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 Pletené pohádky
10. 5. 2016
 Sbírka použitého ošacení
18. – 19. 5. 2016
 Den dětí 29. 5. 2016

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
29. června 2016
v 16:00 hod.
v kulturním domě.

UZÁVĚRKA
Foto: Pavel Římánek

Noc s Andersenem

Termín uzávěrky
červnových
Petřvaldských novin

INFORMACE Z RADNICE

je 9. května 2016.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

Termíny uzávěrek dalších

27. schůze Rady města Petřvaldu se konala 9. března 2016

čísel novin jsou zveřejněny

RM vzala na vědomí rozbory hospodaření příspěvkových organizací
Mateřské školy Petřvald 2. května
1654 a Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246 za rok 2015, schválila jejich
zlepšený výsledek hospodaření
a převod zlepšených výsledků hospodaření do jejich rezervních fondů.
RM schválila účetní závěrku příspěvkových organizací Mateřské
školy Petřvald 2. května 1654
a Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246
sestavené k rozvahovému dni
31. 12. 2015.
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;

 o vyhlášení veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce
barů v kulturním domě města
Petřvald ul. Kulturní č. p. 26“.
RM zřídila komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a hodnocení nabídek a pro jednání s dodavatelem
pro veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce stavby „Stavební úpravy za účelem změny užívání
domu č. p. 1738 na Dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě“.
RM vzala na vědomí zápis z jednání komise stanovené radou města
a rozhodnutí vedení města o výběru dodavatele na stavbu „Sanace
suterénu v objektu ZŠ na ul. Závodní č. p. 822 v Petřvaldě“ a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo

s firmou BAROSTAV, s.r.o., za cenu
170 668 Kč bez DPH.

na www.petrvald-mesto.cz

RM vzala na vědomí zápis z jednání komise stanovené radou
města a rozhodnutí vedení města
o výběru dodavatele na „Malování
v budovách ZŠ a ZUŠ Školní 246
v Petřvaldě“ a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou Rudolf
Bača za cenu 16,90 Kč bez DPH
za m2 malování ve dvou vrstvách
v rozsahu max. do 270 tis. Kč bez
DPH celkem.

tění ostatní dopravní obslužnosti
a o organizačním zajištění ostatní
dopravní obslužnosti se společnostmi Dopravní podnik Ostrava a.s., a Koordinátor ODIS s.r.o.;
 podání žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání a o uzavření Dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu s Úřadem práce v Karviné, na základě které město
Petřvald přijme do pracovního

RM rozhodla
 v souvislosti se zprovozněním
přestupního terminálu Hranečník
o uzavření dodatku ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajiš-
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formou reportáží, videozáznamů
na DVD nosičích a odvysílání
zpravodajského záznamu v pravidelném pořadu Magazín Ostrava na programu Regionální tv.cz
(Hošťálkovice – kanál 50), v síti
UPC Express ČR, PODA TV a na

poměru 4 zaměstnance na veřejně prospěšné práce na dobu
určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5.
2017.;
 o uzavření smlouvy o dílo na pravidelnou výrobu přehledu informací o dění ve městě Petřvald

www.TVOVA.cz s firmou Fabex
Media s.r.o., za cenu 8 500 Kč
bez DPH.
RM vyhlásila záměr pronájmu části bytového domu na ulici Rychvaldská č. p. 559.

RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění rozpočtu k 29. 2.
2016;
 přehled veřejných zakázek realizovaných městem Petřvald
v roce 2015.

28. schůze Rady města Petřvaldu se konala 29. března 2016
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
 o uzavření smlouvy o pachtu
pozemků o výměře 118 577 m2
kat. území Petřvald u Karviné za
pachtovné ve výši 18 573 Kč.
RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke smlouvě

o dílo „Údržba a úprava ploch
veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu“;
 o uzavření smlouvy o poskytování
knihovnických a informačních služeb v rámci regionálních funkcí
na rok 2016 a smlouvy o dílo na
poskytování knihovnických a informačních služeb na rok 2016
s Regionální knihovnou Karviná;

 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo „Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města
Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách
včetně instalace a demontáže
vánoční výzdoby, provádění periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu

VO“ se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., kterým se
mění příloha smlouvy - seznam
subdodavatelů;
 o rozšíření registrace Pečovatelské služby města Petřvaldu
o cílovou skupinu rodina s dětmi v souladu s § 40 zákona
č. 108/2006 Sb. v platném znění, o sociálních službách.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 3. 2016 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

76 165,00

76 165,00

20 115,14

Nedaňové příjmy

11 220,00

11 220,00

3 293,92

0,00

0,00

0,00

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

3 113,00

3 113,00

2 694,62

PŘÍJMY CELKEM

90 498,00

90 498,00

26 103,68

Běžné výdaje

81 326,00

81 326,00

15 366,43

Kapitálové výdaje

25 336,00

25 336,00

2 704,76

VÝDAJE CELKEM

106 662,00

106 662,00

18 071,19

8 084,00

8 084,00

-7 323,05

0,00

0,00

0,00

Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů

-1 920,00

-1 920,00

-480,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

-229,44

16 164,00

16 164,00

-8 032,49

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2016 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci „Rozpočty a závěrečné účty”.
Pavlína Malíková, finanční odbor

Očkování psů
Termín:
10. května 2016
Cena očkování: 120 Kč
Stanoviště:
zastávka U Kaple
u hřiště HEPO
Podlesí, prostranství u fa TRIAS
Březiny, hasičská zbrojnice
budova bývalého Městského úřadu
Každý pes předvedený k očkování
musí být opatřen náhubkem!
Možnost zakoupení tablet na odčervení i antiparazitálních prostředků.
Uvažujete o pořízení čtyřnohého
kamaráda a je vám líto zatoulaných pejsků umístěných v útulku?
Vyberte si jednoho z nich!
Město Petřvald nabízí pro chovatele, kteří si vezmou do péče
toulavého psa odchyceného na

