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Den dětí v areálu sokolovny

OKÉNKO STAROSTY
30 let Klubu přátel
hornického muzea v Ostravě
Dne 16. června 2018 se v areálu
Landek parku v Ostravě-Petřkovicích konalo slavnostní setkání
u příležitosti 30. výročí založení Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. K tomuto jubileu byla městu
Petřvald udělena pamětní medaile

za dlouholetou spolupráci a podporu činnosti klubu a za rozvoj a šíření
hornických tradic a havířského cechu v České republice.
Děkujeme klubu a všem lidem,
kteří nezapomínají na tvrdou práci
našich otců a dědů – havířů, udržují hornické tradice a připomínají
toto náročné povolání našim potomkům. Hornictví v našem regio-

nu sice pomalu doznívá, ale nebýt
černého uhlí, Ostrava by nebyla tou
dnešní Ostravou, neexistoval by Havířov.
Buďme hrdi na svůj kraj, bo (jak
Jarek praví v jedné za svých písní)
Ostrava je region razovity!
Ing. Jiří Lukša, starosta

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
29. 8. 2018 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.

Všem dětem
a jejich učitelům
krásné prázdniny
přeje
vedení města a redakční rada.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
79. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 9. května 2018
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města

Předávání pamětní medaile

 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Sadové
úpravy u chodníků nad bytovým
domem č. p. 1945 v Petřvaldě“
a o uzavření smlouvy se spo-

lečností TRADUCI COMPANY
s.r.o., Ostrava, za celkovou cenu
599.614,16 Kč včetně DPH
 pro zajištění podlimitní veřejné zakázky „Oprava chodníku
vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú. Petřvald – úsek č. 3“
o uzavření smlouvy (po uplynutí zákonné lhůty) s uchazečem
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Šenov u Nového Jičína, s nabídkovou cenou 6.862.939,92 Kč
bez DPH
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RM schválila
 znění Výzvy k podání nabídky
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod označením
„Výměna podlahových krytin
v objektech ve vlastnictví města
Petřvald“
RM rozhodla
 pro zajištění podlimitní veřejné
zakázky pro dodávku pod názvem „Kompostéry pro občany
města Petřvald – opakované
vyhlášení“ o uzavření smlouvy (po uplynutí zákonné lhůty)
s uchazečem MEVA – OSTRAVA, s.r.o., s nabídkovou cenou
2.141.100 Kč bez DPH
 v rámci stavby „Přechod pro
chodce u autobusové zastávky
Lékárna v Petřvaldě u Karviné“ o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a o uzavření
smlouvy o údržbě ochranného
ostrůvku s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
dopravní obslužnosti na území
města Petřvald se společností
ČSAD Havířov a.s., kterým se
mění účinnost smlouvy a způsob vyúčtování
 o vyřazení opotřebovaných a nezvěstných knih z knihovního fondu Knihovny města Petřvald
 o odpisu a likvidaci nalezených
věcí v majetku města z agendy ztrát a nálezů za období
12/2014 až 4/2015
 o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání uzavřené mezi měs-

tem Petřvald a Českou spořitelnou, a.s. Předmětem dodatku
je změna umístění peněžního
bankomatu České spořitelny,
a.s. v objektu č. p. 930, na ul.
Gen. Svobody v Petřvaldě
 o uzavření darovací smlouvy
o poskytnutí finančního daru
ve výši 4 600 Kč s Tělocvičnou
jednotou Sokol Petřvald, z.s.
RM schválila
 Zásady pro aplikaci zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v podmínkách města Petřvaldu
 odpisový plán Mateřské školy
Petřvald 2. května 1654, přísp.
organizace, na rok 2018.
RM souhlasila
 dle Smlouvy o nájmu a provozování kanalizační sítě a čistírny
odpadních vod v Petřvaldě uzavřené se společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., se změnou kontroly v rámci převodu akcií
RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění rozpočtu
k 31. 3. 2018
 informaci o vyhlášení ředitelského volna v Základní škole a Základní umělecké škole Petřvald
Školní 246, p. o. ve dnech 25. 6.
2018 až 29. 6. 2018.
80. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 16. května 2018
RM rozhodla
 o uzavření Smlouvy o poskytnutí
konzultačních
služeb
při ochraně osobních údajů
s PhDr. Mgr. Ing. Bc. Lukášem
Smutným, MBA, MSc.

 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Oprava místních komunikací v roce 2018“
a o uzavření smlouvy se společností STRABAG a.s., s nabídkovou cenu 1.523.120 Kč bez
DPH
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury
na rok 2018 mezi městem Pet-

řvald a Státním fondem dopravní infrastruktura akci: „Chodník
podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald“ – ISPROFOND
5817510160
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo na svoz a zneškodnění
směsného
velkoobjemového
a tříděného komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu od původců
z území města Petřvald.

Edukační stezka nad bytovým domem
Město Petřvald požádalo v roce 2017 v rámci programu „Integrace
V-A Česká republika – Polsko“ o dotaci na realizaci „Edukační stezky“
nad bytovým domem č. p. 1945 v Petřvaldě, která bude mít informační
a vzdělávací funkci. Na základě této žádosti nám byla v rámci tohoto
dotačního programu přislíbena dotace do výše cca 70 tisíc Euro způsobilých výdajů. Součástí tohoto záměru bylo vybudování chodníku a veřejného osvětlení, které bylo realizováno již v roce 2017. V letošním
roce 2018 byla započata realizace sadových úprav, která zahrnuje i výsadbu dřevin, založení kvetoucích záhonů, květnaté louky, pocitového
chodníku a také realizaci technických prvků – lavičky, lehátka a informační tabule. Sadby rostlin a dřevin budou vzhledem ke klimatickým
podmínkám realizovány až v měsících září a říjnu. Předpokládaný termín ukončení realizace celého díla je konec října 2018.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:  
• DĚTSKÁ (DÍVČÍ) MIKINA MODRÉ BARVY S NÁPISEM NA PŘEDNÍ
STRANĚ
Místo nálezu: Petřvald, ul. Gen. Svobody 929, budova České pošty
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

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 4. 2018 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

100 210,00

100 210,00

31 126,93

Nedaňové příjmy

11 344,00

11 426,50

4 369,17

Kapitálové příjmy

0,00

0,00

21,99

Přijaté transfery

16 417,96

23 650,07

5 687,28

PŘÍJMY CELKEM

127 971,96     

135 286,57     

41 205,37     

Běžné výdaje

94 949,00

98 494,66

23 946,28

Kapitálové výdaje

68 440,96

81 976,36

7 596,42

VÝDAJE CELKEM

163 389,96     

180 471,02     

31 542,70     

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

36 838,00

46 604,44

-7 955,16

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-640,00

500,00

500,00

485,72

0,00

0,00

-1 553,23

35 418,00

45 184,44

-9 662,67

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 30. 4. 2018
Základní běžný účet

38 790 901,18 Kč

Fond rezerv a rozvoje

28 199 765,73 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2018 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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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ČERVENEC 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec: 3., 10., 17., 24., 31.

2. Svoz plastů
16. červenec

3. Svoz papíru
12. červenec

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Červenec: 2., 9., 16., 23., 30.

Oznámení o konání tradiční petřvaldské
pouti a jarmarku
Ve dnech 14. a 15. července 2018 se koná každoroční
tradiční pouť a jarmark.
Z tohoto důvodu bude v těchto dnech ztíženo zásobování a doprava v Petřvaldě. Bude uzavřena část ulice Závodní (od křižovatky s ul. Na Pustkách
po ul. Pod Zahradami, tj. bývalá účelová komunikace Dolu Fučík 1) a dále
budou uzavřeny ul. U Hřiště a ul. U Kulturního domu. Objízdné trasy budou
vedeny po ulicích Na Pustkách, Polní, Pod Zahradami, část Závodní a dále
po silnici I/59 ul. Ostravská.
Trasa linky č. 30 Dopravního podniku a.s. Ostrava bude u bývalého Dolu
Fučík l odkloněna na ul. Pod Zahradami, kde dále bude pokračovat po silnici č. I/59 ul. Ostravské na konečnou zastávku „Březiny“ a zpět stejnou
trasou. Odklonění trasy bude od 18.00 hodin dne 13. 7. 2018 do 01.00
hodin dne 16. 7. 2018. DPO a.s. byl požádán o posílení autobusových
spojů v době konání jarmarku a pouti.
Trasa linky č. 403 ČSAD Havířov bude nezměněna. Vzhledem k přetížení
některých spojů linky č. 403 dojde v sobotu 14. 7. 2018 k posílení 5 spojů
s odjezdem z autobusového nádraží v čase 10:17, 12:17, 14:17, 16:17,
18:17 hodin. ČSAD Havířov a.s. bude v dostatečném předstihu informovat
cestující o posílení spojů prostřednictvím vývěsek umístěných na označnících zastávek.
Děkujeme za pochopení.
Gabriela Kochová,
referent odboru výstavby a životního prostředí

Rekonstrukce chodníku
Město Petřvald informuje o zahájení rekonstrukce chodníku v měsíci červenci 2018, vedeného podél silnice tř. I/59 ul. Ostravská, a to po pravé
straně ve směru na Ostravu v úseku od křižovatky s místní komunikací
ul. Aloise Blachy, po přechod pro chodce poblíž čp. 269 (Nerez výroba
Jež, s.r.o.). Jedná se o rozsáhlou stavbu, v rámci které dojde k omezení
silničního provozu včetně přístupů a příjezdů k přilehlým nemovitostem.
Stavba bude realizována po úsecích, které budou vymezeny dopravním
zařízením společně s dopravním značením pro odklonění dopravy a zamezení vstupu chodců do staveniště. Vlastníci přilehlých nemovitostí budou
o omezení přístupu a příjezdu informováni realizační firmou v dostatečném předstihu.
Děkujeme všem za pochopení a zároveň vás všechny žádáme o trpělivost
a shovívavost. Během realizace této stavby vyzýváme řidiče o dodržování
snížené rychlosti a chodce o užívání protějšího chodníku.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

