ropického zámku. Výstava v petřvaldském
Technickém muzeu představuje
právě tyto i další exponáty, stejně
jako umožní nahlédnout do tajů
náročné práce restaurátorů a konzervátorů.
PhDr. David Pindur, Ph.D.
spoluautor výstavy

Den rodin s ANO

V neděli 6. května 2018 v rámci Dne rodin členové a příznivci místní organizace Hnutí ANO 2011 připravili pro své spoluobčany pestrý program.
Rodiny s dětmi si přišly užít společný den. Děti si mohly vyzkoušet svoji
přesnou mušku při hodu na klauna či do plechovek, a což teprve při střelbě ze vzduchovky. Za některé malé děti úkol splnil tatínek nebo maminka.
Veliký zájem byl o cukrovou vatu, kterou si každý mohl sám zkusit natočit.
Nebylo to až tak jednoduché, o to víc všem chutnala. Velice atraktivní byly
ukázky dovedností mladých hasičů. Všichni také mohli sledovat leteckou
obratnost dronů, nebo si vyzkoušet jízdu na hoverboardech. Děti také uvítaly možnost povozit se na konících nebo na voze. Po splnění všech úkolů
dostaly děti teplé občerstvení a drobné sladkosti. Všechny odcházely příjemně unavené a spokojené. A to jsme chtěli. Zase jedna pěkná společně
strávená neděle.
Za MO ANO 2011 Radmila Kulínská

Petřvaldské Belegro
V sobotu 5. 5. 2018 pořádala domácí skupina Belergo v sokolovně Petřvald
tradiční zahájení country
sezony, na kterém vystoupily kromě Belegra i hosté
Body Mass Index, Zelená
Míle, Fonika, New Aliquot
s kapelníkem Ondrou Kozákem, původem z Petřvaldu, a na harmoniku zahrál Matěj Ptaszek, také rodák z Petřvaldu.
Děkujeme TJ Sokol Petřvald za bezplatné poskytnutí prostoru a všem
divákům, kteří se přišli podívat za podporu a vytvoření té správné atmosféry. Na ukončení sezony někdy v říjnu vás srdečné zveme.
Za Belegro Jiří Fritz
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Okénko Domova Březiny

Stavění máje

Oslava životního jubilea
Během své návštěvy v domově premiér a hejtman pogratulovali paní Žofii
Ploticové, která oslavila 1. května krásné životní jubileum 104 let. Dne
2. května navštívili paní Ploticovou zástupci města Petřvaldu starosta Jiří
Lukša a místostarosta Petr Dvořáček, aby i oni spolu s ředitelem domova Pavlem Zelkem popřáli oslavenkyni do dalších let hlavně hodně zdraví
a osobní pohody.
Mgr. Zuzana Fránková, vedoucí Domova pro seniory

Dne 25. dubna se u nás v domově
uskutečnilo stavění máje. Tradice,
která se dodržuje každý rok, byla
tentokrát poctěna vzácnou návštěvou. Domov Březiny navštívila
vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem a hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo
Vondrákem. Delegace si nejprve
prohlédla domov a následně jim
byly ředitelem domova představeny
vizuály s připravovaným projektem
transformace Domova Březiny.
Poté se politici aktivně podíleli

na stavění májky. Nejprve premiér
na korunu připevnil láhev slivovice a poté byla májka slavnostně
vztyčena. Na rozloučenou naši senioři předali panu premiérovi dárek
v podobě svých výrobků. Dárkem
byly rovněž obdařeny ministryně
Klára Dostálová a Jaroslava Němcová. Počasí nám přálo, občerstvení chutnalo, živá hudba hrála
a my jsme se všichni dobře bavili.
Na tuto akci budeme určitě dlouho
a rádi vzpomínat.

Domov Březiny pořádá pravidelně pro své uživatele, jejich příbuzné
a známé kulturní a společenské akce. Nejbližší větší akce Kácení
máje se uskuteční 30. května ve 14:00 hodin a 22. června taktéž ve 14:00 hod pořádáme tradiční Domovský jarmark, který je
u široké veřejnosti velmi oblíben. Tímto jste na obě akce srdečně
zváni.
Více informací o připravovaných nebo uskutečněných akcích v Domově Březiny se můžete dočíst na našich internetových stránkách
www.domovbreziny.cz.