08.00 – 08.30
09.00 – 09.30
10.00 – 10.30
11.00 – 12.00
13.30 – 16.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

katastru města Petřvald, následující benefity:
- Jednorázový věcný dar (krmivo
pro psy) ve výši max. 1 500 Kč.
Dar bude chovateli poskytnut po
6 měsících, kdy má psa v péči za
předpokladu, že požádá město Petřvald a doloží protokol o převzetí
psa do péče vystavený útulkem
a doklad o přihlášení psa a zaplacení poplatku.
- Jednorázový příspěvek až do výše
500 Kč na uhrazení očkování, či-

pování nebo veterinárního ošetření. Úhradu nákladů na veterinární
péči lze chovateli poskytnout po
předložení protokolu o převzetí
psa do péče vystavený útulkem
a dokladu za veterinární službu veterináře ne starší jednoho měsíce.
Úhradu lze uplatnit do 6 měsíců
od převzetí psa do péče a pouze
jednou za celou dobu držení psa.
Výše jmenované benefity mohou
využít jak občané města Petřvald,
tak i chovatelé z jiných obcí. Následující benefity jsou určeny pouze
pro občany Petřvaldu:
- Osvobození od placení místního
poplatku ze psů po celou dobu poplatkové povinnosti a to za předpokladu, že chovatel předloží správci
poplatku protokol o převzetí psa
do péče vystavený útulkem a že
během celé doby osvobození od
poplatkové povinnosti nedojde

ke změně osoby držitele psa převzatého z útulku.
- Poradenství a možnost zdarma absolvování základního kurzu poslušnosti psa u Základní
kynologické organizace Petřvald.
Kurzy probíhají od března do června a od září do listopadu. Více informací na: http://kkpetrvald.cz,
tel. 608 771 088, pan Petr Semanco
Informace o odchycených psech
na území města Petřvald najdete
na webových stránkách města:
http://www.petrvald-mesto.cz/
pro-obcany/-nasi-pejsci/nalezeni-psi-z-naseho-mesta/ nebo na
stránkách útulku pro popuštěné psy v Dětmarovicích: http://
www.psiutulek-detmarovice.cz/
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí
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Pravidla pro přijímání příspěvků
do PN od občanů
Články musejí obsahovat jméno, adresu a telefonní číslo autora.
Bez těchto údajů budou články vyřazeny. Adresa a kontakt nebudou
uváděny v PN.
Redakční rada

Životní podmínky 2016
- výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice.
Vlastní šetření bude probíhat
v náhodně vybraných domácnostech do 5. června 2016. Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele a příslušným pověřením,

které je spolu s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná
data jsou důsledně chráněna
podle přísných požadavků výše
jmenovaného zákona a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Více informací
na tel. 596 542 909.
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí

Aktuální informace o stavu
kotlíkových dotací v Petřvaldě
Ke dni 18. 3. 2016 bylo Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě přijato 74 žádostí na
výměnu kotlů od občanů města
Petřvald. V současné době je již
plánována alokace na tento dotační
program v celkové výši 490 mil. Kč
vyčerpána, avšak do budoucna pro
dotační období 2014 – 2020 má

Moravskoslezský kraj na kotlíkové dotace vyčleněnou částku cca
1,5 mld. Kč, přičemž výzvy pro podávání žádostí jsou plánovány na
každý rok. V tuto chvíli stále platí
zpětná uznatelnost výdajů za výměnu kotlů ke dni 15. 7. 2015.
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí

Změna v nakládání s použitými pneumatikami
Upozorňujeme, že od května 2016
již nebude možné odevzdat použité pneumatiky do sběrného dvora.
Tato možnost byla občanům města Petřvald poskytnuta dočasně
z technických důvodů, kdy byly
použité pneumatiky využity při výstavbě nové části skládky společnosti DEPOS a.s.. Občané mohou
k odevzdání použitých pneuma-

tik využívat službu pneuservisů,
popřípadě prodejen pneumatik,
které mají ze zákona povinnost
zajistit jejich zpětný odběr. To
znamená, že pneuservis musí od
občana odebrat stejné množství
pneumatik, jaké občan v pneuservise pořídí.
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí

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

V měsíci březnu a dubnu 2016 byly Městskému úřadu v Petřvaldě
odevzdány nálezy:
• 2 x igelitová taška, 1 ks bonsaj v dárkové tašce, 1 ks nerez hrnek
v krabici, 2 ks bankovky, 2 ks přání k narozeninám, 1 ks triko,
místo nálezu: Petřvald, autobusová zastávka Střed č. 403 a 30
• 4 ks klíče spojené s látkovou peněženkou,
místo nálezu: Petřvald, louka poblíž ulice Hurtíkova
• dioptrické brýle s černým rámkem v látkovém obalu,
místo nálezu: Petřvald, parkoviště u Penny marketu
Vlastník nalezené věci se může informovat v kanceláři č. 2 v budově
městského úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT?
DO ŽLUTÝCH PYTLŮ A ŽLUTĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ: PET láhve - sešlápnuté (i s víčky), kelímky od másla, jogurtů a jiných
potravin, obaly od drogistického zboží, plastové obaly od šamponů, tekutých mýdel, aviváže, tekutých prášků, kosmetiky, igelitové tašky a sáčky.
NEPATŘÍ: guma, pneumatiky, molitan, kabely, polystyrén, tuby od silikonů - výrobky z PVC, podlahové krytiny, linolea, vědra, stolní nádoby, plastový nábytek…
DO ČERNÝCH PYTLŮ A HNĚDĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ: biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), zbytky jídel rostlinného původu, zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, tráva,
listí, odpad z květin, drobné větvičky, kávový odpad, čajové sáčky.
NEPATŘÍ: zbytky jídel živočišného původu - maso, kosti, kůže, skořápky
od vajíček, fritovací olej, jednorázové pleny, uhynulá zvířata, trus zvířat,
zvířecí srst, objemné větve, popel, cigarety.
DO MODŘE OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB

DO ZELENĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ: nevratné láhve od nápojů, dětské výživy, kompotovaného ovoce
a zeleniny (bez kovových či plastových uzávěrů), sklo barevné i bílé, rozbité sklo, např. výplně z oken, dveří
NEPATŘÍ: zrcadla, porcelán, drátěné sklo, žárovky, zářivky, výbojky, televizní obrazovky, automobilová skla.
DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PATŘÍ: sáčky z vysavačů, zbytky masa, ryb, uzenin, kostí, trus zvířat, popel (zcela vychladlý), použité čistící utěrky, houby, keramika, hygienické
potřeby – vaty, vatové tyčinky, jednorázové pleny, silně znečištěné nebo
ne zcela vyprázdněné obaly.
NEPATŘÍ: biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), papír, lepenka,
skleněné láhve, kovy, plasty, léky a odpady obsahující nebezpečné látky
(barvy, laky, chemikálie, rozpouštědla, žíraviny…), staré elektrické a elektronické přístroje, objemný odpad – nábytek, dřevo, korek, koberce…, stavební odpad, úsporné zářivky a výbojky, použité baterie.