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

Ondřeje Lukáše

Šimona Hlavinku

Olívii Pavelkovou

Simonu Kukučkovou

Setkání jubilantů
Dne 9. června 2018 se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ setkání jubilantů,
kteří oslavili výročí 80., 85. a 90. narozenin. Všem jubilantům ještě jednou
blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a životní pohodu.
Za KPOZ Šárka Němcová

Zleva sedící: Marie Janáková, Jiřina Kochanová, Danuše Gurecká, Mária
Kajurová, Edita Majerová, Josef Dofek.
Zleva stojící: Petr Přeček – člen zastupitelstva města, Mgr. Šárka Němcová – členka zastupitelstva města, Ing. Jaroslav Krmášek, Ing. Osvald
Pencek, Miroslav Süssenbeck, Jan Trombík, Albin Michalski a Ivana
Tomková – matrikářka.
Poslední řada: Karel Návrat – fotograf
Foto: Pavel Římánek

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

Filipa Parolka

Foto: Pavel Římánek
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Loučení s budoucími prvňáky
Konec školní roku se kvapem blíží a my jsme se v úterý 12. června
2018 v obřadní síni radnice slavnostně rozloučili s předškoláky z petřvaldské mateřské školy, kteří se
stanou v září prvňáčky. Letos opustí
svou mateřskou školu 56 dětí. Malé
„skoro prvňáky“ v doprovodu jejich
paní učitelek přivítali v obřadní síni
představitelé města Petřvald – pan
starosta Ing. J. Lukša a pan místostarosta Ing. P. Dvořáček. Snaživé
děti potěšily všechny přítomné několika písněmi a básněmi a tím dokázaly, že jsou připraveny na to stát
se prvňáčky. Pan starosta s panem
místostarostou předali dětem pamětní listy a ručně malované kapsáře se školními potřebami a popřáli
jim hodně štěstí a odvahy do nové
životní etapy.
A jelikož každý správný prvňák se
stane brzy čtenářem, rozdala také
paní knihovnice Ivana Szotkowská
dětem malé dárky, a to pozvánky
do knihovny a čtenářské průkazy.
Na tom, co se děti ve školce naučily,
mají velikou zásluhu jejich paní učitelky, proto jsme nezapomněli ani
na ně a obdarovali je kyticí.

Předškoláci se svými p. učitelkami, p. starostou a p. místostarostou.

Dalším dárkem pro letošní předškoláky, ale i pro ostatní děti z mateřské školy, byla pohádka s názvem
„Rákosníček a jeho rybník“, kterou
zhlédli v Kulturním domě Petřvald.

Celou slavnostní akci zdokumentoval pan fotograf Pavel Římánek. Fotografie budou umístěny ve fotogalerii na webových stránkách města
Petřvaldu.

Přejeme dětem krásné a pohodové
prázdniny plné zážitků a posléze
hodně štěstí a úspěchů ve škole.
Ivana Tomková,
referent odboru správního

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Zápis žáků do
1. tříd
V letošním školním roce se zápis
do 1. tříd konal ve dnech 5. a 6.
dubna 2018 v budově na ulici Školní 246. Zapsáno bylo 73 budoucích žáků 1. tříd, o odklad školní
docházky požádalo devět zákonných zástupců. Samotný zápis se
skládal z administrativní části, tj.
podání žádosti, po které si předškoláci vyzkoušeli orientační test školní zralosti se školní psycholožkou,
a následoval motivační rozhovor
s paní učitelkou, během kterého
děti předvedly zpěv, recitaci, počítání, správné poznávání barev,
orientaci v geometrických tvarech,
malovaly apod. Na závěr budoucí
prvňáčci dostali dárek vyrobený
dětmi ze školní družiny, jenž jim
tento den bude připomínat. Všem
budoucím prvňáčkům přejeme, aby
se jim v naší škole líbilo a dařilo.
Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří zapsali budoucí prvňáčky do naší školy, a těšíme se
na vzájemnou spolupráci. Závěrem
bych chtěla poděkovat všem, kteří
se na přípravě a uskutečnění zápisu podíleli.
Mgr. Vladimíra Lisová, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p.o.

Dopravní soutěž
Dne 25. dubna 2018 se na naší
škole konala dopravní soutěž. 41
žáků mezi sebou soutěžilo ve dvou
disciplínách. Snažili se uspět nejen
v testech silničního provozu, ale
i v jízdě zručnosti. Zde na deseti
překážkách museli ukázat, jak dobře umí ovládat své kolo.
Mezi nejlepší žáky patřili (umístění
na 1., 2., 3. místě):
kategorie mladší žáci: Š. Böhm
(V.B), Z. Zahnaš (V.B), M. Kubančík
(VI.A)
kategorie mladší žákyně: M. Strakošová (V.A), K. Lysoňová (VI.C), A.
Grafová (VI.C)

kategorie starší žáci: J. Gawlas
(IX.B), J. Kroupa (IX.B), V. Pečonka
(IX.A)
kategorie starší žákyně: E. Kubešová (IX.B), K. Robenková (VII.A), M.
Farníková (VIII.A)
O 14 dnů později (10. května) se
nejlepší žáci utkali v oblastním
kole dopravní soutěže v Orlové. Zde
soutěžili jako družstvo už ve třech
disciplínách: jízdě zručnosti, testech silničního provozu a zdravovědě. Naši žáci si vedli velice dobře.
Družstvo mladších žáků ve složení
Š. Böhm, Z. Zahnaš, M. Strakošová,
N. Petřvaldská obsadilo 3. místo.
Starší žáci J. Gawlas, J. Kroupa, E.
Kubešová, K. Robenková vybojovali 1. místo a zároveň postoupili
do okresního kola v Bohumíně. To
se konalo 17. května. Zde jim přibyla kromě daných tří disciplín ještě
čtvrtá - jízda na dopravním hřišti.
V silné konkurenci nakonec obsadili čtvrté místo. Musím však vyzdvihnout výkon Jakuba Gawlase, který
v soutěži jednotlivců získal druhé
místo.
Mgr. Zuzana Tvrzická, učitelka, ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Výlet do Vídně

Druháci ve škole v přírodě

Dne 4. května 2018 jsme podnikli s žáky 7. – 9. ročníku výlet do Vídně. První zastávkou naší cesty byl zábavný park Prater, kde se nachází
muzeum voskových figurín Madame Tussauds. Zde jsme si mohli prohlédnout známé osobnosti nejen z historie, ale i současnosti a vyfotit
se s nimi. Velkým zážitkem byla také jízda na Vídeňském kole, které je
dominantou nejen Prateru, ale i celé Vídně. Druhou naší zastávkou byl
Haus des Meeres neboli Dům moře, jak se této zoo říká. V jedenáctipatrové budově jsme mohli vidět různé druhy sladkovodních i mořských
ryb, ale také žraloky, kladivouny nebo obrovské mořské želvy. V tropickém pavilonu jsme se těšili volně poletujícími ptáky, pobíhajícími
opičkami, které nám sedaly až na ruku, či papoušky. V teráriích jsme
zase viděli jedovaté hady, ještěry, sklípkany nebo žáby. Přes úmorných
jedenáct pater schodů to byl nezapomenutelný zážitek, také díky nádhernému výhledu na celou Vídeň z kavárny v posledním patře. Poslední
zastávkou našeho výletu byl zámek Schönbrunn a jeho rozlehlé zahrady, kde můžeme najít nejstarší zoologickou zahradu v Rakousku či přírodní labyrint. Celý výlet se vydařil, a to i díky počasí, které nám přálo.
Fotogalerii si budete moci prohlédnout na stránkách školy.

V pondělí 14. května 2018 opustili žáci II.A a II.C školní lavice a vydali se
na dobrodružnou cestu nazvanou „škola v přírodě“. Čekal na ně pětidenní
pobyt na Horní Bečvě na hotelu Mesit. Naši odvážní dobrodruzi vyrazili
za pěkného počasí, ale s předpovědí, že je to nejhorší týden v květnu, byli
připraveni na všechno. Naštěstí nebylo počasí nejhorší, takže jsme ve slunečném dnu zvládli celodenní výlet do vesničky v Rožnově pod Radhoštěm, nebo jsme si v lese postavili domky z darů lesa. Některé aktivity nás
ale donutily obléci si pláštěnku, například hledání pokladu by se bez nich
neobešlo. Naštěstí naši druháci nejsou z cukru a vše zvládli s dobrou náladou. K tomu přispěli i naši dospělí účastníci. Zkušenou zdravotní pomoc
poskytla Lenka Kijonková, noční dozor zodpovědně vykonávala Zdeňka
Konieczná, obětavou a skvělou práci odvedly paní vychovatelky Lenka
Mannsbartová a Katka Jagelská. Všem za skvělou práci děkujeme.
Třídní učitelky Mgr. Marcela Mertová a Mgr. Lenka Szendreyová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Mgr. Zuzana Tvrzická, učitelka, ZŠ a ZUŠ Petřvald, Školní 246, p. o.