S jógou o prázdninách
– každé úterý od 17.30
Z
Znovu
se nám blíží závěr školního roku a s ním i oficiální ukončení kurzů probíhajících v prostorách SKS
á
Petřvald souběžně se školním rokem.
Kurzy jógy dnes najdete v každém větším
městě, a i u nás stále přibývá zájemců
o zdravý životní styl. Kurzy jsou oblíbené,
protože i jako pouhé fyzické cvičení je jóga
velmi prospěšná.
Jóga je vyhledávána pro své účinky nejen
na pohybový aparát a dýchání, ale i na ohebnost a zpevnění těla. Příjemné cvičení na podložce dokáže divy, což se podepíše nejen lepší
psychikou,
ale i odreagováním.
p
Výhody
jógy můžete poznat pouze v případě, že
V
jjógu budete provádět pravidelně, s plnou pozorností k reakci svého těla na probíhající pohyb,
n
v souladu s dechem a s radostí. Pak při pravidelném cvičení ucítíte, jak se zlepšuje zdraví
fyzické i psychické, zvyšuje se síla a energie těla
i ducha a člověk nachází vnitřní rovnováhu.
Mohou si ji vychutnávat muži i ženy bez ohledu
na věk a fyzickou kondici. Cvičení se vždy dá přizpůsobit, „ušít na míru“ potřebám každého jedince.
V dnešní hektické době má mnoho efektů pro zdraví
– zmírňuje nebo odstraňuje bolesti hlavy, zad i krční
páteře, učí nás správnému dýchání, ovlivňuje správnou činnost metabolismu, zkrátka působí na vyladění celého organismu.
Jóga vede praktikujícího k vnímání sebe sama a posiluje sebevědomí.
Naučí vás i zpracovat stavy úzkosti a deprese a dostat je pod kontrolu.
Dechové a relaxační cvičení zahrnuté v hodině jógy pomáhají udržet mysl
v klidu při řešení problémů a krizových situací v životě.
Dalo by se povídat dlouhé hodiny o pozitivech systému jógy…
Nic ale nenahradí samotnou zkušenost a prožitek.
A tak zveme – máte-li zájem, vyzkoušejte si o prázdninách některou z relaxačních letních lekcí.
Budou probíhat v SKS Petřvald.
Jolanda Inka Burová
jogalanda@ mail.cz
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Sadili jsme strom
V pátek 27. dubna 2018 jsme za téměř letního počasí společně zasadili k 50. výročí založení klubu
na zahradě Klubu důchodců na Březinách strom převislou sakuru.
Asi 50 členů Klubu důchodců Březiny, v čele s výborem klubu a vedením města, se shromáždilo
na zahradě tohoto zařízení. Za zvuku harmoniky
jsme se pustili do práce. Každý z nás alespoň symbolicky přiložil ruku k dílu. Za malou chvíli byl strom
zasazen a řádně zalit vodou.
Od této chvíle nám bude připomínat naše významné výročí.
Program jsme si zpestřili soutěží o fešáka Huberta a jeho partnerku. Vrcholem bylo pořízení jejich společné fotografie,
kterou k článku přikládám.
A to již volaly kuchařky (členky výboru) z kuchyně, abychom zasedli ke stolům, protože pro nás nachystaly výborné
pečené kuře a koláče. Moc jim touto cestou děkuji za jejich aktivitu.
Poděkování patří také vedení města Petřvald - Ing. Jiřímu.Lukšovi a Ing. Petru Dvořáčkovi, ing. Zuzaně Sáňkové ze ŽP
za příkladnou spolupráci, dále paní Bc. Ivaně Rajdusové, sociální pracovnici města, panu Pavlu Římánkovi za zhotovení souboru fotografií. Moje poděkování patří všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na této akci. Těšíme se na další společnou akci, kterou
chystáme k 50. výročí založení Klubu důchodců na Březinách. Ta proběhne 1. června 2018 v kulturním domě v 15 hodin.
Jarmila Skálová, předsedkyně KD

60 let cyklistiky v Petřvaldě

Cyklistický oddíl v Petřvaldě byl
založen podle zachovaných dokumentů 20. května 1958 jako
součást tehdejší TJ Důl Čs. Pionýr
Petřvald. Zakládajícími členy byli
pánové František Jurčík, tehdejší
předseda TJ, a František Pišček –
předseda oddílu. Prvními závodníky byli pánové Václav Pěgřimoč, Josef Duda, Jaroslav Falhar a Zdeněk
Bochenský. Ač trváním mladý oddíl,
díky obětavému funkcionářskému
kolektivu (Pišček, Gřibek, Siuda,
Mrázek a další) uspořádali v roce
1962 první velký závod – Mistrovství ČSSR v cyklokrosu družstev
mužů v Petřvaldě na Březinách. Postupem času v roce 1964 (zřejmě
díky mistráku) nastal větší příliv nových závodníků. Jmenovitě Aleš Balon, Bořivoj Mrázek, Miroslav Lach,
Petr Křístek, Josef Muška – nynější
předseda TJ Petřvald - Březiny, Petr
Mrázek, Josef Balon, Silvestr Matas
–nynější předseda CK FESO, Miroslav Koláček – dlouholetý předseda org. výboru „Světového poháru

žen na silnici – Gracia Orlová“.
Další vycházející hvězdičkou výše
jmenovaného kolektivu byl i Milan
Nezhoda , který se v roce 1966
stal prvním medailistou v tehdejší
době na Mistrovství ČSSR v cyklokrosu v Rokycanech, kde získal
bronzovou medaili v kategorii juniorů. Činnost oddílu se vyvíjela dál,
a tak v tomtéž roce byl uspořádán
další dosti organizačně náročný závod – Mistrovství ČSSR v cyklokrosu mužů v Petřvaldě na Březinách
za účasti družstva reprezentantů
Francie. Na startu se sešlo celkem 80 závodníků. Petřvald tehdy
reprezentoval Josef Duda, který
skončil na 11. místě a Miroslav
Lach na 16. místě. V roce 1967 se
ujal vedení oddílu pan František
Mrázek. V té době mládež stagnovala, ale dostavily se první úspěchy
v kategorii mužů. Rok 1969–70
přinesl krásný výsledek. Nadaný
cyklista Milan Nezhoda, který v té
době vykonával základní vojenskou
službu v Dukle Trenčín, se stal

v obou letech mistrem Slovenska
v cyklokrosu. Dalším takovým nadaným, tehdy reprezentujícím celá
léta Petřvald, byl až do svých 29 let
Josef Muška. Za svou cyklistickou
kariéru startoval na etapových závodech v Polsku, Maďarsku, okolo
Slovenska,Tour de Bohemia a mnoha dalších. V roce 1970 se sloučil
Důl Čs. Pionýr s Dolem J.Fučík.
Tělovýchovná jednota změnila název na TJ Důl Fučík Petřvald - Březiny. Předsedou oddílu zůstal pan
František Mrázek. V dalších letech
zaujímal oddíl cyklistiky přední
místo v československé cyklistice
po stránce výkonnostní, kdy se mu
podařilo vychovat reprezentanty
ČSSR (dorostence a juniory) jako
byli Zbyněk Kozák, Břetislav Ševčík,
Martin Durčák, Jiří Hanusek, Jiří Janečko a Rostislav Veteška (dvojnásobný mistr ČSSR v kategorii žáků
a ml. dorostu). Díky organizačním
schopnostem tehdejšího vedení
a velkému fandovství rodiny Mrázkových (ing Václav, ing. Oldřich,
František), kteří působili ve vedení
mateřského Dolu J. Fučík, jsme byli
Českým svazem cyklistiky Praha
pověřeni v roce 1978 uspořádáním Mistrovství ČSSR žen, dorostu
a žáků na silnici, se startem a cílem v Orlové. Po tomto mistrovství
byl oddíl cyklistiky vyzván, aby se
zhostil v Orlové pořádání cyklokrosového závodu „ O pohár rady města Orlové“. Tyto závody se v orlovském lesoparku konaly celých 10
let. Jelikož byly zařazeny do seriálu
Československého poháru v cyklokrosu, stávala na startu kompletní
československá špička v čele s mi-