PATŘÍ: noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice,
DO BÍLÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
čisté papírové obaly a sáčky, karton, reklamní letáky, kancelářský papír,
tetrapakové obaly od mléka, džusů, vína, atd.
je možné odkládat nepotřebné oděvy, boty, kabelky, tašky, povlečení, ručNEPATŘÍ: použité papírové kapesníčky a ubrousky, jednorázové pleny, níky, oděvní doplňky i funkční nepotřebné hračky. Odložené věci jsou po
uhlový papír (kopírák), pauzovací papír, voskovaný papír, mastný papír, pa- vytřídění dále nabízeny k charitativním účelům.
pírová plata od vajec.
Předem vytříděné odpady lze také odevzdat do sběrného dvora na ulici Ostravská.
PŘED ODLOŽENÍM VEŠKERÝ ODPAD ZBAVTE NEČISTOT A ZMENŠETE POKUD MOŽNO JEHO OBJEM!
Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí
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Jarní setkání jubilantů

Byli jsme blahopřát…
- paní Boženě Kuřicové, která oslavila 90. narozeniny
- paní Heleně Bijokové, která oslavila 80. narozeniny
- paní Anežce Káňové, která oslavila 80. narozeniny

V sobotu 19. 3. 2016 se uskutečnilo setkání jubilantů 80 a více…,
tentokráte naše obřadní síň „praskala ve švech“, pozvání přijalo
13 jubilantů s hojným doprovodem. Chtěli bychom jim poděkovat, že přišli, je to pro nás čest,
že patříme do okruhu těch, se
kterými chtějí svá jubilea oslavit.
Zároveň děkujeme i rodinným příslušníkům a přátelům, kteří své
jubilanty doprovodili. Jejich účast

je dokladem toho, že si jubilanti
prožívají svůj podzim života v okruhu a blízkosti svých rodin, a to je
jistá výsada, po které každý z nás
ve skrytu své duše touží. Závěrem
bychom chtěli vyslovit přání, aby
těch setkání s vámi, občany, ať při
různých jubileích, slavnostních obřadech, vítáních občánků, bylo co
nejvíce. Přejeme našim jubilantům
mnoho zdraví, pohody a krásných
chvil v kruhu těch, které mají rádi.
Za KPOZ Mgr. Šárka Němcová

paní Božena Kuřicová

paní Helena Bijoková
Komise pro občanské záležitosti města Petřvaldu pořádá jednou za čtvrt roku
v obřadní síni v budově radnice slavnostní setkání 80.,
85., 90., 95., 100. a víceletých jubilantů.
V případě, že se ze zdravotních důvodů nemůžete této
akce zúčastnit, rádi Vám popřejeme k Vašemu jubileu
doma. Stačí si jen na matrice MěÚ Petřvald dohodnout
termín návštěvy.
Kontakt: 596 542 904
tomkova@petrvald-mesto.cz

paní Anežka Káňová s místostarostou
Ing. Petrem Dvořáčkem

Těšíme se na setkání
s Vámi.
Komise pro občanské záležitosti

První řada zprava: Ludmila Polanská, Dagmar Vítková, Vlasta Střížová,
Vlasta Janečková, Milada Káňová a Alois Zdebský.
Druhá řada zprava: Olga Nováková, Jiří Pěgřímek, Jaroslav Antošík,
Josef Sebera, Milán Pastrňák, Věra Pastrňáková a Gabriel Volný.
Třetí řada zprava: Daniela Stromská – členka KPOZ, Mgr. Šárka Němcová –
členka zastupitelstva města a předsedkyně KPOZ, Ivana Tomková – matrikářka.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat zastupitelům města, zvláště KPOZ, za krásné dopoledne 19. 3. 2016, kdy se sešli jubilanti v obřadní síni spolu
s rodinnými příslušníky. Za krásná slova paní Mgr. Šárce Němcové,
za bohaté kulturní vystoupení hudebníkům, za květiny i dáreček se
vzpomínkou na naše město. Poděkování patří i matrikářce paní Ivaně Tomkové za dobrou organizaci celého setkání.
Jiří Pěgřímek

V měsíci březnu 2016 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu

Dominika a Jakuba Kubienovy

Matěje Vítkovského

Sáru Motlochovou

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

Komise pro občanské záležitosti
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Možnost zhlédnutí reportáží
z dění ve městě Petřvald
Město Petř vald prodloužilo
smlouvu se společností Fabex
Media, s.r.o. na pravidelnou výrobu přehledu informací o dění
ve městě Petřvald formou reportáží, videozáznamů na DVD nosičích a odvysílání zpravodajského
záznamu v pravidelném pořadu
Magazín Ostrava na programu
Regionální tv.cz (Hošťálkovice –
kanál 50), v síti UPC Express ČR,
PODA TV a na www.TVOVA.cz. Již
od měsíce března je možno video
reportáže s děním v našem městě sledovat na těchto kanálech:
Vysílání Magazínu Ostravsko:
DVB-T, DVB-X, DVB-C - Anténa,
satelit, kabel

Regionalnitv.cz
Premiéra: úterý, čtvrtek, sobota
v 17:40 hodin
Reprízy: Úterý - 21:40 hodin
Středa – 01:40, 5:40, 9:40,
13:40, 17:40, 21:40 hodin
Čtvrtek – 01:40, 5:40, 9:40 hodin
UPC Express
Premiéra: úterý, čtvrtek, sobota
v 18:00 hodin
Minimálně 15 repríz 9x denně
IPTV – TV PODA, www.TVOVA.cz
Premiéra: úterý, čtvrtek, sobota
Karin Canibalová, odbor správní