Absolventi ZUŠ ve školním roce 2017/2018
Koncertů ve školním roce pořádá ZUŠ několik, ale jen jeden má ve svém
názvu slovo absolventský. Právě tento koncert byl pořádán 24. května
2018 v rámci druhého ročníku ZUŠ Open, který je projektem Nadačního
fondu Magdaleny Kožené. Mezzosopranistka Magdalena Kožená, která
sama studovala klavír na tehdejší Lidové škole umění v Brně, se před časem rozhodla, že vytvoří projekt, který by mohl pomoci zviditelnit základní
umělecké školy v České republice, neboť jak sama řekla: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém
měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“ No a slovo dalo slovo a během jednoho roku
se uskutečnil celostátní happening nazvaný ZUŠ Open a naše škola se
zapojila právě tímto koncertem již podruhé do tohoto projektu.
V tomto školním roce absolvovalo jedenáct žáků hudebního oboru. Ve výtvarném oboru to bylo pět absolventek, které své výtvarné práce představily na výstavě výtvarného oboru, která proběhla v prostorách ZUŠ s názvem
Galerie na chodbě 26. dubna 2018.
V hudebním oboru je to trochu jiné. Jedenáct i sedm let je velmi dlouhá
doba, kterou zde studenti strávili. Od dětských začátků přes pubertu až
k dospělosti se naši žáci věnovali svému nástroji. Nasbírali také mnoho
dalších vědomostí a zkušeností. Vlivem hudby se utvářela jejich osobnost
a možno říci, že zde zanechali kus svého dětství.
Novým absolventům patří poděkování za práci, kterou vynaložili na přípravu nejen tohoto výjimečného koncertu. Poděkování patří také třídním
učitelům. Právě oni jsou tou osobností, která svým přístupem, nasazením,
trpělivostí a umem vede žáky k dosažení určitého cíle. Velké díky ale patří
především rodičům, kteří se starají o své děti a podporují je v jejich vzdělávání. Možná, že někteří z absolventů po ukončení docházky do ZUŠ si už
nezahrají, ale kladný vliv hudby na jejich duši a osobnost, ten si s sebou
ponesou do života a budou ho jistě předávat dál. Našim absolventům blahopřejeme.

Absolventi hudebního oboru
I. stupeň
Nikola Křístková, Karolína Stavařová, Kateřina Michálková - klavír (uč. Šárka Podobová)
Nela Vyvlečková, Václav Rusoň – klavír (uč. Ivana Matušů)
Gabriela Hinnerová, Marie Vicherková – zobcová flétna (uč. Blanka Ryšánková)
Lukáš Robenek – kytara (uč. Jozef Meššo, DiS. art)
Katrin Langerová – klavír (uč. Mgr. Blanka Hosová)
Tomáš Dutko – kytara (uč. Mgr. Iva Křenková)

II. stupeň
Adam Beneš – klavír (uč. Mgr. Blanka Hosová)

Absolventi výtvarného oboru
I. stupeň
Ester Kačeriková, Klára Kochová, Kateřina Křižáková, Adéla Sobíková,
Nela Vyvlečková- uč. Mgr. Kateřina Benešová
Blanka Ryšánková, učitelka ZUŠ, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Dopravní kroužek v terénu
V letošním školním roce pracoval
náš dopravní kroužek v ryze dívčí
sestavě. Po celoroční teoretické
přípravě jsme na konci roku zúročily své znalosti v terénu.
V úterý 29. května 2018 jsme se
vydaly na dopravní hřiště v Havířově. Počasí nám příliš nepřálo, proto jsme si nemohly půjčit kola, ale
prošly jsme si hřiště alespoň v roli
chodců.
O týden později jsme vyrazily
na cyklistický výlet po Petřvaldě.
Po projížďce uličkami našeho města jsme dojely k sokolovně a zde si
zazávodily na okruhu. Poté jsme se

vydaly do petřvaldské „bonbonárny“ pro sladkou odměnu.
Během celého roku se děvčata
učila pravidlům a značkám, jejichž
znalosti, doufám, zúročí v dopravní
soutěži na druhém stupni. V dubnu
naše členka Markéta Strakošová
vyhrála 1. místo ve školním kole
této soutěže.
Všem žákům i jejich rodičům přeji
krásné prázdninové zážitky na kole
i dalších dopravních prostředcích
a bezpečný návrat domů.

Prevence na 1. stupni ZŠ
a ZUŠ Petřvald

PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka

V průběhu celého školního roku se
snažíme i našim nejmenším žáčkům 1. stupně zařazovat do výuky
akce a programy, které jsou zaměřeny na široké spektrum působení
na poli prevence. Jedná se např.
o bezpečnost v dopravě. Zde jsme
navázali spolupráci s dopravním
hřištěm v Havířově-Šumbarku.
Letos na jaře, již podruhé v tomto školním roce, si děti 4. ročníku otestovaly praktickou jízdou
na kole i testy dopravního značení
svůj cyklistický um. I v příštím školním roce chceme v této spolupráci
pokračovat a vysílat i nadále naše
malé cyklisty a chodce k jízdám či

přezkoušení.
Všechny první ročníky navštívil
v květnu 2018 p. L. Kleiber (MP Orlová), který poučil děti o tom, jak se
bezpečně chovat na komunikacích
nejen cestou do školy, ale i zpět.
V závěru si většina dětí prohlédla
některé z donucovacích prostředků
(např. pouta, obušek) a vyzkoušela
si je. Zábavné povídání děti bavilo
a uvědomily si při něm nejen důležitost, ale i nástrahy a nebezpečí
práce policisty.
Mgr. Jana Güntherová,
metodik prevence,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Učitelské štěstí
O dnešní mládeži se nemluví často
moc optimisticky. Média nám předkládají smutné osudy nešťastných
mladíků a slečen těžce hledajících
své místo v životě. Kdy jsme ale
naposledy viděli příběh úspěšných
dětí – začínajících hudebníků, vědců, herců nebo budoucích spisovatelů?
Myslím si, že v naší škole máme
plno talentovaných mladých lidí,
které jsme mohli vidět například
na nedávné školní akademii.
A mezi ně patří určitě velký literární
talent z devátého ročníku Anička
Dronská. Upozornila na sebe hned
na začátku druhého stupně, když
si přinesla do hodiny českého jazyka čtenářský deník velikosti školní
kroniky, aby měla kam zapisovat
své přečtené knihy. První práci
do školní soutěže, kterou byl cestopis o Francii, napsala v šesté třídě
v rozsahu několika stran. Dodnes
přispívá do almanachu Petřvaldské

literární záření, připravovaného panem učitelem Karáskem, kde má
i letos hezký příspěvek Co mi vyprávěla babička.
V letošním školním roce přidala
Anička k literárním úspěchům skvě-

lé umístění v Olympiádě z českého
jazyka. V okresním kole zvítězila
a v krajském skončila na krásném
třetím místě. Zařadila se tak k finalistům celostátního kola. Patří mezi
padesát nejzdatnějších znalců čes-

kého jazyka ve své věkové kategorii
v celé České republice.
Anička je velkou čtenářkou dodnes
a troufám si říct, že vedle skvělého
rodinného zázemí jí právě tato záliba pomáhá v úspěšném zvládnutí
všech školních nástrah. Má výborný prospěch, projev, vystupování.
Ke skvělým výsledkům v soutěžích
Aničce všichni ve škole gratulujeme
a přejeme jí nejen příjemné zážitky
ze setkání s náměstkem hejtmana
Moravskoslezského kraje v Ostravě, ale hlavně úspěšné studium
na vybraném gymnáziu.
A za sebe přeji Aničce do života
hodně krásných setkání s dobrými
lidmi a hezkými a zajímavými knihami. Měla jsem jako učitelka štěstí. Bylo pro mě potěšením a štěstím
setkat se s nadanou a knihy milující Aničkou Dronskou.
Mgr. Lenka Kocurková,
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, 973 / mobil: 723 909 247, 725 432 095
/e-mail: sks@petrvald-mesto.cz / facebook: Kultura Petřvald

Rákosníček a jeho rybník
Za mlhou tak hustou, že by se dala krájet, je rybníček Brčálník. A v něm
žije skřítek Rákosníček. Ten se představil petřvaldským dětem mateřských
škol v úterý 12. června 2018 v kulturním domě. Pohádku pro děti nastudovalo Divadlo Scéna Zlín a předvedlo ji v rámci rozloučení s předškoláky,
které předtím proběhlo na radnici.
Za SKS kulturní referentky
Taťána Čechová a Danuše Starečková

Letní kino v Petřvaldě

27. 7. 2018 od 21.30 hodin

Film:

BAJKEŘI

česká letní komedie

Areál TJ HEPO

Občerstvení zajištěno

Vstupné 50 Kč

Den dětí
• 10. července – DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ DĚTIČKY – od 10.00 do 12.00 hodin
- v knihovně
• 19. července – ZOO LEŠNÁ – zájezd pro děti a rodiče - obsazeno
• 23. července – 27. července – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
• 27. července – LETNÍ KINO – v areálu TJ HEPO od 21.30 hodin
• 6. srpna – 10. srpna - LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
• 7. srpna – STOLNÍ HRY – od 10.00 do 13.00 hodin – v knihovně
• 16. srpna – JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ – LOVECKÝ ZÁMEK ÚSOV – zájezd pro
děti a rodiče - obsazeno
• 22. srpna – DEN TÁBORŮ – setkání dětí obou letních příměstských táborů
- v SKS
• 30. srpna - HONBA ZA POKLADEM – sraz v 9.30 hodin v SKS

V neděli 3. června 2018 již od nočních hodin vydatně pršelo a nic nenasvědčovalo tomu, že by mohly petřvaldské děti oslavit svůj svátek na zábavné akci venku, v areálu u Sokolovny. Počasí se však nakonec v odpoledních hodinách umoudřilo a děti se mohly radovat.
Místní spolky si pro ně připravily spoustu poznávacích a dovednostních
her a soutěží. Děti plnily nejrůznější disciplíny, za které pak byly náležitě
odměněny sladkostí, ale také opečeným párkem a limonádou. Do zábavy,
her a soutěží se děti mohly také zapojit při mimoňské show, se kterou se
představila zábavní agentura. Velký zážitek měly děti z předvedené záchranné akce hasičského sboru. Přes původní nepřízeň počasí se přišlo
pobavit mnoho dětí, které si svůj den tak mohly dokonale užít.
Děkujeme za spolupráci všem zúčastněným spolkům a organizacím, TJ
Sokol Petřvald za perfektní pomoc při organizaci celé akce a firmě The
Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. za sponzorský dar.
Za SKS kulturní referentky Taťána Čechová a Danuše Starečková
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22. září 2018

14:00 – Slavnostní zahájení
14:15 – JITKA ZELENKOVÁ
15:00 – Klaun Hopsalín – program pro děti

15:45 – PS DANCE
16:00 – DAVIDE MATTIOLI – hvězda TV Šlágr
17:15 – LEON
20:00 – NO

NAME

21:15 – Ohňostroj

Tvořivé dílny pro děti
Zábavné atrakce
Zábavné hry EKO-KOM, a.s.