stry světa Milošem Fišerou, Radomírem Šimůnkem , Ondrejem Glajzou a Karlem Camrdou. Závodem
s nejdelší tradicí bylo 21 ročníků
cyklistického závodů „O putovní
hornický kahan “ v rámci oslav Dne
horníků - a to od roku 1968 do roku
1989. Souběžně s těmito závody
bylo uspořádáno 9. ročníků „Memoriálu Bronislava Balona “, funkcionáře, dlouholetého závodníka,
který zahynul při výkonu povolání
na Dole J. Fučík v Orlové.
Od roku 1987 se začala psát historie etapového závodu žen pod
názvem “ Družba “ . Od 6.ročníku
se organizace ujal nový organizační výbor, závod byl přejmenován
na „Gracia tour Orlová “ a zařazen
do Světového poháru žen. V dubnu
se konal již 32. ročník tohoto závodu a CK FESO se na něm stále částečně organizačně podílí. Stejně se
organizačně podílel na pořádání
mezinárodního závodu „ Karviná Wlodzislaw - Karviná “. Po rozpadu
cyklistiky v TJ Důl Fučík Petřvald
v začátku devadesátých let došlo
v roce 1993 k založení samostatného Cyklistického klubu Petřvald.
V roce 1995 došlo ke změně názvu na Cyklistický klub FESO Petřvald vložením názvu generálního
sponzora. Ihned po založení navázali na předešlé úspěchy noví
závodníci, a to hlavně Pavel Polák,
Rostislav Niesyt, Dušan Bebčák,
Tomáš Čer, Lubomír Franc, Marie
Doležalová, Silvie Prudelová ( obě
účastnice Mistrovství Evropy v kategorii juniorek ) a další dva juniorští
reprezentanti Aleš Fritz a Lukáš
Pavlech, který reprezentoval i v ka-
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tegorii dospělých a v roce 2002
úspěšně absolvoval v reprezentačním družstvu ČR
Závod míru. Na tyto závodníky
úspěšně navázali další noví závodníci – Ondřej Fierla, Adam Kožušník, Jan Fierla, Jan Wala (jako
juniorský reprezentant ČR se zúčastnil několika závodů v Polsku,
Rakousku, Francii a Německu),
Eduard Hrachovina, který jako vynikající sprinter stanul nesčetněkrát
na stupních vítězů - a to i na dvou
etapových závodech v Polsku.
Zvítězil rovněž v 1. etapě závodu
„Regionem Orlicka“ v Lanškrouně,
který je součástí Světového poháru
juniorů. Startují v něm závodníci
z celé Evropy i zámoří. Posledním
z řady reprezentantů ČR byl v roce
2016 Petr Trachtulec rovněž s několika starty v zahraničí. V kategorii
mužů je již přes deset let nejúspěšnějším Petr Swaczyna, který je jedním z nejlepších cyklomaratonců
v ČR. Zvítězil například v celkovém
pořadí Kellys maraton cupu 2016
a úspěšně dokončil mnoho závodu Českého poháru i společného
Mistrovství ČR a SROV. Samostatnou kapitolou byla v letech 2013
a 2014 velice úspěšná kategorie
žen, ve které jsme měli dvě závodnice, obě reprezentantky ČR,
a to Veroniku Kotalovou a Denisu
Bartošovou, které s reprezentací
ČR startovaly v několika závodech
ve Francii, Německu, Rakousku
a Polsku. Vrcholem byl start Denisy Bartošové na Mistrovství Evropy
žen do 23 let v Olomouci, zisk titulu
akademické mistryně ČR (Kotalová
třetí ). Obě společně získaly bronz
v časovce dvojic na mistrovství ČR.
Třetí členkou družstva, které zvítězilo v roce 2013 před Duklou Praha
a Olomoucí v celkovém pořadí Čes-

Velký úspěch
petřvaldských hráčů
Dne 5. 5. 2018 pokračovala taroková GP Slezska 2018 již 5.
turnajem, tentokrát v našem
okresním městě - Karviné. Při
účasti 40 hráčů se tentokrát velice
dařilo zástupcům našeho města,
když Václav Jurčík (na snímku) se
stal celkovým vítězem a Tomáš
Chrobák obsadil výborné 5. místo.
Oběma hráčům blahopřejeme!
Ing. Tomáš Chrobák

13
kého poháru žen, byla Petra Helešicová. Z ekonomických důvodů se
v roce 2016 toto družstvo rozpadlo.
V současné době procházíme další
generační obměnou a budujeme
mládežnické družstvo, ve kterém
již objevujeme nové talenty. Jmenovitě to jsou: Tomáš Swaczyna,
Vojtěch Kotra, Vojtěch Huráč , Ondřej Holuša, Štěpán Kyjonka, bratři
Šimon a Daniel Svěrkotové, Robin
Bláha, Dominika Rupová, Markéta
Huráčová a další. Těžištěm naší
činnosti je především výchova nových závodníků od nejmladších
kategorií. Klub má nyní 20 registrovaných závodníků z Petřvaldu,
Orlové, Karviné, Českého Těšína,
Ostravy a okolí. Jako jedni z mála
v republice se věnujeme všem věkovým kategoriím – od mladších
žáků až po dospělé. Ti nejlepší
startují jak v celostátních soutěžích, tj. v Českých pohárech, tak
i v některých mezinárodních závodech. Ti nejlepší jsou povolávání
i do reprezentace ČR. V zapojení
co největšího počtu dětí a mládeže
do pravidelného sportování, pod
odborným vedením, vidíme nejlepší formu prevence proti narůstajícím negativním jevům působícím
dnes ve zvýšené míře na děti a mládež ( drogy, alkohol, kouření, násilí
a podobně). Na závěr roku 2017
jsme v rámci oslav 60. výročí trvání cyklistiky v Petřvaldě uspořádali
sraz bývalých a současných členů
i závodníků, kterého se zúčastnilo
celkem 45 osob. Součástí oslav
bude 2. září i 23. ročník cyklistického závodu s mezinárodní účastí
„O cenu města Petřvald “ a prezentace na spolkové výstavě města
Petřvald.
Do historie nahlédli
manželé Matasovi