Olympijský den v Petřvaldě
Dne 22. 6. 2016 se bude konat
celosvětový olympijský den, jehož se zúčastní také na 30 měst
z celé České republiky. Letos poprvé bude jedním z účastníků
i město Petřvald, které budou
reprezentovat žáci naší základní
školy. Nejdříve se nejlepší sportovci školy představí na hřišti
TJ Petřvald (HEPO) ve finále víceboje, do něhož se probojují ze
školních kvalifikací. Hlavním bodem programu bude „Běh s Emi-

lem Zátopkem“. Štafeta běžkyň
a běžců na 50 x 200 m se pokusí překonat jeho vítězný olympijský čas – 29 minut a 59 sekund,
kterého dosáhl v běhu na 10 km
v Londýně 1948. Tato velká sportovní akce, kterou pořádá oddíl
kopané TJ Petřvald pod záštitou
města Petřvald ve spolupráci se
základní školou a komisí školství,
tělovýchovy a kultury, začíná celostátně v 10 hodin.

Město Petřvald a Český svaz žen Petřvald – sídliště vyhlašují

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve dnech: 18. a 19. 5. 2016 od 9.00 do 17.00
hodin ve Středisku kulturních služeb Petřvald. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbírka je určená pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, která je
neziskovou organizací a poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 491 524 342, 224 316 800

Komise školství, tělovýchovy a kultury

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Den učitelů
Den učitelů se konal ve čtvrtek
31. dubna 2016 v kulturním domě.
Pozvánku na tuto slavnostní akci
dostali všichni pedagogičtí pracovnici ze základní i mateřské školy.
Nechyběli ani ostatní zaměstnanci (nepedagogičtí), kteří zajišťují chod školských zařízení. Bylo
příjemné se zde potkat i s těmi,
kteří si již v poklidu užívají svých
starobních důchodů.
Za vedení města se akce zúčastnil starosta Ing. Jiří Lukša a místostarosta Ing. Petr Dvořáček.
Pozdravit všechny přítomné přijela
i dvoučlenná delegace z přátelského města Jasienica. Setkání, které zorganizovalo město Petřvald,
je důkazem toho, že si vážíme výsledků práce pedagogů, která se
prezentuje zejména ve výchově
těch nejmladších obyvatel v Petřvaldě. Celou akci uváděla paní
Lucie Skrzyžalová, kulturní pracovnice města. V úvodu přivítala přítomné a poděkovala jim za práci,
kterou pro naše město v oblasti
školství celoročně vykonávají. Připomněla také to, že tato práce je
velmi náročná a mnohdy společ-

ností nedoceněná.
Poté předala slovo
paní ředitelce MŠ
Mgr. Jiřině Budíkové a paní ředitelce ZŠ a ZUŠ Ing.
Zdeňce Kozlovské.
Citace z obou projevů najdete na fac e b o o ku m ě st a
Petřvald.
Na závěr se slova ujala opět paní
Lucie Skrzyžalová
a představila praPředání pamětních plaket paní Darji Sikorové a Mgr. Jiřině Káňové.
covnice z mateřské a základní školy, které byly hlavičkou ONV, od roku 1993 de- náročnou práci při integraci dětí
vedením školy navrženy na obdr- set let v soukromé mateřské škole se zdravotním znevýhodněním,
Školička. Po uzavření provozu této za dlouhodobou efektivní pedagožení pamětní plakety.
mateřské školy nastoupila na čty- gickou činnost a zavádění nových
Z mateřské školy byla odměněna ři roky jako pedagog 1. stupně na metod do každodenní pedagogicpaní Darja Sikorová, vedoucí uči- základní školu v Orlové a od srp- ké praxe.
telka MŠ Šenovská. Ocenění si na 2007 pracuje v naší organiza- Za základní školu převzala pamětzaslouží za svoji dlouholetou peda- ci jako vedoucí učitelka MŠ. Velké ní plaketu Mgr. Jiřina Káňová.
gogickou práci v oblasti školství, poděkování jí patří za kus práce Svou profesní pedagogickou drákteré se věnuje nepřetržitě od pro MŠ Šenovská, za organizační hu začala v roce 1981. Působila
roku 1980. Po maturitě na střed- zajištění, za estetické zvelebová- na několika školách v našem okolí
ní pedagogické škole pracovala ní prostor školky, za trpělivost při – v Bohumíně, v Ostravě, od roku
13 let v mateřských školách pod práci s dětmi ve smíšené třídě, za
(pokračování na straně 6)
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1995 se stala součástí pedagogického sboru na Základní škole v Petřvaldě a zde také zůstala
do dnešního dne. Sama prošla
řadou kurzů a školení v různých
oblastech školské problematiky, tvořivých dílen, prohlubuje

Petřvaldské noviny
si znalosti v anglickém jazyce,
věnuje se práci s dětmi, které
mají specifické poruchy učení
na I. stupni. Za kvalitní vzdělání jí vděčí stovky petřvaldských
dětí - učitelství je pro ni posláním. Svým citlivým přístupem
a tolerantností vytváří příjemné

Spelling Bee
V týdnu od 14. do 18. 3. jsme na
naší škole uspořádali mezi šestými ročníky spelovací soutěž s tradičním názvem „Spelling Bee“.
Tato soutěž má dlouholetou tradici a pořádá se v anglicky mluvících zemích, především v USA.
Soutěžní klání proběhlo ve dvou
kolech. Z prvního, které proběhlo v rámci běžných vyučovacích
hodin, se nominovali ti nejšikovnější a z nich pak byli vybráni tři
nejlepší z každé třídy. Podstata
soutěžení spočívala v tom, že si
žáci vyslechli z úst vyučujícího
slovo a to poté museli co nejrychleji a nejpřesněji vyhláskovat.
Zbývající žáci v tichosti sledovali
klání a bouřlivým potleskem pak
odměnili toho, jemuž se podařilo
bezchybně vyhláskovat dlouhé či
jinak obtížné slovo. Šesťáci zaku-