Prohlídka veteránských vozidel od 14.00 hod.
Spanilá jízda od 16.00 hod.
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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 /
Dětský blog: knihovnapetrvald.blogspot.cz
facebook: Knihovna Petřvald

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

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

Pasování prvňáčků na čtenáře
Uskutečnilo se 5. června 2018. Jako každoročně děti dostaly knížku, vydanou speciálně pro tuto příležitost. Tentokrát to byla kniha Bráchova bota
od Evelíny Koubové. Děti kromě ní dostaly ještě pasovací listinu a možnost
přihlásit se do knihovny na jeden rok zdarma. Letos děti pasoval rytíř Petr
z Valdu alias pan místostarosta Ing. Petr Dvořáček.

Malování na kameny
10. 7. 2018 10:00 – 12:00

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

Přejeme všem našim čtenářům a příznivcům krásné léto plné kouzelných
čtenářských i jiných zážitků.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice: Tradice hornictví, Technické skvosty – Hrací strojky
V ŽÁRU VÝHNĚ
Vernisáž 17. 7. 2018 v 10 h
Výstava postihuje v obecné rovině historii kovářského řemesla od pravěku do současnosti, přibližuje postavení jeho nositelů ve venkovském i městském prostředí, nastiňuje vývoj jeho výrobních postupů
i samotných výrobků. Formou exponátů představí kov jako tvárný materiál a možnosti jeho využití od tradiční výroby užitkových předmětů
a nářadí, přes zdobné stavební, popř. konstrukční prvky až po odvětví
uměleckého řemesla, které je v současnosti velice živé a populární.
Výstava je přizpůsobena i návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním. Výstavní projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem
Akce připravované na měsíc červenec
 VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ (červenec - srpen) tradiční soutěž o pěkné ceny ve výtvarném zpracování prázdninových zážitků. Soutěží se ve dvou kategoriích:
1) 0 – 16let
2) 17 – 99let. Vaše práce (fotky, obrázky, výrobky) přineste
do TMP do konce prázdnin. Vyhodnocení proběhne 11. – 13. 9.
2018
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz

V ŽÁRU VÝHNĚ
17. 7. – 31. 12. 2018
MUZEUM TĚŠÍNSKA
TECHNICKÉ MUZEUM PETŘVALD

Červenec 2018

11

Nezapomenout na vyšší smysl
V neděli 15. července oslavíme
180 let od posvěcení farního kostela svatého Jindřicha. Ačkoli stavba byla dokončena již v roce 1837,
posvěcení se odehrálo při příležitosti svátku patrona tohoto kostela.
Posvěcení je zvláštní skutečnost,
kterou se dílo lidských rukou povyšuje k něčemu vyššímu. V případě
chrámu se slavnostně ukazuje, že
to není jen dům pro společenství
lidí, ale že zde má být také oslaven
Bůh. Kostel je totiž místo pro církevní shromáždění, ale také místo
bohoslužby. Letos děkujeme, že
napříč různým okolnostem a různým dobám, kterými naše město
procházelo, je zde místo, které ukazuje na hlubší a vyšší smysl našeho
lidského snažení.
Papež Benedikt XVI. k svátku
sv. Jindřicha napsal: „Staráme se
o obživu a bydlení pro sebe a pro
ty, kteří k nám patří. Důležité je pro
nás povolání, práce. Máme zodpovědnost za společnost jako celek,
aby se stávala lepší, aby z ní vymizela nespravedlnost a aby všichni
mohli jíst svůj chléb ve svobodě,
pokoji a míru. Není toto skutečně
tak naléhavé, že všechno ostatní
nám připadá nedůležité a bezvýznamné? Není právě to ze všeho
nejdůležitější? (…) Pozemské věci
prosperují pouze tehdy, když nezapomínáme na ono vyšší, na to,
co je nad nimi: nesmíme ztratit
vzpřímený postoj, který je pro člověka příznačný. Nesmíme se dívat
jen dolů – musíme se napřímit,
pouze tehdy budeme skutečně žít.
Musíme vytrvat na cestě za vyšším a větším. Nesmíme toto vyšší

a větší přestat hledat a musíme být
pomocníky také těm, kteří se snaží napřímit, aby našli pravé světlo,
bez kterého je na světě všechno
temné. (…) Modlitba o svatém Jindřichu nám připomíná to podstatné
v našem životě. Vyzývá nás, abychom nezabředávali jen do svých
vlastních a soukromých záležitostí,
ale abychom hleděli k cíli, a tak zároveň sloužili druhým. Vždyť každý
člověk, který vidí pravdu a žije ji,
pomáhá druhému, a tím pomáhá
celku.“ (Benedikt XVI., Boží světlo
v naší době)
Modlitba o svatém Jindřichu
Bože, tys naučil svatého Jindřicha
moudře vládnout a z pozemského
vladařství jsi ho povolal do věčné
slávy; dej nám na jeho přímluvu, ať
uprostřed proměn tohoto světa naplníme i my své poslání a s čistou
myslí směřujeme k tobě. Amen.
Přeji vám, drazí spoluobčané,
abyste petřvaldský odpust prožili
v pokoji a radosti. A také abyste
ve všech dalších dnech při pohledu
na náš krásný kostel žili své všední dny s vědomím, že město, kde
žijeme, bude natolik dobré místo
k životu, nakolik si osvojíme touhu
po společném dobru.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

180 let od posvěcení kostela
sv. Jindřicha v Petřvaldě
V roce 1838 byla rovněž neděle
a údajně krásné počastí. K slavnosti připutovalo do Petřvaldu, který byl ještě součástí farnosti Šenov,
kromě farníků také mnoho procesí
ze širokého okolí. Nový chrám posvětil tehdejší frýdecký farář Pavel
Prutek, který zastával úřad generálního vikáře pro rakouskou část
vratislavské diecéze.
Potřeba výstavby nového kostela
a zajištění samostatné duchovní
správy souvisela s výrazným růstem obyvatel Petřvaldu od konce
18. století. Demografické změny
urychlilo v roce 1836 otevření
prvního dolu přímo na katastru
Petřvaldu. Pastorace v této vesnici
byla pro šenovské duchovenstvo
velmi komplikovaná a petřvaldský
dřevěný kostel sv. Barbory stojící v dnešní dolní části hřbitova již
nevyhovoval potřebám zdejších katolíků (pro zajímavost uveďme, že
v roce 1844 čítal Petřvald celkem
1 267 obyvatel, z toho 1 245 katolického vyznání). Vrchnost reprezentovaná hrabětem Jindřichem
Larisch-Mönnichem (1793–1859),
držitelem karvinského panství, věnovala ke stavbě nového chrámu
pozemek na návrší nad hřbitovem.

S hraběcí podporou bylo 5. května 1835 započato s hloubením
základů. V pátek 8. května požehnal šenovský farář Vincenc Misera
základní kámen. Na stavbě pod
vedením těšínského stavitele Ondřeje Kmenta pracovalo v průměru 20 zedníků denně. Zdarma jim
vypomáhalo na 30 farníků. Hrubé
zdivo bylo vyhotoveno do září téhož
roku. V roce 1836 proběhla výstavba věže a následujícího roku začala
svatyně sloužit svému účelu. Z původního dřevěného kostela sem
byly přeneseny např. barokní sochy
sv. Jana a Pavla či stříbrný kalich.
U novojičínského malíře Antonína
Bergera byly pořízeny nové oltářní
obrazy znázorňující sv. Jindřicha
(patrona stavitele) a sv. Barbory
(patronky původního kostela a horníků).
Kostel sv. Jindřicha postavený v empírovém slohu, disponující
nezvyklým oktogonálním půdorysem (stavba byla údajně inspirována kostelem sv. Šebestiána v Miláně), se stal v roce 1855 farním
chrámem nově založené farnosti
Petřvald.
David Pindur, Muzeum Těšínska

Pořad bohoslužeb
Sobota 14. 7. – 18:00 adorace
a příležitost ke svátosti smíření
Neděle 15. 7. – 10:00 slavnostní
mše svatá, celebruje P. Petr Okapal
16:00 díkůvzdání a svátostné požehnání
Celou neděli bude kostel sv. Jindřicha otevřen k návštěvě a ztišení.