Dětský tenisový
turnaj dětí
a mládeže

Víkend se psy se opravdu povedl

Ve dnech 19. 5. – 20. 5. 2018 se
v areálu Základní kynologické organizace Petřvald (i mimo něj) konala
akce „Víkend pro psy se psy“ pod
záštitou města Petřvald.
V sobotu v 10 hodin byl zahájen již
tradiční kynologický branný závod.
Soutěžilo se v kategoriích malé
děti do 10 let, děti do 15 let, ženy
a muži. Na závodníky čekaly hodnotné ceny, a samozřejmě, výborné
domácí občerstvení.
Pozdní odpoledne a podvečer naplnily volná zábava se spoustou
her především pro děti a opékání
buřtů. Dospěláci už měli plné hlavy
a ruce příprav na nedělní „Voříškiádu“.
V neděli v 9 hodin byla zahájena
výstava psů „Petřvaldský čumáček 2018“, kterou posuzovala
profesionální rozhodčí paní Mayerová. Účast byla nečekaně vysoká, přestože se jednalo o první
ročník. Vystavovatelé se se svými
pejsky začali do areálu ZKO scházet už od osmé hodiny. Celkem se
vystavovalo přes 40 psů ve 13 kategoriích a následně se soutěžilo

termín: pátek 1. 6. 2016
místo: víceúčelový sportovní areál (tenisové kurty)
kategorie: mladší a starší
žáci
prezentace: 14.30–15:00
pořadatel: Tenisový klub
Petřvald, z.s.
Děti soutěžily v branném závodě

ve třech volných disciplínách - „Nejpodobnější pár“, „Pejsek šikulka“
a „Junior handling“.
Vítězem prvního ročníku Voříškiády
„Petřvaldský čumáček 2018“ se
stala krásná fenka MAILA majitelky
Valerie Ligocké – moc gratulujeme!
Zároveň byli v rámci výstavy představeni psi z útulku Dětmarovice,
kteří se také velmi úspěšně zúčastnili Voříškiády a program byl
obohacen o ukázky z činnosti ZKO
Petřvald.
Pro pořadatele byl víkend opravdu
náročný, ale velká účast a úžasná
atmosféra vše vynahradily.
ZKO Petřvald tímto děkuje všem,
kdo na této akci „přiložili ruku
k dílu“, kdo se zúčastnil a prožil
krásné víkendové dny, Městu Petřvald za záštitu a pomoc, sponzorům, bez kterých bychom nemohli
rozdat tak krásné ceny.
Pejskařům zdar a těšíme se
na vás zase za rok !!!!!
za ZKO Petřvald
Petr Semanco
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TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Starší žáci

7. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (12. kolo).
Slovan ZÁBLATÍ - TJ PETŘVALD
1:0 (0:0)
Sestava: M. Gorovič - F. Marek, J. Goldbricht, D. Knorr, R. Tekeli - V. Zajíček,
I. Goldbricht, J. Sztymon (70.´D. Kršák), O. Cudrák - O. Kostka, T. Budina.

7. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (12. kolo).
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD
8:1
(5:0)
Sestava: J. Bořil - D. Lach, V. Sommer, D. Pokorný, O. Šoch, A. Durczok, M.
Volný, J. Kaša, P. Müller - J. Zborovský, F. Knybel, K. Kuzma.
Branka: J. Zborovský.

14. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (13. kolo).
TJ PETŘVALD - FK TĚRLICKO
4:2
(2:1)
Sestava: D. Sliwka - O. Cudrák, J. Goldbricht, D. Knorr, R. Tekeli - V. Zajíček,
I. Goldbricht (86.´D. Durczok), J. Sztymon (10.´J. Sklepek), T. Budina - O.
Kostka (81.´M. Nalevajka), M. Gorovič (88.´J. Dubový).
Branky: 5.´,13.´,69.´a 86.´M. Gorovič.
Asistence: O. Kostka, V. Zajíček, O. Cudrák, T. Budina.
22. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (14. kolo).
Gascontrol HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
0:4
(0:1)
Sestava: G. Laurenčík - F. Marek, J. Goldbricht, D. Knorr, R. Tekeli - O. Cudrák (80.´P. Hrachovec), I. Goldbricht (89.´J. Dubový), V. Zajíček (66.´D. Kršák), T. Budina - M. Gorovič (84.´J. Sklepek), O. Kostka (64.´M. Nalevajka).
Branky a asistence: 36. M. Gorovič z přímého kopu, 48.´O. Kostka (D.
Knorr), 73.´I. Goldbricht (M. Nalevajka), 75.´T. Budina (O. Cudrák).
28. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (15. kolo).
TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV
2:2 (1:1)
Sestava: F. Marek - O. Cudrák, J. Goldbricht, D. Knorr, R. Tekeli - P. Hrachovec, I. Goldbricht (77.´D. Kršák), V. Zajíček, T. Budina - M. Gorovič, M.
Nalevajka (52.´P. Bitala).
Branky a asistence: 23.´ a 46.´M. Gorovič (V. Zajíček 2).
Po 15 kolech jsou fotbalisté Hepa na 3. místě s 29 body.
P. Sekera

14. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (13. kolo).
TJ PETŘVALD - DĚTMAROVICE
2:1 (0:1)
Sestava: J. Bořil - D. Lach, V. Sommer, D. Pokorný, K. Kuzma, O. Šoch, Z.
Kandráč, M. Volný, A. Durczok - J. Zborovský, P. Müller, F. Knybel, J. Kaša.
Branky: J. Zborovský 2.
22. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (14. kolo).
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD
2:3 (1:1)
Sestava: J. Bořil - V. Šmatelka, V. Sommer, O. Šoch, T. Chrobák, Z. Kandráč,
M. Volný, A. Durczok, J. Zborovský - D. Lach, J. Kaša, F. Knybl, P. Müller.
Branky: J. Zborovský 3. Asistence: M. Volný 2, Z. Kandráč.
28. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (15. kolo).
TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV
9:0 (5:0)
Sestava: J. Bořil - V. Šmatelka, V. Sommer, O. Šoch, P. Müller, A. Durczok, M. Volný, Z. Kandráč, J. Zborovský - D. Lach, K. Kuzma, F. Knybel, T.
Chrobák, J. Kaša.
Branky: J. Zborovský 4, Z. Kandráč 2, D. Lach, A. Durczok, M. Volný.

Dorost
7. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (9. kolo).
TJ PETŘVALD - Baník OKD DOUBRAVA
12:0 (3:0)
Sestava: D. Sliwka - V. Strouhal, P. Hrachovec, J. Volný, P. Slavev - M. Šebesta (74.´J. Rusoň), D. Kršák, L. Pecha (67.´D. Durczok), T. Laskovič - D.
Šeruda, D. Knorr (56.´D. Klos).
Branky a asistence: D. Šeruda 5/3, D. Kršák 1/3, V. Strouhal 1/2, P. Hrachovec 1/1, L. Pecha 1/0, P. Slavev 1/0, D. Durczok 1/0, T. Laskovič 1/0,
D. Knorr 0/1, J. Volný 0/1.
Hosté dokázali částečně vzdorovat pouze v první půli, 2. poločas proměnili domácí hráči ve střeleckou exhibici.
14. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (10. kolo).
D. DATYNĚ - TJ PETŘVALD
2:2 (1:0)
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev (70.´T. Laskovič), D. Durczok, P. Hrachovec,
V. Strouhal - M. Šebesta, L. Pecha, D. Kršák, B. Stoklasa - J. Volný, D. Šeruda.
Branky: 71.´V. Strouhal, 78.´D. Durczok.
Hepáci dokázali vybojovat na půdě svého největšího pronásledovatele
cenný bod, když už prohrávali 2:0. Ztratili sice první 2 body v soutěži, ale
udrželi si šestibodový odstup v čele soutěže.
21. 4. - VOLNO (lichý počet účastníků).
29. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (11. kolo).
D. LUTYNĚ - TJ PETŘVALD
1:3 (1:1)
Sestava: D. Sliwka - J. Volný, P. Hrachovec (46.´D. Klos, 85.´J. Rusoň), D.
Durczok, V. Strouhal (85.´D. Knorr) - T. Laskovič, D. Kršák, L. Pecha, B.
Stoklasa - D. Šeruda, M. Šebesta.
Branky: 45.´a 88.´D. Šeruda, 72.´ D. Klos.
Pět kol před koncem soutěže mají dorostenci Hepa náskok 6 bodů.
V. Uher

foto K. Pokorný

Starší přípravka
12. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru.
TJ PETŘVALD - Slovan ZÁBLATÍ
11:0 (5:0)
Sestava: Kuzma - Grabiec, Sobita, Lach, Zborovský, Otýpka - Böhm, Pokorný, Zahnaš, Súdna, Bitala - Gavlas, Šplíchal.
Výborný výkon celého týmu.
Branky a asistence: Bitala 4/1, Šustek 2/0, Zahnaš 1/1, Pokorný 1/1,
Šplíchal 1/0, Súdna 1/0, Böhm 1/0, Otýpka 0/2, Lach 0/2, Sobita 0/1,
Zborovský 0/1.
19. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru.
Gascontrol HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
9:4 (1:3)
Sestava: M. Grabiec - J. Zborovský, Š. Böhm, Z. Zahnaš, J. Šustek, Š. Bitala
- V. Lach, M. Pokorný, A. Súdna, P. Šplíchal, A. Sušila.
Branky: Š. Bitala, Z. Zahnaš, A. Súdna, P. Šplíchal.
26. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru.
TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV „B“
7:7 (5:5)
Sestava: M. Grabiec - J. Zborovský, Š. Böhm, Z. Zahnaš, J. Šustek, Š. Bitala
- V. Lach, M. Pokorný, A. Súdna, P. Šplíchal, A. Sušila - A. Otýpka, F. Gavlas,
A. Levánszký.
Výborný výkon!
Branky: Š. Bitala, Z. Zahnaš, P. Šplíchal, J. Šustek, A. Levánszký, Š. Böhm,
A. Súdna.
J. Cífka
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Mladší přípravka
30. 4. - turnaj č. 1 (hráno na Hepu).
TJ PETŘVALD - MFK ORLOVÁ
Branky: J. Pečonka 2, A. Súdna, T. Serafín.

TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV
6:4
Branky: P. Šplíchal 3, A. Súdna, T. Serafín, J. Pečonka.
4:0

TJ PETŘVALD - MFK KARVINÁ
4:7
Branky: L. Poloch, A. Súdna, P. Šplíchal, T. Serafín.
Na turnaji skvěle reprezentovali náš oddíl a město: D. Bednář - L. Böhmová, V. Dorňák, M. Patoraj, J. Pečonka, L. Poloch, A. Škutek, P. Šplíchal, A.
Súdna, J. Klimánek, D. Polášek a T. Serafín.
Po skončení turnaje patřil našim reprezentantům aplaus rodičů a fanoušků.
Konečné umístění (hraje se na počet vstřelených gólů).
1. MFK KARVINÁ
24
2. TJ PETŘVALD
14
3. MFK ORLOVÁ
7
4. H. ŽUKOV
6
Po turnaji připravili domácí pořadatelé zábavu pro děti a rodiče spojenou s pálením čarodějnic. Nechyběly soutěže pro děti, táborák a opékání
klobás.