sili nejen soutěžní atmosféru, ale
prohloubili si i anglické hláskování a slovní zásobu. Tři nejúspěšnější obdrželi sladkou odměnu
a diplom. Za finanční podporu
děkujeme Sdružení rodičů při ZŠ.
Zde jsou výsledky:
Třída 6. A:
1. místo: M. Harviš,
2. místo: O. Milian,
3. místo: M. Giecková
Třída 6. B:
1. místo: V. Tomancová,
2. místo: M. Kaňok,
3. místo: L. Dvořáček
Všem v ýhercům gratulujeme
a přejeme další úspěchy.
Mgr. Jana Güntherová,
Mgr. Petra Cyroňová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

prostředí žákům i svým kolegům.
Oběma vyznamenaným popřál starosta města Ing. Jiří Lukša spolu s místostarostou Ing. Petrem
Dvořáčkem a předali jim pamětní
plaketu a květiny spolu s osobním
poděkováním za dobře vykonávanou práci. Předali také květiny ředitelce mateřské školy Mgr. Jiřině
Budíkové a ředitelce základní školy Ing. Zdeňce Kozlovské. Členky
polské delegace vyjádřily svůj obdiv k učitelskému povolání a také
předaly ředitelkám škol krásnou

(V.C) 3. místo. I další čtyři dvojice si zaslouží uznání a pochvalu: Natálie Lorenčičová a Marie
Stavařová (III.C) skončily na 8. místě, Nikol Šerudová (II.C) a Viktorie
Eliášová (I.D) na 13. místě, Petr
Konečný s Ondrou Rajdusem (I.D)
na 14. místě a Aneta Marková
s Karolínou Stankušovou (III.C) na
15. místě. Pochvala patří i rodičům,
kteří své děti na soutěž doprovázeli. V letošním roce se také uskutečnil již 3. ročník městského přeboru
v piškvorkách, kterého se zúčastnil tatínek dvou našich soutěžících
pan Daniel Marek. Jak dopadl?
Výborně. Přivezl si pohár za 1. místo a ještě stačil celou soutěž zdokumentovat, za což mu patří dík.
Hermína Kochová,
vychovatelka ŠD Závodní

Jarmila Skálová,
předsedkyně školské rady

Soutěž pěveckých sborů
V úterý 15. března po sedmé hodině ranní se vydaly děti z pěveckého sboru Petřvaldský skřivánek
na cestu do Havířova. Čekal je
totiž náročný den. Společně se
svými kamarády ze ZUŠ Orlová
se zúčastnily soutěže dětských
pěveckých sborů základních uměleckých škol Moravskoslezského
kraje. Na soutěži se představily především sbory z větších
zákla dních um ěleck ých škol
a také sbory s dlouholetou tradicí, jako je Permoník a Permoníček
z Kar viné nebo novojičínsk ý
Rarášek a Kulihrášek. Výkony
sborů hodnotila pětičlenná porota složená z odborníků v oblasti
sborového zpěvu. Náš sbor, přes-

Žáci z Masarykovy školy obhájili titul mistra
V sobotu 19. 3. 2016 žáci ze ŠD
Závodní reprezentovali ve Frýdku
- Místku v hojném počtu naši
školu i město na 6. mistrovství
Moravskoslezského kraje ve skládání puzzle dvojic. Podobné soutěže jsme se účastnili již podesáté,
dříve se pořádalo mistrovství jednotlivců. Sraz soutěžících byl jako
vždy ve Středisku volného času
Klíč. Naši školní družinu zastupovalo sedm dvojic v kategorii
A. Celkem se v této kategorii zaregistrovalo 15 dvojic. Proto se
nabízí otázka:„Jak dopadli naši
soutěžící?“ První tři dvojice výborně: Lucie Macurová s Petrou
Bayerovou (V.C) obsadily 1. místo, Tereza Bartoszová a Natalia
Vozňáková (III.C) 2. místo, Adéla
Marková s Barborou Janáčkovou

kytici květin zároveň s pozdravy
od polských kolegů-učitelů. A to
už nastoupily členky z tanečního souboru Petřvaldské srdce
a svým vystoupením zpestřily
a podtrhly slavnostní atmosféru
setkání. Nezbývá než poděkovat
všem pedagogům a těm, kteří se
vzorně starají o chod našich škol
a školek a popřát jim mnohdy pevné nervy a zejména pevné zdraví
v jejich náročné profesi.

tože je sborem z malé ZUŠ a ve
složení, ve kterém vystupuje nyní,
pracuje kratší dobu, získal ve své
kategorii 2. místo. Jednomu z členů sboru Marku Kortovi udělila porota také zvláštní cenu za dětský
pěvecký projev.
K tomuto úspěchu dětem srdečně blahopřejeme. Poděkování patří
i učitelkám, sbormistryni Magdaleně
Mencnerové a korepetitorce sboru Šárce Podobové. Také maminkám - paní Šedové, Mikolášové,
Jančičkové a Sobotíkové, které
obětovaly svůj čas a děti na soutěž
doprovodily.
Magdalena Mencnerová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Prevence ve škole
E-bezpečí
Prevence rizikového chování tvoří nedílnou složku vzdělávacího
procesu. I na naší škole se snažíme na žáky působit preventivně
tak, abychom je upozornili na nebezpečí, která se skrývají všude
kolem nás. Proto se v průběhu
celého školního roku konají různé
preventivní besedy. V současné
době se zaměřujeme především
na ne/bezpečí v online světě.
9. února 2016 proběhl mezinárodní Den bezpečného internetu (Safer Internet Day). S tímto
významným datem se pojí řada
akcí, které v České republice zaštiťuje Národní centrum pro bezpečnější internet (www.ncbi.cz).
Tématu bezpečí v kyberprostoru
jsme zasvětili celý měsíc únor,
resp. březen. Proběhla série besed pro žáky od 4. do 9. ročníků.
Mezi lektory byli příslušníci Policie
ČR, ale také přímo žákyně naší
školy. Osm děvčat 7. a 9. ročníku
si připravilo pro mladší spolužáky
prezentace a kvíz se zaměřením
na bezpečné užívání internetu.
Lektorky Natálie Br ychcyová,
Eliška Kubešová, Miriam
Karasová, Michaela Homolková
(VII. B) a Aneta Antošíková, Adéla
Szotkowská, Barbora Ševčíková,