Oprava kostela
První etapa opravy kostela zahrnuje opravu věže a jihozápadní stěny
kostela. Při probíhajících pracích
pod dohledem památkové péče
se ukázalo, že stav fasády byl ještě horší, než bylo vizuálně patrné.
Proto muselo být oklepáno nikoliv
30 % omítky, ale víc jak 70 %. Žaluzie ve věži a okna musela být oproti
plánované povrchové úpravě vyjmuta ze stavby a odvezena na repasování do stolařské dílny. Bylo
rozhodnuto o zachování stávajícího
barevného odstínu stavby, i když
při odstraňování omítky se ukázalo, že kostel měl v historii různé
odstíny – od bílé, přes tmavě šedou
až po současnou barvu. Díky vícepracím narostla cena první etapy
o 250 tis. Kč. Financování rozdílu
bude formou půjčky z Biskupství

ostravsko-opavského a sbíráním
darů. Veřejná sbírka vyhlášená
na opravu kostela svatého Jindřicha se umístila v celostátní soutěži
Máme vybráno na 10. místě a díky
tomu jsme získali ocenění v hodnotě 6000,- Kč, které budou zaslány
na účet veřejné sbírky. Na městském úřadě byla také zapečetěna
pokladnička veřejné sbírky, do níž
je možné vložit případný příspěvek.
Všem štědrým dárcům upřímně děkujeme.
Zároveň chceme poděkovat za trpělivost a omluvit se za zhoršené
podmínky v okolí kostela při probíhajících pracích.
Farní pastorační a ekonomická
rada Římskokatolické farnosti
Petřvald

Kostel sv. Jindřicha byl vedle místních důlních věží jednou z nejvýznamnějších dominant obce zobrazovaných na pohlednicích již před první
světovou válkou.

Muzeum Těšínska

Víte, že...
...v Petřvaldě rostou dva vzácné stromy liliovníku tulipánokvětého? Najdeme je ve farní
zahradě u hřbitova. Je to listnatý strom, který
pochází ze Severní Ameriky, kde běžně roste
ve volné přírodě. V Evropě se vyskytuje v parcích a arboretech. Má žlutozelené (vzácně
bílé) květy podobné květům tulipánu. Kvete
v květnu až červenci, nejdříve po deseti letech
od výsadby. Obsahuje jedovatý alkaloid tulipiferin. Jeho dřevo se využívá k výrobě nábytku
a k výrobě varhan. Když půjdete kolem, podívejte se.
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Klub důchodců na Březinách slavil
1. června 2018 v odpoledních hodinách byl sál kulturního domu zaplněn
těmi, kteří přijali pozvání vedení klubu a přišli společně s ním oslavit padesáté výročí jeho založení.
Mezi pozvanými nechyběl mimo jiné i starosta města Ing. Jiří Lukša, místostarosta Ing. Petr Dvořáček, členové zastupitelstva města, hosté z Domova Březiny v Petřvaldě, ale také členky pěveckého souboru Havířovské
babky a členové folklorního souboru z přátelského města Strumień. S radostí jsme přivítali i paní Kochanovou, manželku zesnulého pana Kochana, jehož film o historii města jsme v závěru zhlédli.
Ale především nás potěšila bohatá účast členů našeho klubu. V úvodu
přítomné pozdravila předsedkyně Jarmila Skálová. Upozornila na tu skutečnost, že Klub důchodců Březiny byl založen v roce 1968 a jeho prvním
předsedou byl zvolen pan Jindřich Serafín, jehož dcera Jindřiška Dofková
je dlouholetou naší členkou. Z novodobé historie poté jmenovala pana Otu
Bezdíčka, který se stal předsedou klubu a dlouhodobě jej řídil. 16. února
2007 byla členskou základnou do funkce předsedkyně zvolena paní Naďa
Zientková a funkci zastávala až do 9. března 2018. Nutno dodat, že paní
Naďa již dlouhou řádku let před svým zvolením pracovala ve výboru organizace. Svou aktivní prací se zasloužila o rozvoj naší organizace.
Předsedkyně také informovala o činnosti klubu. V současné době má klub
78 členů. Nabízí členům zájezdy, oslavy MDŽ, stavění májky, smažení vaječiny, rybí hody, Den horníků, oslavy Mikuláše….
Každou středu se zájemci setkávají v odpoledních hodinách při různých
deskových hrách, při hře v karty. A je-li potřeba, tak i při údržbě objektu.
Navštěvujeme nemocné, blahopřejeme jubilantům…
Povídání by bylo na delší dobu. Ale my jsme se sešli k oslavě a tu nám
obohatily o krásný kulturní zážitek členky folklorního souboru Havířovské
babky a po nich nám svou pomyslnou kytičkou písní popřáli členové folklorního souboru z přátelského polského města Strumień.

Vyznamenaní členové Klubu důchodců Březiny
zprava P. Přeček, P. Dvořáček, J. Brázdová, V. Podeszwová, J. Zientek,
N. Zientková, I. Rajdusová, J. Skálová

Také jsme popřáli a poděkovali za dlouhodobou aktivní činnost paní Nadi
Zientkové, panu Jiřímu Zientkovi, paní Jaroslavě Brázdové a paní Věře Podeszwové.
A to se nám již přiblížil závěr programu. Zhlédli jsme film o historii města
a plni emocí jsme se rozcházeli do svých domovů. Slíbili jsme si, že vydržíme a za deset let si oslavu zopakujeme. Takže teď nám nezbývá nic
jiného, než si přát zdraví, abychom se dočkali.
Děkujeme za krásné fotografie panu Pavlu Římánkovi a panu Karlu Návratovi.
Jarmila Skálová, předsedkyně klubu

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
5. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (16. kolo)
Viktoria BOHUMÍN - TJ PETŘVALD		
2:3
(1:1)
Branky a asistence: 33.´M. Gorovič (-), 64.´O. Kostka (J. Goldbricht),
69.´T. Budina (V. Zajíček).
Sestava: G. Laurenčík - F. Marek, J. Goldbricht, D. Knorr, R. Tekeli (60.´P.
Bitala) - O. Cudrák, I. Goldbricht, V. Zajíček (76.´J. Sklepek), T. Budina - M.
Gorovič (89.´D. Šeruda), O. Kostka (70.´M. Nalevajka).
12. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (17. kolo)
TJ PETŘVALD - Baník RYCHVALD		
6:1
(4:1)
Branky a asistence: 3.´T. Budina (V. Zajíček), 6.´ M. Gorovič (-), 20.´J.
Goldbricht (M. Gorovič), 25.´M. Gorovič (T. Budina), 53.´M. Gorovič (O.
Kostka), 59. M. Nalevajka (J. Goldbricht).
Sestava: G. Laurenčík - F. Marek, J. Goldbricht, D. Knorr (62.´P. Bitala), R.
Tekeli - V. Zajíček (71.´J. Sklepek), I. Goldbricht, T. Budina, O. Cudrák - M.
Gorovič (55.´M. Nalevajka), O. Kostka (84.´J. Dubový).
19. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (18. kolo)
Slavoj PETŘVALD - TJ PETŘVALD		
1:2
(1:1)
Branky a asistence: 11.´I. Goldbricht (M. Gorovič), 78.´M. Gorovič (O. Cudrák).
Sestava: G. Laurenčík - F. Marek, J. Goldbricht, D. Knorr, R. Tekeli - V.
Zajíček, I. Goldbricht, T. Budina, O. Cudrák (84.´J. Sklepek) - M. Gorovič
(85.´P. Bitala, 85.´D. Kršák), M. Nalevajka (89.´J. Volný).
200. utkání v dresu dospělých Hepa odehrál J. Goldbricht. Stínem zápasu
bylo zranění P. Bitaly.
27. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (19. kolo)
Baník Fučík ORLOVÁ - TJ PETŘVALD		
1:4
(1:2)
Branky a asistence: 16.´, 42.´a 66.´M. Gorovič (O. Kostka 2, T. Budina),
64.´vlastní (V. Zajíček).
Sestava: G. Laurenčík - F. Marek, J. Goldbricht (82.´odstoupil pro zranění),
D. Knorr, R. Tekeli - V. Zajíček, I. Goldbricht (74.´D. Kršák), T. Budina, O. Cudrák (57.´J. Sklepek) - O. Kostka (68.´D. Šeruda), M. Gorovič (79.´J. Volný).

Fotbalový květen byl po sportovní stránce úspěšný - hráči dokázali vyhrát
všechna svá utkání a přiblížit se v tabulce 2. místu, od dubna však přišli z důvodu zranění již o tři hráče. Poslední tři mistrovská kola odehrají
v červnu na domácí půdě.
P. Sekera

Dorost
5. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (12. kolo)
Viktoria BOHUMÍN - TJ PETŘVALD		
2:5
(1:2)
Branky a asistence: 22.´V. Strouhal (D. Šeruda), 36.´P. Hrachovec (D. Kršák), 54.´D. Šeruda (D. Kršák), 60.´J. Volný (D. Kršák), 90.´J. Volný (D.
Šeruda).
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev, B. Stoklasa (85.´V. Šmatelka), D. Durczok,
T. Laskovič - M. Šebesta (58.´Z. Kandráč), D. Kršák, P. Hrachovec, J. Volný
- D. Šeruda, V. Strouhal.
12. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (13. kolo)
Baník OKD DOUBRAVA - TJ PETŘVALD		
2:0
(1:0)
Sestava: D. Pokorný - P. Slavev, D. Durczok, B. Stoklasa, V. Strouhal - M.
Šebesta (76.´D. Klos), P. Hrachovec, D. Kršák, L. Pecha (46.´T. Laskovič)
- J. Volný, D. Šeruda.
19. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (14. kolo)
TJ PETŘVALD - D. DATYNĚ			
3:2
(0:1)
Branky a asistence: 57.´J. Volný (V. Strouhal), 79.´D. Šeruda (J. Volný),
83.´D. Kršák z penalty (faul na L. Pechu).
Sestava: D. Pokorný - P. Slavev, D. Durczok, P. Hrachovec, V. Strouhal - T.
Laskovič (60.´M. Šebesta), B. Stoklasa, D. Kršák, L. Pecha (87.´D. Knorr)
- J. Volný (87.´J. Rusoň), D. Šeruda (90.´D. Klos).
V souboji vedoucích týmů soutěže si dorost Hepa pojistil 1. místo v tabulce.
26. 5. - VOLNO (lichý počet účastníků)
V. Uher

Červenec 2018

Starší žáci
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5. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (16. kolo)
Viktoria BOHUMÍN - TJ PETŘVALD		
1:27
(1:12)
Branky: J. Zborovský 10, M. Volný 5, D. Lach 3, Z. Kandráč 3, V. Sommer
2, A. Durczok 2, V. Šmatelka, J. Kaša.
Sestava: J. Bořil - P. Müller, V. Šmatelka, V. Sommer, O. Šoch, D. Lach, A.
Durczok, Z. Kandráč, J. Zborovský - M. Volný, K. Kuzma, J. Kaša, T. Chrobák.