SK SLAVOJ PETŘVALD
VETERANS PETŘVALD ZVOU NA FOTBAL
Dne 2. 6. 2018 se na hřišti SK Slavoj Petřvald uskuteční turnaj fotbalových veteránů. Město Petřvald a Veterans Petřvald vás zvou na skvělou kopanou.
Přijďte se podívat na první ze dvou klání nadšených „kopáčů“ Staré gardy Slavoje Rychvald, Kozlovic, Šenov-Lapačka, Šenov-Špica, Veterans Petřvald
si to rozdají o první várku bodů do tabulky pro letošní rok. Občerstvení, něco na zapití, dobrá nálada, a samozřejmě, výborný fotbal nesmí chybět. Začínáme ráno v 9.00 hod.
Odpoledne nezapomeňte na poslední domácí utkání Slavoje. V 17.00 přivítáme FK Těrlicko a to bude panečku mač. Všichni na Slavoj. A napište si
do kalendáře ještě jedno utkání. Veterans Petřvald pozvali na 16. 6. 2018 slovenskou Korňu, a bratia pozvání přijali. Mezinárodní zápas se uskuteční
od 15.00 hod na hřišti Slavoje. Jste zváni, přijďte.
K8S

Petřvald Open 2018
3. ročník
2. – 3. června 2018
Tenisový turnaj amatérů dvouhra, čtyřhra
Pořadatel:

TK Petřvald, z. s.
735 41 Petřvald, Okrajová 1872

Počet účastníků:

32 dvouhra
16 čtyřhra

Přihlášky:

29. 5. 2018 (zajištění občerstvení)
2. 6. 2018 (prezentace)

Startovné:

300 Kč

Ředitel turnaje:
Prezentace:
Losování:
Zahájení:

Štefan Koóš
8:30 – 9:00 hodin
9:00 hodin
9:30 hodin

Povrch:
Míče:

antuka, 4 kurty
Wilson

Kategorie:
+ 18 let
dvouhra, čtyřhra – muži a ženy v jedné kategorii
Hrací systém:
herní plán (pavouk)
2 vítězné sety (1. a 2. set stav 6:6 tiebreak malý, případný 3. set tiebreak velký)
(v případě nepříznivého počasí a malého počtu účastníků možnost změny hracího systému)
- bez soutěže útěchy
Občerstvení:
Ceny:
Přihlášky:

zajištěno
putovní pohár, věcné ceny
737 127 770, 605 147 925
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NAPSALI NÁM

Školní akademie
Když nám dcera oznámila, že
18. a 19. 4. proběhne školní akademie při příležitosti desetiletého výročí spojení Základní školy
na ul. Školní a Základní umělecké
školy (Masaryčky), řekl jsem si,
že u toho nemohu chybět. A to
hned ze dvou důvodů. Za prvé,

asi jako každý rodič dítěte, které
vystupovalo na školní akademii,
jsem si nemohl nechat ujít vystoupení svojí ratolesti. A za druhé,
zavzpomínat na svá školní léta,
kdy jsem se svými spolužáky také
účinkoval na naší školní akademii
(cca před 29 lety).

Chtěl bych tímto vyslovit uznání
všem vystupujícím žákům, ale také
učitelskému sboru. Všechny scénky a vystoupení jednotlivých žáků
měly svoje kouzlo a čišela z nich
pozitivní energie. Jestli bylo cílem
téhle akademie ukázat, že dnešní
žáci umějí i něco jiného, než jen vy-

sedávat doma u PC nebo být pořád on-line na mobilu, tak se jim
to povedlo. A jak zaznělo i na akademii, asi to s tou naší mládeží
nebude zas tak špatné, když se
umějí takhle hezky bavit.

cesty. Náplní projektu s názvem:
„Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě“
bylo vysazení nové aleje, opravení
a nové osvětlení místní komunikace, která je ve správě města, nikoliv církve. Křížová cesta (rozumějme 14 kapliček) na opravu teprve
čeká. K upřesnění je pak nutno
sdělit, že zátěž rozpočtu města
byla díky daru Nadace ČEZ o celý
1 000 000 Kč nižší.

Z výše uvedeného je z mého pohledu správné, že se město nyní
příspěvkem 300 000 Kč přihlásilo
k obnově historického a kulturního dědictví našeho města, mezi
něž kostel sv. Jindřicha bezesporu
patří.
Letos zde budeme slavit jubileum
180 let od vysvěcení petřvaldského kostela.
Jako místní rodák a patriot si pak
dovoluji připomenout možnost

přispět třeba i drobným darem
na opravy kostela. Více informací o financování, průběhu oprav
a možnosti přispění najdete
na www.farnostpetrvald.cz/oprava-kostela/.

S pozdravem R. Ševčík

Oprava kostela
Dovoluji si reagovat na jednu z položených otázek z článku pana
Veličky v květnovém vydání Petřvaldských novin. Církevní restituce
jsou v naší zemi vděčným tématem
k diskuzi. Nicméně farnost Petřvald
nedostala v rámci restitucí žádný
pozemek ani peněžní náhradu.
Sdělení, že v roce 2014 město investovalo 2 400 000 Kč do oprav
křížové cesty je zavádějící. Nebyla
opravena jediná z kapliček křížové