Markéta Kasterková (IX. A) se
statečně postavily před své vrstevníky a srozumitelnou formou
se je snažily seznámit s riziky,
která na ně mohou číhat v online
světě. Prezentace si žákyně připravily samy a zaslouží si velkou
pochvalu. Nejen za to, že se nebály a předstoupily před náročné publikum, ale také za to, že věnovaly
velkou část svého volného času
přípravě a ochotně se přizpůsobily
harmonogramu besed. Tímto jim
velmi děkujeme. Postřehy odvážných lektorek:
Asi každý ví, že bezpečnost na internetu je důležitá. Proto jsme si
pro děti 4., 6. a 7. tříd připravily
prezentaci na již uvedené téma.
Týkalo se to ale i jiných druhů šikany a bezpečnosti na internetu.
Prezentace obsahovala: kyberšikanu, šikanu (bossing, mobbing
a stalking) a bezpečí na sociálních
sítích (Facebook, chaty, E-Mail,
Instagram…). Nezapomněly jsme
ani na Masarykovu školu, kde
jsme školily také další čtvrtou třídu.
Někteří z žáků udělali při užívání internetu pár chyb, které si uvědomili, a slíbili, že si budou dávat větší
pozor. Žáci byli vzorní, ale nejšikovnější byli ti nejmladší, tudíž 4. třídy. Byli nejvíce aktivní a nejlépe

uspěli v opakovacím kvízu. Eliška
Kubešová, Natálie Brychcyová
Šikana a vztahy ve třídě
Od ledna probíhají průběžně od pátého ročníku také besedy na téma
šikana a bezpečné vztahy ve třídě
realizované školní psycholožkou.
Nepříjemným jevem, který se na
naší škole začal objevovat, je sebepoškozování žáků. I toto téma
bylo s žáky probráno a žáci dostali
informace, jak se tohoto problému
vyvarovat, jak se zachovat, když se
necítí dobře nebo zjistí, že si ubližuje někdo v jejich okolí. Prosíme
také rodiče, aby si s dětmi o tomto
problému více povídali a pomohli
tak preventivně působit proti všem
negativním jevům, které přechod
z dětství do puberty přináší.

Spolupráce s Policií ČR
Další besedy také připravili příslušníci Policie ČR, kteří s naší
školou dlouhodobě spolupracují.
Vrchní inspektor Miroslav Kolátek
se svou kolegyní žáky 6. a 7. ročníku seznámil s tématem kyberšikany a upozornil na rizika spojená
s pohybem ve virtuálním prostředí, poté žáci zhlédli film k tématu.
Celkem proběhlo více než dvacet
besed. Děkujeme všem lektorům,
kteří si připravili své prezentace.
Doufáme, že besedy žákům přinesly důležité informace a pomohou
jim řešit některá úskalí, která je
v průběhu dospívání čekají.
Mgr. Julie Janková (metodik prevence),
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka),
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Děti z mateřských škol na výpravách za přírodou
Děti z MŠ na Březinách a K Muzeu
vyjely v měsíci březnu poznávat
přírodu za hranice našeho města. Velké poděkování patří pedagogům zajišťujícím doprovod
dětí a jejich bezpečný pohyb při
cestování dopravními prostředky veřejné hromadné dopravy.
Ve středu 9. března vyjely předškolní děti z Březin do zoologické
zahrady v Ostravě na výukový program s názvem „Ze života zvířat
v ZOO“, ve kterém se seznámily
s významem činnosti zoologické
zahrady, povídaly si o životním prostředí a jeho ochraně, pozorovaly
živá zvířata jak v teráriích, tak ve
venkovních voliérách a výbězích.
Nejvíce však děti zaujala návštěva
selského dvora s domácími zvířaty v ohradách, jejich zvuky a právě
probíhající krmení.
V úterý 22. března jsme vyjeli do zážitkového centra URSUS
v Dolní Lomné. Výukový program
„Cesta vody“ byl pro děti velmi zajímavý. Pozorování živých vodních
živočichů pod lupou i v jezírku, interakční vzdělávací panely i procházka venkovní zahradou děti
velmi zaujaly. Také cestování autobusy z Petřvaldu a do Dolní Lomné
z Návsí a vlaky z Havířova do Návsí
a zpět bylo pro děti velkým zážitkem. V úterý 15. března navštívily předškolní děti z MŠ K Muzeu

Přírodovědnou stanici Juventus
v Karviné. V terarijním oddělení
měly děti možnost pohladit krajtu
královskou, pozorovat při pohybu želvy suchozemské ale i vodní, zhlédnout, jak se agama krmí
švábem. V dalším oddělení savců
mohly pohladit králíka domácího,
činčilu, poznat rozdíl mezi morčaty hladkosrstými a dlouhosrstými, pozorovat korelu, jak volně
přelétává v prostoru místnosti.
V posledním venkovním oddělení
pozorovaly neposedného makaka
Oskara, mlsného stříbrného lišáka
Míšu. Štěbetavé andulky naopak
dětem připomněly, že se mají také
na chvíli zklidnit, aby mohly navštívit papouška Arnošta (kakadu) přímo v jeho voliéře. Nejzajímavější
pro děti bylo mít v ruce právě vy-

líhnutá krysí a myší mláďata, která byla nádherně růžová, slepá
a bez srsti. Po celou dobu všech
výše uvedených exkurzí nás velmi zajímavě slovem provázeli eru-

dovaní pracovníci těchto zařízení
a na všechny naše otázky trpělivě
odpovídali. Děkujeme.
Bc. Šárka Návratová,
Mgr. Jiřina Budíková
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Naše sladké putování
Ve středu 30. března 2016 jsme
se probudili do příjemného rána.
Slíbené dobrodružství a sladké
překvapení vedly k tomu, že některé děti nemohly ani dospat.
Žáci II.B a II.C ZŠ a ZUŠ Školní se
sešli před samoobsluhou u školy,
aby společně vyrazili na exkurzi
do MARLENKY. Protože nás bylo
hodně, rozdělili jsme se na dvě

skupiny s rozdílným programem
a v průběhu dopoledne jsme se
vystřídali. První skupina jela nejdříve na zámeček do muzea ve
Frýdku - Místku, kde proběhla přírodovědná část našeho programu.
V Muzeu Beskyd Frýdek-Místek
jsme navštívili výstavu „Čus vydrus!“ Zábavnou formou se děti
seznámily se životem vyder a jiných