12. 5. - přípravné utkání
TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV „B“		
3:0
(1:0)
Branky a asistence: Š. Böhm (A. Durczok), Š. Bitala (Š. Böhm), M. Hrachovec (-).
Sestava: J. Bořil - D. Lach, P. Müller, J. Kaša, A. Durczok, Š. Böhm, M.
Hrachovec, F. Crlík - F. Knybl, D. Szymanski, J. Šustek, Š. Bitala, N. Babic.
K. Pokorný

12. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (17. kolo)
TJ PETŘVALD - Baník RYCHVALD			
20:0
Branky: J. Zborovský 12, M. Volný 4, Z. Kandráč 2, D. Pokorný 2.
Sestava: J. Bořil - P. Müller, V. Šmatelka, V. Sommer, K. Kuzma, D. Lach,
A. Durczok, J. Zborovský, M. Volný - Z. Kandráč, D. Pokorný - J. Kaša, T.
Chrobák.

3. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru
Viktoria BOHUMÍN - TJ PETŘVALD		
10:9
(3:2)
Branky: Š. Bitala 5, J. Šustek 2, Š. Böhm, J. Zborovský.
Sestava: M. Grabiec - J. Šustek, J. Zborovský, M. Pokorný, V. Lach, D. Sobita - Š. Bitala, A. Otýpka, Z. Zahnaš, A. Súdna, Š. Böhm - V. Kuzma, F.
Gavlas, P. Šplíchal, A. Sušila, A. Levánszký.

19. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (18. kolo)
VĚŘŇOVICE - TJ PETŘVALD			
2:3
(2:2)
Branky a asistence: Z. Kandráč 2 (A. Durczok, J. Zborovský), J. Zborovský
(-).
Sestava: J. Bořil - D. Pokorný, K. Kuzma, V. Šmatelka, V. Sommer, M. Volný,
A. Durczok, O. Šoch, D. Lach - J. Zborovský, Z. Kandráč, J. Kaša, P. Müller,
T. Chrobák, M. Hrachovec.
Nejlepší letošní výkon! Obrovská pochvala klukům za předvedenou hru.
Za 2. poločas jsme si výhru zasloužili. Zraněnému V. Šmatelkovi přejeme
brzké uzdravení.

10. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru
TJ PETŘVALD - H. SUCHÁ			
8:7
(4:2)
Branky: Š. Bitala 5, J. Šustek 2, Z. Zahnaš.
Sestava: M. Grabiec - V. Lach, D. Sobita, A. Otýpka, J. Šustek, Š. Bitala - A.
Súdna, A. Sušila, F. Gavlas, Z. Zahnaš, M. Pokorný - D. Kichner.

27. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (19. kolo)
D. LUTYNĚ - TJ PETŘVALD			
3:4
(2:0)
Branky: F. Crlík 2 (1 z pen.), D. Pokorný z pen., J. Zborovský.
Sestava: J. Bořil - M. Volný, V. Sommer, O. Šoch, Z. Kandráč, J. Zborovský,
F. Crlík, A. Durczok, D. Pokorný - D. Lach, P. Müller, J. Kaša.
20 minut před koncem zápasu vedli domácí již 3:0, ale kluci dokázali otočit na konečných 3:4!
Po 19 kolech jsou naši žáci v soutěži na 2. místě.
K. Pokorný

Mladší žáci

Starší přípravka

24. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru
VĚŘŇOVICE - TJ PETŘVALD			
3:11
Branky: Š. Bitala 3, J. Zborovský 2, J. Šustek 2, A. Levánszký, Š. Böhm, D.
Sobita, P. Šplíchal.
Sestava: M. Grabiec - V. Lach, D. Sobita, A. Levánszký, Z. Zahnaš, J. Šustek
- Š. Bitala, Š. Böhm, D. Kichner, M. Pokorný, P. Šplíchal.
Výborný výkon.
J. Cífka

Mladší přípravka
7. 5. - turnaj č. 2 (hráno v Č. Těšíně)
H. BLUDOVICE - TJ PETŘVALD			
9:0
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD			
8:1
Branka: P. Šplíchal.
MFK KARVINÁ „B“ - TJ PETŘVALD		
6:4
Branky: P. Šplíchal 2, D. Bednář, L. Poloch.
Sestava: A. Skutek - D. Bednář, L. Böhmová, V. Dorňák, L. Poloch, M. Patoraj - V. Wencel, P. Šplíchal, D. Polášek.
14. 5. - turnaj č. 3 (hráno v Těrlicku)
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD			
6:1
Branka: P. Šplíchal.
D. DATYNĚ - TJ PETŘVALD			
4:7
Branky: P. Šplíchal 3, L. Poloch 2, A. Súdna, M. Patoraj.
M. Patoraj dal svůj první soutěžní gól, gratulujeme.
Slovan HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD			
7:5
Branky: A. Súdna 2, L. Poloch 2, P. Šplíchal
Sestava: A. Skutek - M. Patoraj, V. Wencel, V. Dorňák, L. Poloch, P. Šplíchal
- A. Súdna, L. Böhmová, D. Polášek, M. Heczko.

2. 5. - přípravné utkání
TJ PETŘVALD - Gascontrol HAVÍŘOV		
2:1
(0:1)
Branky a asistence: O. Šoch (A. Durczok), D. Lach (A. Durczok).
Sestava: J. Bořil - D. Lach, J. Kaša, P. Müller, O. Šoch, A. Durczok, Š. Böhm,
Š. Bitala - J. Šustek, N. Babic, D. Szymanski, F. Crlík.
Odveta proti Havířovu se nám vydařila, hlavně v 2. části zápasu jsme se
jednoduchou kombinací dostávali až před brankáře. Škoda jen nevyužitých šancí, ale od toho přípravné zápasy jsou.
8. 5. - přípravné utkání
TJ PETŘVALD - D. DATYNĚ			
7:0
(3:0)
Branky: J. Šustek 4, Š. Bitala, D. Lach, D. Szymanski.
Sestava: J. Bořil - D. Lach, J. Kaša, M. Hrachovec, F. Knybl, P. Müller, J.
Šustek, Š. Böhm - Š. Bitala, M. Pokorný, D. Szymanski.
Za soupeře nastoupili naši žáci F. Crlík a N. Babic.
Výborný výkon od všech kluků, hlavně ze st. přípravky byli úžasní.
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21. 5. - turnaj č. 4 (hráno v D. Datyních)
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD			
2:6
Branky: A. Súdna 3, T. Serafín 2, P. Šplíchal.
D. DATYNĚ - TJ PETŘVALD			
3:11
Branky: P. Šplíchal 5, A. Súdna 3, T. Serafín 2, V. Wencel.
H. BLUDOVICE - TJ PETŘVALD			
3:4
Branky: A. Súdna 2, L. Poloch 2.
O první letošní vítězství na celém turnaji se postarali: A. Skutek - L. Poloch, D. Bednář, V. Wencel, M. Patoraj, V. Dorňák - T. Serafín, A. Súdna, M.
Heczko a P. Šplíchal.

28. 5. - turnaj č. 5 (hráno v Albrechticích)
MFK HAVÍŘOV „B“ - TJ PETŘVALD		
Branky: P. Šplíchal 3, T. Serafín 3.
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD			
Branky: P. Šplíchal, T. Serafín, A. Súdna.
DĚTMAROVICE - TJ PETŘVALD			
Branky: P. Šplíchal 4.

5:6
5:3
9:4
R. Gřibek

SK SLAVOJ PETŘVALD
Turnaj v malé kopané
Dne 2. června 2018 se uskutečnil turnaj
starých pánů v malé kopané. Na hřišti SK
Slavoj Petřvald se odehrála první bitva fotbalových veteránů. Za podpory města Petřvald se od 9 hodin ráno do sebe pustily
čtyři týmy systémem každý s každým. Nelítostné souboje střídaly krásné fotbalové
kousky hráčů, kteří opět dokázali, že do starého železa to ještě není. Šenov Špica, Šenov Lapačka, Rychvald a domácí Veterans
Petřvald - to byla sestava týmů, která si dá
na začátku září odvetu. A snad Petřvalďáci
předvedou lepší výkon. Tentokrát to nebylo
z naší strany nic moc, ale to se zlepší. Určitě. Nakonec samozřejmě zvítězila dobrá
nálada, klobáska a pěnivý mok pana Radegasta. Díky patří fandům a předsedovi
Slavoje D. Pavlitovi (mimochodem, jedno
utkání rozhodl krásným gólem).
K8S

Dětský den „DĚTI, HURÁ NA SLAVOJ“ a petřvaldské derby!!!