S přáním krásných dní prožitých
ve zdraví MUDr. Tomáš Skýba

Můj příběh, nikoliv pohádka (petřvaldská Karkulka).
V Petřvaldě 2. 5. 2018
Žiji v Petřvaldě více než padesát roků. Moje celoživotní pracovní zařazení i občanské postoje vytváří dostatečnou základnu pro širokou znalost mých
občanských i osobních činů s tím, že se nemám za co stydět, i když znám pravidlo „Není na světě člověk ten, jenž by se líbil lidem všem“!
Jsem, bohužel, jeden z mála pravidelných a aktivních účastníků zasedání zastupitelstva obce, občasných písemných apelů v Petřvaldských novinách
i osobních diskusí se zastupiteli či zaměstnanci města. Toto vše není uvedeno za účelem povyšování se nebo prospěchu, ale k uvedení následných
řádků.
Moje zkušenosti s prací zastupitelstev před rokem 1990 byly sporadické, ačkoliv jsem se, pravděpodobně omylem, jednou stal i členem volební komise.
V roce 1990 jsem se nechal přesvědčit a zúčastnil jsem se voleb jako nestraník za KSČ. Ačkoliv jsem nedostal dostatečný počet hlasů, byl jsem posléze
kooptován na místo zvoleného, ale nečinného, kandidáta. Po této víceméně epizodní a pro mě nečekaně stresující zkušenosti jsem dále pokračovat
nechtěl, a ani jsem na kandidátce nebyl.
Předcházející odstavec je pouze dokladem toho, jak obtížné je vykonávat veřejnou funkci v souladu se svým vědomím a svědomím. Ničím jiným!
Zdůrazňuji však, že účast na řešení věcí osobních či občanských v kompetencích zastupitelstva touto skutečností nikterak neutrpěla, řekl bych, ještě
znásobila. Spoustu věcí jsem se musel doučit, mnohdy mít „hroší“ kůži, prohrával jsem, sporadicky dosáhl kýženého výsledku, ovšem širší spolupráce
spoluobčanů, což by byl žádoucí a správný výsledek, pouze výjimečně.
Zde bych rád zdůraznil: jsem pro řešení sporů demokraticky a diskusí, nikoliv hlučícím davem, nepravdivými a podjatými argumenty, různými „podrazy“
a zvláště ne hloupostí a nepřátelstvím!
Nepodezírám MUDr. Hynka Hrankaye (omlouvám se za případné špatné skloňování jeho příjmení) z hlouposti, ovšem o nedostatečném ověření skutečností, afektem a způsobeném nepřátelství a pohrdáním se spoluobčany, viz „zařízení umístit kdekoliv mimo centrum města nebo na periferii“, což
je citace z jeho písemného vyjádření v PN 3/2018 je nehorázné a z pohledu dalšího vývoje věcí, kde pravý hybatel je úplně jinde, nepravdivé a hrubě
dehonestující! Napravit podobné výlevy omluvou, stejným způsobem, tj. písemně, by u akademicky vzdělaného člověka nemělo chybět, což je můj názor
pouhého středoškoláka.
V této fázi příspěvku chci upozornit na text v tiráži PN, periodického tisku územního samosprávného celku, měsíčníku města Petřvald. „Příspěvky jsou
přijímány pouze v elektronické podobě ve formátu Word“. Ačkoliv já sám, jako „programový“ neumětel s počítačem, nemám s ručně psanými příspěvky
problém (upravují mi je v podatelně MěÚ), považuji toto ustanovení za diskriminační a tím protiprávní. Ke krácení příspěvků by snad mohlo dojít při tzv.
„mlácení prázdné slámy“, nikoliv, když důsledkem bude znehodnocení či nezvěrohodnění jeho obsahu. Odkazy na předčasnost či zpozdilost příspěvku
nepovažuji za problém, který by měl vést k odmítnutí otištění včetně svévolného oddálení zveřejnění. Písemné vyjádření občana je rovnocenné všem
příspěvkům, otištěným v PN, a to tím více, že jich, ať již v jednotlivém čísle nebo i roce, mnoho nenapočítáte.
To, že redakční rada, v čele s R. Kulínskou, rozhodne kterýkoliv z výše uvedených „zásahů“ uskutečnit, notabene bez odpovídajícího písemného oznámení autorovi článku, jde o zásah z pozice síly, pochybné pravomoci a pohrdání rovnoprávným občanem, což považuji za nepřijatelné, obzvlášť, když
tento postup akceptuje starosta obce, potažmo 11 dalších zastupitelů. Zúčastněných na zasedání 26. 4. 2018.
Moje opakovaná žádost, uvedená na zasedání 26. 4. 2018, o projednání Kontrolní komisí MěÚ, stále platí, ovšem přijata či odmítnuta do 2. 5. 2018
z odpovědných míst, ta je v nedohlednu!
Žák Stanislav, Petřvald
Příspěvek nebyl redakční radou upraven.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme diamantovým
manželům

Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřeli občané

Marie Janáková

90 let

Simona Kukučková

Alena Kukučová

83 let

Oldřich a Marta Valovi

Ing. Osvald Pencek

80 let

Klára Velzelová

Evženie Pěgřimočová

76 let

Jan Trombík

80 let

Marek Zavadzan

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

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

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Blahopřání
Dne 5. května 2018 oslavil své životní jubileum,
80 let, pan Jan Trombík.
Do dalšího života hodně zdraví a spokojenosti
přejí manželka Zuzana a dcery Jana a Alena
s rodinami.

Dne 19. května 2018 oslavila své významné
jubileum, 70 let,
paní Zdenka Konečná.
Mnoho štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti
do dalších let přejí manžel Václav,
synové s manželkami Radim s Marií,
Rosťa s Miladou, synové Patrik, Peťa
a vnoučata Michaela, Veronika a Vašík.

Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví.
Ať Tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři.
Vše, o čem Tvé srdce sní, ať se Ti vždy vyplní!
Dne 12. června 2018 oslaví 75 let pan Jiří Rak.
Všichni, co rádi tě mají takového, jaký jsi.
Krásné narozeniny ti přejí manželka Daniela, dcery
Iveta a Marcela s rodinami.