živočichů od vody. Pro žáky zde byly
připraveny omalovánky a pracovní
list, který zpracovávali ve skupinách. Při společné kontrole jsme si
i trochu zacvičili. Dozvěděli jsme se
mnoho nových informací, ale přesto, že atmosféra v muzeu byla velmi
příjemná, táhlo nás to dál. Druhá
část programu pak byla samotná
exkurze v MARLENCE. Během pro-

hlídky návštěvního centra jsme
se seznámili s historií a vývojem
společnosti, viděli jsme dokumentární film a absolvovali prohlídku provázenou komentářem.
Nejpůsobivějším bodem programu
byla pro děti i dospělé bezpochyby ochutnávka medových výrobků
a závěrečné nakupování za zvýhodněné ceny. Poděkování si zaslouží
pracovníci MARLENKY,
kteří s námi měli velkou
trpělivost. Exkurze byla
velmi zajímavá. Všem
nám vykouzlila sladký
úsměv na tváři, který
snad vydrží i do dalších
jarních dnů.
Mgr. Vlasta Plachá,
Mgr. Lenka Szendreyová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.

„Týden splněných přání“
Již druhým rokem měli žáci možnost sami ovlivnit skladbu jídelníčku ve školní jídelně. Členové
školního parlamentu, zvolení zástupci tříd, si vybrali nejoblíbenější jídla a společně vytvořili návrh
jídelníčku pro „Týden splněných
přání“, který proběhl od 14. 3.
do 18. 3. 2016 v jídelně na ulici
Školní i Závodní. V jídelníčku se
objevila jídla jako svíčková na smetaně, palačinky, kachna s knedlíkem, kuřecí řízek, sýr, polévky
- rajská, zeleninová, hrachová,
vývary, zeleninové saláty a úžasný moučník Tiramisu. Všem moc

chutnalo. Skladba jídelníčku nebyla úplně podle zásad správné
výživy, ale jednou ročně si to můžeme dovolit.
Uvědomujeme si, že tento týden
byl pro naše paní kuchařky náročný, ale výsledek stál za to. Chtěli
bychom jim všem touto cestou
moc poděkovat. Už se těšíme na
příští rok.
Členové žákovského parlamentu
a Mgr. Ivana Studená
(zástupkyně ředitelky školy),
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,
příspěvková organizace

vyhlašuje
zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2016/2017

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

od 6. do 16. hodiny,

K Muzeu 257

od 6. do 16. hodiny,

Závodní 822

od 6.30 do 16. hodiny,

Šenovská 356

od 6. do 16. hodiny.

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

V Petřvaldě dne 1. 3. 2016

Mgr. Jiřina Budíková
ředitelka mateřské školy

Stavební úpravy i rekonstrukce v mateřských školách
V měsících únoru, březnu a dubnu v našich mateřských školách
proběhlo několik větších úprav interiérů, jak vnitřních, tak venkovních. V MŠ Závodní byla poměrně
náročným způsobem v ložnici dětí
vyrovnána poškozená podlaha, na
kterou byla následně položena na
celou plochu nová podlahová krytina. Umývárna dětí byla obložena novými krásnými obklady, byla
namontována nová dětská umývadla, byl protažen přívod vody

z dětské umývárny do kuchyňky,
proběhla instalace nové kuchyňské linky, k tomu vymalování a obnova obkladů stěny kuchyňské
linky v zázemí. Rekonstrukce byla
velmi časově i organizačně náročná, probíhala za nepřerušeného
provozu mateřské školy a díky velmi dobré organizaci a profesionálního přístupu všech zúčastněných
nenarušila pobyt a činnosti dětí
ve třídách. V MŠ K Muzeu proběhla obměna venkovních úložných

prostor, obnova jejich základů
a k tomu úprava stávajících vnitřních regálů novým mírám.
V MŠ 2. května byla zajištěna ve
všech třech třídách likvidace starých šatnových bloků, výměna čistících zón ve venkovním vstupním
prostoru, montáž nových dvířek
do stávajících dětských kuchyněk
ve třídách. Za to patří velké poděkování paní Mgr. Lucii Polkové,
která má na starosti provoz ma-

teřských škol a pracovní kům
Střediska údržby pod vedením
pana Milana Kusiny, kteří se na
všech těch aktuálních úpravách
v mateřských školách podíleli.
Vždy bylo všechno zorganizováno
v optimální časové posloupnosti
a bez zádrhelů.
Ludmila Weidlová, vedoucí učitelka
MŠ Závodní, Bc. Šárka Návratová,
vedoucí učitelka MŠ K Muzeu, Mgr. Jiřina
Budíková, ředitelka mateřské školy
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

Velikonoční jarmark
Druhý ročník Velikonočního jarmarku máme úspěšně za sebou.
Úvodní slovo pronesl místostarosta Ing. Petr Dvořáček, pak následovalo vystoupení dětí z MŠ,
které před desítkami návštěvníků jarmarku obohatily velikonoční
program písněmi, básněmi a koledami. Svým vystoupením navodily
dobrou náladu všem přítomným.
Tvořivé dílny pro děti měly opravdový úspěch. Dokazovaly to úsměvy
rodičů, když si děti pyšně nesly své

vlastnoručně vyrobené velikonoční
dekorace. Atmosféru dotvořilo několik prodejních stánků s velikonočním sortimentem. Návštěvníci
mohli obdivovat zručnost lidových
tvůrců kraslic a pomlázek. Na závěr
vystoupili žáci ZŠ a ZUŠ. Hudební
program střídal scénické a taneční
vystoupení. Díky vašemu zájmu se
budeme těšit na příští již tradiční
petřvaldský Velikonoční jarmark.
Bronislava Siudová,
kulturní referentka

FOTOREPORTÁŽ Z VELIKONOČNÍHO JARMARKU

Foto: Pavel Římánek
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Město Petřvald pořádá

Město Petřvald pořádá

druhý ročník hudebního festivalu

29. května 2016
od 15:30 hod.
v areálu SOKOLOVNY
ve spolupráci
s městskými spolky

PARTNEREM AKCE JE SPOLEČNOST RADEGAST.
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