V sobotu 19. května 2018 to na hřišti Slavoje opět žilo společensko-sportovním odpolednem. Od 15
hodin se konal dětský den u příležitosti blížícího se Dne dětí a letních
prázdnin „Děti, hurá na Slavoj“!
Od 17 hodin bylo na programu jarní
petřvaldské derby mezi SK Slavoj
Petřvald a TJ Hepo Petřvald.
Našim petřvaldským dětem i dětem z blízkého okolí byl na Slavoji
k dispozici velký skákací hrad se
skluzavkou, pony expres, jízda
na koni, prohlídka požárního auta
a ukázka hasičských dovedností,
houpačky, trampolína, pískoviště
s hračkami, lukostřelba a spousta
jiné zábavy. Aby dětem nevyhlád-

lo, bylo pro ně připraveno ohniště,
kde si pod dohledem hráčů a přátel
Slavoje mohli opéct buřty klasicky
na klacku. K dispozici byla také
cukrová vata. Je samozřejmostí, že
děti měly všechny atrakce, buřty
a cukrovou vatu zdarma!
Pro rodiče, babičky, dědečky, jiný
doprovod a samozřejmě i pro naše
malé diváky a příznivce Slavoje
nebo Hepa byl na programu od 17
hodin dlouho očekávaný fotbalový
zápas - jarní derby mezi SK Slavoj
Petřvald a TJ Hepo Petřvald. Účast
na tomto derby předčila naše představy. Naštěstí se Slavoj náležitě
připravil. Přidělal další lavičky a zázemí pro pohodlí našich fanoušků

a přátel dobré zábavy. Diváci si
mohli u pokladny zakoupit Klubový
zpravodaj, který byl zároveň losem.
O poločasové přestávce na něj bylo
možno vyhrát nějakou tu cenu.
Areálem se linula vůně dobrých
grilovaných fotbalových klobásek
a v místním bufetu bylo možno
pořídit alko i nealko nápoje a další pochutiny. Samotný zápas byl
zajímavý a napínavý až do konce.
Do tempa hráčům bubnoval náš
bubeník Franta Sládek a amplionem vybízel k fandění nepřehlédnutelný Dalibor Kereškéni. Do toho
všeho se ještě ze všech stran ozývaly zvuky trumpetek. Zkrátka atmosféra, kterou by nám mohlo závidět nejedno ligové mužstvo. Slavoj
šel brzy do vedení (po gólu Petra Juchelky), ale dlouho své vedení neudržel. Záhy vyrovnal Ivo Goldbricht
a do šaten se šlo za stavu 1:1.
Ve druhém poločase se oba týmy
snažily strhnout vítězství na svou
stranu. Musíme uznat, že Hepo
mělo více ze hry a v 78. minutě se
ujalo (po gólu Michala Goroviče)
vedení 1:2. I přes velkou snahu našich hráčů o vyrovnání náš soupeř

stav 1:2 udržel až do konce.
Velké uznání mají všichni fanoušci
Slavoje i Hepa za vytvoření vynikající atmosféry a korektní fandění.
Po zápase se konala volná zábava,
kde už bylo jedno, kdo komu fandil.
A aby po tom derby snad nevyhládlo, pan Ivo Szeliga připravil vynikající vaječinku. Jako vždy! Mockrát
mu chceme za Slavoj poděkovat.
Celá sobotní akce byla nakonec
po setmění zakončena velkým ohňostrojem!
Co napsat na závěr? Musíme poděkovat za výbornou organizaci
celého sobotního odpoledne panu
předsedovi Slavoje Davidu Pavlitovi a jeho týmu, který se podílel
na zdárném průběhu celé akce.
Také městu Petřvald za poskytnutí
dotace na pořádání dětského dne.
Musíme podotknout, že spolupráce
Slavoje s městem Petřvald a jeho
zastupiteli je na velmi dobré úrovni
a toho si jako Slavoj vážíme!
Už teď se těšíme na další derby
a jiné sportovně společenské akce.
Martin Frank
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Petřvald Open 2018 - 3. ročník
Tenisový turnaj amatérů (dvouhra, čtyřhra)
Tenisového turnaje se zúčastnilo:
ve dvouhře 12 hráčů a 1 hráčka,
ve čtyřhře 8 párů.
Počet účastníků turnaje proti předchozím ročníkům opět vzrostl.
Tenisový turnaj ve dvouhře se odehrál ve třech skupinách, systémem
každý s každým, následně tři nej-

lepší hráči z každé skupiny postoupili do vyřazovací části turnaje.
Tenisový turnaj ve čtyřhře se odehrál ve dvou skupinách, systémem
každý s každým, následně dva nejlepší páry z každé skupiny postoupili do vyřazovací části turnaje.
Vítězové jednotlivých soutěží obdrželi poháry a věcné ceny, poražení
finalisté a semifinalisté obdrželi
věcné ceny, věnované městem
Petřvald. Dá se konstatovat, že se

Výsledky tenisového turnaje:
DVOUHRA
semifinále
Aleš Moravec - Martin Trčka		
		
Martin Dzurec - Roman Časar		
finále		
Aleš Moravec - Roman Časar		
Vítěz dvouhry Aleš Moravec

Tenisový klub Petřvald ve dnech
2. - 3. června 2018, pod záštitou
města Petřvald, uspořádal 3. ročník tenisového turnaje amatérů
Petřvald Open ve dvouhře a čtyřhře
mužů a žen (ve společné kategorii).

ČTYŘHRA
semifinále
		
		
		
finále		
		

Aleš Moravec,Pavel Plachetka
Karel Sitár ml., Roman Časar		
Martin Dzurec, Vilém Uherek
Otakar Fajkoš, Jiří Mařec		
Aleš Moravec, Martin Dzurec
Karel Sitár ml., Otakar Fajkoš		

tenisový turnaj vydařil. Účastníci tenisového turnaje odehráli spoustu
nádherných utkání.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem účastníkům tenisového turnaje, jeho organizátorům a městu
Petřvald za jeho důležitou spoluúčast na organizaci.
Za TK Petřvald
Štefan Koóš

6:1
5:7
6:2

6:2
skreč
6:2

Vítězové čtyřhry
Aleš Moravec a Karel Sitár

Dětský den 1. června 2018
Tenisový klub Petřvald dne 1. června 2018, pod záštitou města Petřvald,
uspořádal k Mezinárodnímu dni dětí ve sportovním areálu v rámci dětského dne tenisový turnaj.
Zúčastnilo se ho ve dvouhře 19 dětí ve třech věkových kategoriích.
Tenisový turnaj ve dvouhře se odehrál ve třech skupinách, systémem
každý s každým.
Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi diplomy,
věcné ceny a sladkosti věnované městem Petřvald. Tenisový turnaj dětí se vydařil, děti odehrály
nádherná utkání. Fandila spousta diváků (rodičů
i jiných).

Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům tenisového turnaje, jeho organizátorům a městu Petřvald za spoluúčast na organizaci.
Za TK Petřvald Ivana Koóšová

Výsledky tenisového turnaje:
Kategorie 1 - nejmladší
		
1. místo
		
2. místo
		
3. místo
Kategorie 2
		
1. místo
		
2. místo
		
3. místo
Kategorie 3 - nejstarší
		
1. místo
		
2. místo
		
3. místo

Max Gűnther
Lukáš Balo
Maruška Dronská
Martin Konkolský
Lukáš Goj
Nicolas Vrbičan
Lucie Jaglařová
Jan Krkoška
Michaela Giecková

TJ SOKOL Petřvald informuje
Naše sokolovna znovu ožívá s návratem staronového nájemce restaurace SOKOL panem Břetislavem Hečkem. Ten vložil do úprav
a oprav restaurace nemalé finanční
prostředky. Díky tomu se vrátila celková pohoda do restaurace, na kterou byli hosté zvyklí z dřívějších dob.
Příjemně se sedí uvnitř restaurace,
ale i venku, kde nájemce provedl
nové nasvícení posezení.

V areálu sokolovny probíhají i různé
sportovní a kulturní akce jako např.
soutěž hasičů „Mladý železný hasič“, která proběhla 4. dubna 2018.
Dále hasiči pořádali okrskové kolo
hasičské soutěže družstev. Dne 5.
května 2018 v sále proběhlo „Country odpoledne“ za účasti skupin
a zpěváků nejen z Petřvaldu, dne
6. května 2018 proběhla ve venkovním areálu tradiční akce Politického

hnutí ANO 2011 - „Den rodin s ANO“
a 3. června 2018 patřil celý areál
sokolovny dětem, neboť se konal
městský DEN DĚTÍ.
Pro sportovní nadšence připravujeme 21. července 2018 ve spolupráci s restaurací SOKOL fotbalový
turnaj pro amatéry a 1. září 2018 se
uskuteční další ročník fotbalového
turnaje „O putovní pohár starosty
TJ“. Srdečně zveme. Petřvaldský ha-

sičský sbor připravuje další soutěž
na 30. června 2018, kdy proběhne
dětská soutěž v hasičském sportu.
V závěru bychom chtěli upozornit zájemce o sportování, že se v létě uvolnily hodiny pro sportování v sále,
a že od 1. září 2018 se bude tvořit
nový rozpis pronájmu tělocvičny.
Vše možno hlásit u bratra Miroslava
Jirůška na tel. čísle 604 377 409.
Za TJ Sokol Petřvald
Ing. Josef Němec – starosta TJ
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Tarokářům se opět dařilo
Turnaj se odehrál dne 26. května
2018 za účasti 44 hráčů v Českém Těšíně. Opět se dařilo našim
hráčům - Václav Jurčík obsadil 2.

místo a Tomáš Chrobák skončil
na 8. místě. Turnaj vyhrál Tomasz
Medrzak a na 3. místě se umístil
Andrzej Mulet, oba hráči z Polska.