Dne 18. června 2018 oslaví 65 let
pan Jaromír Vicherek z Petřvaldu.
Do dalších let štěstí, lásku, pevného zdraví stále
dost, starostí málo, radosti moc
ze srdce přejí manželka Naděžda, dcera Žaneta,
zeť Radim, dcera Iveta, zeť David
a vnoučata Davídek, Kristýnka a Nikolka.

Vzpomínáme
Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale
vzpomínka na Tebe dál žije v nás.
Dne 15. května 2018 jsme vzpomněli 5. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Emilie Fafková.
S láskou vzpomínají syn Vlastimil, snacha Milada,
vnučky Iveta a Jaroslava s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. května 2018 jsme vzpomněli
91. narozeniny a 25. května 2018 25. výročí úmrtí
pana Zdeňka Folvarčného.
S láskou a úctou vzpomínají synové Jan a Václav
a dcera Věra s rodinami.

Těžce se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci tě stále
budeme mít.
Dne 22. května 2018 jsme vzpomněli 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila milující manželka,
maminka, babička a prababička
paní Anna Motlochová.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, dcera
Anna a syn Petr s rodinami.

Dne 22. května 2018 jsme vzpomněli 10. výročí
úmrtí
pana Milana Kijonky.
S láskou a úctou vzpomínají Jirka, Lenka, Terezka
a Ondřej Kijonkovi.

Dne 6. června 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Květoslavy Fikáčkové
a zároveň dne 25.června vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Václava Fikáčka.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Petra s rodinou.
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Dne 31. května 2018 vzpomínáme
nedožitých 70 let
pana Pavla Santariuse
a zároveň 6. června 2018 7 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Alena,
syn David a dcera Saša s rodinami.

Naše drahá maminko, očím jsi odešla,
ale v našich srdcích budeš navždy.
Dne 3. června 2018 by se dožila 93 let naše
drahá a milovaná maminka, babička, prababička
a praprababička paní Rozálie Řezníčková.
Zároveň dne 18. června 2018 uplyne rok od jejího
úmrtí. Naše milá maminko, nikdy na tebe
nezapomeneme. Za celou rodinu dcera Jana
s rodinou.

Osud nám nikdy nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 7. června 2018 vzpomeneme 2. výročí úmrtí mého manžela
pana Milana Kitliňského.
Zároveň jsme si dne 6. května 2018 připomněli 8. výročí úmrtí mého švagra
pana Adolfa Pilce.
S láskou a úctou za celou rodinu vzpomíná manželka, švagrová Jana s rodinou
a Tinka s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky na milovaného člověka
navždy v srdcích zůstávají ukryté.
Dne 8. června 2018 si připomeneme nedožité 75.
narozeniny pana Petra Tomise.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila,
syn Vlastimil a dcera Pavlína s rodinami.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 11. června 2018 vzpomeneme 7. smutné
výročí úmrtí a 18. června 2018 nedožitých 90 let
pana Jana Kochana z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Naďa, syn
Pavel s rodinou, snacha Marcela s rodinou.
Kdyby syn Petr žil, jistě by se připojil.

Dne 13. června 2018 vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Drahomíra Krmáška.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Božena
a dcera Dagmar s rodinou.

Ten, koho jsme tolik milovali, neumírá, jen usíná,
aby se každé ráno znovu probudil
ve vzpomínkách.
Dne 25. června 2018 vzpomeneme, kdy
s nesmírnou láskou a bolestí
vzpomínáme na naši maminku
Annu Rősnerovou.
S láskou, úctou a zármutkem vzpomínají syn
Zdeněk a dcera Anna s rodinami.

Jen vzpomínky nám zůstaly na roky s Vámi šťastné, jsou v našich srdcích ukryté, jsou hluboké a krásné.
Dne 28. června 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní Ivety Burové
a dne 20. června 2018 vzpomeneme 14. výročí úmrtí pana Ladislava Čecha.
Za celou rodinu, přátele a známé vzpomíná teta a sestra Emílie Glosová.

Úmrtí
V hlubokém smutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že dne 4. května 2018 zemřela ve věku 79 let
paní Zdenka Černá roz. Šafranová z Radvanic.
S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili v sobotu 12. května 2018 v římskokatolickém kostele v Ostravě-Radvanicích.
Syn Ing. Milan Černý a zarmoucená rodina.
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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

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.

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

NÍZKÉ CENY

Vypracujeme vám odborné vyjádření
(tržní odhad ceny) nemovitosti.

Nabízíme vývoz žump, septiků
a jímek vozem o objemu 9m3.
Kvalitně odvedená práce za dobrou cenu!
Využijte našich služeb - 739 424 311.

Rychlost, profesionalita,
dlouholetá praxe.
KONTAKT: tel. č. 702 280 256
email: petrvald@mmreality.cz

Koupím dům, chatu, popř. parcelu. Možno i zadlužený.

Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608 370 379

montáž – kontrola – servis
Elektronické zabezpečení domů, bytů, chat i firem.
Zvonky, dom. telefony, videotelefony, el. vrátný, kamery,
veškeré elektroinstalační práce.

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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Místní firma
dodává
a montuje
na klíč:
• KLIMATIZACE A TEPELNÁ ČERPADLA světových
i domácích značek
• VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU
systémů a měření U VÁS
DOMA ZDARMA
• VYŘÍZENÍ KOTLÍKOVÉ
DOTACE na tepelné čerpadlo profesionály

DOPRAVA ZDARMA

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

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

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

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ
Tarify

Single Premium

Single Optimal

Single Mini

SINGLE
CONNECT

40/10 Mb

20/5 Mb

5/1 Mb

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

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

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková

Sháníme ŘIDIČKU, ŘIDIČE,

Po – Pá:15.00 - 18.00 hod.

který má slušné jednání s lidmi
a nebojí se jezdit v noci
a za každého počasí.

Ošetření mimo ordinační hodiny možné
po telefonické domluvě

Zahradní 1552, Petřvald
Tel: 725 573 752

TAXI SIMIR – tel. 722 344 144

www.veterinapetrvald.cz
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