V polovině ligy je Tomáš Chrobák
pátý a Václav Jurčík na devátém
místě.
Ing. Tomáš Chrobák

NAPSALI NÁM
A čas letí stále dál...
Letos je tomu právě 55 let, co jsme
naposledy seděli ve školních lavicích. Dne 26. května 2018 jsme
uspořádali setkání absolventů, kteří
opustili petřvaldskou základní školu
v roce l963 a oslavili sedmdesátiny. Sešlo se nás v kulturním domě
37. Zavzpomínali jsme si, zasmáli
se a stali se alespoň na chvíli těmi
bezstarostnými žáky. Ono není vůbec špatné občas podniknout výlet
do minulosti, vytáhnout ze šuplíku
staré fotky. První, pátá, šestá…..devátá třída.
Náš ročník to neměl jednoduché.
Od první do páté třídy jsme byli žáky
ZŠ Nová Dědina, Stará Dědina, Březiny, Masarykova škola. V šesté třídě nás paní ředitelka Vilemína Dra-

chovská rozdělila do pěti tříd, ale
ne podle škol, nýbrž podle abecedy.
V sedmé třídě se pak zrušila třída D
a my byli rozděleni do čtyř tříd. Celkem nás bylo 138. Třídními učiteli
byli: Alois Kopel, Marie Šimonová,
Božislav Nogol (od šesté do osmé
třídy Jana Pěčková), Jaroslav Koziorek. Měli jsme již povinnou devátou
třídu, škola u kostela se dostavěla,
a tak jsme se stěhovali a zahajovali
provoz.
Děkujeme panu starostovi Ing. Jiřímu Lukšovi, že se našeho každoročního setkání zúčastnil. Rovněž
děkujeme organizátorce Alence
za skvěle připravený sraz.
  Za všechny spolužáky
Milada Římánková

Senioři ze Spolku hornických důchodců Dolu Fučík vycestovali z Petřvaldu
ve čtvrtek 24. května za „Liškou Bystrouškou“
nov na Hukvaldech ještě v ranních
hodinách.
Po otevření kiosku a restaurací se
výletníci osvěžili a nastoupili oborou cestu za „Liškou Bystrouškou“.
Pro zájemce byl později otevřen
Památník Leoše Janáčka i hukvaldský zámek. Po dobrém obědě v restauracích kolektiv disciplinovaně
nastoupil do autobusu, který pak
s námi uháněl přes Metylovice
do Nové Vsi, kde v rekreačním středisku Budoucnost se znovu účaststroj nejkratší cestou do vesničky vých kategorií, patřičně unavení, se
níci zájezdu občerstvili. V dohodnuSedliště u Frýdku-Místku, aby před těšili na svůj domov. Výlet se nám
tém čase pan řidič nasměroval svůj
ní zaparkoval autobus na Bezručo- po všech stránkách vydařil. Všichni
vě vyhlídce, ze které jsme viděli konstatovali, že se těší na další zásedm beskydských hor a Havířov. jezd.
Za výbor SHD Dolu Fučík
Toto bylo poslední zastavení našeDne 16. května 2018 se v odpoledních hodinách konala v MŠ 2. května
v Petřvaldě Bohuslav Bidlo
ho výletu. Důchodci všech věkobesídka ke Dni matek. Všechny přítomné maminky, ale i tatínkové a další
členové rodin nejmenších dětí byli dojati, když děti za klavírního doprovodu paní učitelky Kateřiny Marenčákové zazpívaly a přednesly nacvičené
básničky a písničky. Bylo neuvěřitelné pozorovat ty nejmenší děti, kolik
písniček i básniček se stihly naučit. Je to především zásluha paní učitelky
V roce 1993 jsem založila v Petřvaldě na Kamčatce kadeřnictví. Od té
„Evičky“ a paní učitelky „Katušky“, jak je s láskou děti nazývají. Nezbýdoby uplynulo 25 let.
vá mi, jako mamince, než poděkovat za nádherně připravenou besídku
Ráda bych touto cestou upřímně poděkovala všem svým zákaznicím
a za krásný dáreček na závěr v podobě papírové kytičky a popřát paním
a zákazníkům, kteří využívají mých služeb.
učitelkám do dalších akcí hlavně mnoho radosti z dobře odvedené práce.
S díky Danuše Hlůžová, Petřvald
Martina Polochová

Autobus s několika důchodci se
po 7. hodině ranní vydal z březinského Valachovce po známých
zastávkách. U bývalého Dolu Fučík nastoupila další část seniorů
a v Šenově zbývající část účastníků
zájezdu.
Pan řidič, nerušen již zastavováním,
pokračoval s „plným autobusem“
plynulou jízdou přes šenovský kopec Na Lapačce do Frýdku-Místku.
A jelikož již od rána bylo pravé letní
počasí, které nám vydrželo až do večerních hodin, byli jsme jízdou přes
Zelinkovice, Rychaltice a Dolní Skle-

Besídka ke Dni matek v MŠ 2. května

Poděkování
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřeli občané

Danuše Gurecká

80 let

Tomáš Kotas a Martina Šebková

Daniela Majetná

Teodor Böhm

76 let

Mária Kajurová

80 let

Patrik Špičák a Lenka Škardová

Filip Parolek

Helena Kaucká

81 let

Edita Majerová

80 let

Josef Dofek

85 let

Novomanželům přejeme mnoho
štěstí na společné cestě životem.

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

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

Blahopřání

Devadesát není málo, prožít je snad za to stálo.
Jsi nejbohatší člověk mezi námi, ne penězi, ale vzpomínkami.
Dne 3. července 2018 oslaví své krásné jubileum, 90 let,
paní Anna Chrástecká.
Ať Ti vzpomínek stále jen přibývá, ve zdraví, v radosti život Ti ubíhá.
Do stovky chybí Ti malinký kus, tak to tu s námi vydržet zkus.
To Ti přejí kamarádky Ani a Zuzi s rodinami.

Narozeniny přicházejí a odcházejí. A s nimi si uvědomujeme,
že každý rok přináší něco nového, co nás obohacuje.
Paní Danuše Gurecká oslavila 80 let.
Ať Ti ty další roky přinesou mnoho dobrého a ve věcech kolem sebe
ať nacházíš stále hlubší krásu.
Připíjíme na Tvé zdraví!
Manžel, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínáme
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 20. června 2018 jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí
pana Lukáše Crlíka.
Vzpomínají manželka Jana a synové Kubík a Filip.

Čas utíká a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky v nás žijí dál.
Dne 24. června 2018 by se dožil 64 let
pan František Dzurec.
Zároveň 18. července 2018 vzpomeneme 10. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Lenka, synové Martin a Tomáš a vnučka Martinka.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 28. června 2018 jsme vzpomněli 8. smutné výročí úmrtí
paní Ilony Brylové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaroslav s rodinou.
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Osud nám nikdy nevrátí, co kdysi vzal,
vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 5. července 2018 by se dožil 67 let
pan Emil Kubiš.
S láskou vzpomíná maminka a celá rodina.

Nic víc, než kytičku na hrob Ti dát a s bolestí v srdci vzpomínat.
Dne 7. července 2018 si připomeneme nedožité 90. narozeniny
pana Vladimíra Kubiše.
Dne 15. srpna 2018 uplyne 11 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka a celá rodina.

Dne 7. července 2018 by se dožil 90 let
pan Karel Pyrchala.
Vzpomínají manželka Zdenka,
dcera Marie a syn Karel s rodinami.

Dne 12. července 2018 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Ludmily Valové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila a syn Petr.

Dne 4. července 2018 by se dožil 67 let
pan Emil Kubiš.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Žofie s rodinou.

Milá Mařenko, život jsi měla ráda a chtěla jsi tu s námi být,
bohužel, přišla nemoc a ty jsi od nás musela odejít.
Dne 24. července 2018 vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička
a tchýně paní Marie Pavlíková, bývalá učitelka Základní školy v Petřvaldě.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Elektroinstalační práce
- Tomáš Graf
nové elektroinstalace, alarmy, kamery, zvonky, servis, údržba,
rekonstrukce, úpravy, změny, zjištění a odstranění poruch,
výměna zásuvek, vypínačů a jističů
výměna starých hliníkových rozvodů za měděné

setalarm@email.cz
www.setalarm.cz
777 677 379

KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Petřvaldě
nebo blízkém okolí.
Právní služby, či případné dluhy
na nemovitosti vyřeším.
PLATBA V HOTOVOSTI.
Tel. č. 606 276 978

Červenec 2018
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MASÁŽE
Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově,
Frýdecká 1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční
masáže. Místo masáže lze domluvit při objednání (i v klidu
vašeho domova).
Masáže jsou cílené, a to dle
potíží každého jedince. Řešíme
potíže s krční, hrudní, bederní
páteří i s klouby ramen, loktů,
kyčlí, kolen, kotníků, srovnání
délky nohou atd.... Pracujeme
různými metodami: Dornova
metoda, Breussova masáž,
Kraniosakrální terapie, lymfatická masáž, Reflexní terapie
atd. Možno zakoupit dárkové
poukazy.

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

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

(steaky, klobásky, makrela a k poslechu i tanci duo Wega)

(hudby, tanec, sele na grilu, klobásky…)

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

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

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

- 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
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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

TARIFY
SINGLE

• VYŘÍZENÍ KOTLÍKOVÉ
DOTACE na tepelné čerpadlo profesionály

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

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

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

BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ
Tarify

Single Premium

Single Optimal

Single Mini

SINGLE
CONNECT

40/10 Mb

20/5 Mb

5/1 Mb

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

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

Danuše Starečková,
tel.: 596 542 973,

WWW.VEJNET.CZ

e-mail:
petrvaldskenoviny@petrvald.cz

Veterinární ordinace

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

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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