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

Noc s Andersenem
Konala se letos 1. 4. 2016 již podvanácté. A potřetí opět přijaly naše
pozvání i děti z polské Jasienici.
Jako téma letošní noci jsme zvolili indiány a kovboje. Své umění
nám přijela ukázat skupina Black
& Brown. Práskalo se bičem, točilo lasem, tančilo, střílelo, no
prostě bylo veselo. A ještě jsme
se dozvěděli spoustu zajímavostí
o osidlování divokého západu. Při
tom všem soutěžení a tančení nám
pořádně vyhládlo, takže někteří
již netrpělivě vyhlíželi pizzu, která již tradičně dorazila kolem půl
desáté. Byla výborná (děkujeme
penzionu a pizzerii Lutena z Dolní
Lutyně za dovoz zdarma). Hned po
občerstvení jsme začali s výrobou
indiánských lapačů snů. Děti byly
moc šikovné, všem se lapače povedly, takže špatné sny již nikomu
nehrozí. Následovaly další soutěže – děti si mohly např. vyzkoušet, jak je těžké chytit míček do
speciální síťky na indiánskou hru
Lacros. Poté jsme ve skupinách
(české a polské děti) vybarvovali totemy. Totem, který vybarvily
polské děti, nám visí v dětském
oddělení knihovny a totem, který
vybarvily české děti, putoval s našimi hosty do Polska. Přestože již
bylo po půlnoci, večer pokračoval
indiánskou diskotékou a čtením pohádek (česky i polsky).

Pak již i nejzdatn ě jší in diá ni
odešli do říše
snů a knihovnou zavládl zasloužený klid. Ráno všechny čekala
snídaně a dárek na rozloučenou.
Letos to byl pytlík na záda s logem
Noci s Andersenem a památeční
button (odznak). Děkujeme touto
cestou paní Ince Burové alias indiánské babičce za pomoc po celou andersenovskou noc a panu
Pavlu Římánkovi za focení. Akce
se uskutečnila v rámci Mikropro-

jektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk cieszyński Operačního
programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika

2007 – 2013. Kulturní pohraničí
– vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a v Petřvaldě
reg. č. CZ.3.22/3.3.05/ 12.03344

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová

Pobočka – Technické muzeum Petřvald
Stálé expozice: Kouzelný svět tramvají, Tradice hornictví
Výstava:
Dřevěné kostely, kaple a zvoničky Těšínska a severovýchodní Moravy
Výstava návštěvníkům prostřednictvím modelů Jana Blizňáka přiblíží fenomén dřevěných sakrálních staveb, typických zejména pro podhorskou
a horskou část Těšínska a severovýchodní Moravy. Modely, zhotovené
v několika měřítcích, jsou věrnými kopiemi originálních staveb a dokládají rozmanitost tohoto typu architektury. Výstava potrvá do 22. 5. 2016.
Historický nábytek, vernisáž 2. 6. 2016 v 10.00 hodin
Výstava představí nábytkářské umění v průběhu historických období.
Návštěvník se seznámí se slohovými proměnami nábytku, vhodnými
materiály pro výrobu nábytkových kusů a s odbornou terminologií odvět-

ví. Výstava s interaktivním stanovištěm, určená také spoluobčanům se
zdravotním postižením, je spolufinancována ze zdrojů MSK. Výstava potrvá do 31. 12. 2016.
Akce připravované na měsíc květen:
• Žena a móda v období první republiky (5. 5. 2016) představení dobové
módy a stylu odívání, přednáší Mgr. I. Pavelková, historička MT.
• Mamince (3. - 6. 5. 2016) výroba dárečků pro maminky, určeno MŠ, ZŠ.
• Voňavá zahrádka (17. - 20. 5.) setí bylinek do vyzdobených květináčků, určeno MŠ, ZŠ.
Na program se předem objednejte na tel.: 596 541 092
nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Okénko Domova Březiny
V neděli 27. března se pět seniorek z Domova Březiny, p. o. připojilo k několika desítkám účastníků
Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně,
která se v dopoledních hodinách
uskutečnila v kostele svatého Jindřicha v Petřvaldě. Paní L. Guňková, M. Poláková, A. Suková,
A. Ševečková a M. Šimáková byly
nadšené, dojaté a vděčné, že po
dlouhé době mohly být přítomny
na bohoslužbě v kostele. Paní
Guňková a paní Ševečková byly
celá desetiletí aktivně zapojeny
v životě farního společenství v Petřvaldě, takže příležitost setkat
se a pozdravit s mnoha známými
byla pro ně velmi vítaná. Účast
našich seniorek na významné
velikonoční bohoslužbě iniciovala paní Alena Boháčová, dobrovolnice z petřvaldské farnosti,

která v DB
navštěvuje
uživatele
katolické ho v y zná ní již téměř
rok.
Dochází
zvláště za
těmi, kteří
ze zdravotních důvodů nemohou být přítomni na pátečních „domovských“
bohoslužbách, na nichž slouží
farář Vít Zatloukal a pan Michal
Erat, který zpěvem a hrou na pianino pomáhá při liturgických
písních. Podle mého pozorování
a hlavně dle vyjádření účastníků
bohoslužebných setkání (obvykle
se shromáždí kolem dvaceti lidí)
v našem zařízení, se od nástupu

faráře V. Zatloukala do služby
v roce 2011 duchovní život mnohých velmi prohloubil. Za to patří panu faráři, panu Michalovi
i paní Boháčové vřelé poděkování. Děkujeme také panu Podstawkovi, který v neděli zorganizoval
transport našich uživatelek na
invalidních vozíčcích po schodech do prostoru kostela a zpět
k automobilu. Všem členům pě-

veckého sboru, kteří na Slavnosti vystoupili, rovněž děkujeme
- zpívali opravdu krásně. Doufáme, že nic nezabrání setkání několika dalších obyvatel Domova
Březiny s petřvaldskými farníky
v kostele při Slavnosti Seslání
Ducha Svatého. Těšíme se na
shledanou v květnu!
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald

Představujeme vám MUDr. Tomáše Skýbu, dětského lékaře našeho města
V Petřvaldě žiji od narození a naše
rodina zde žije od roku 1956, kdy
se do Petřvaldu přistěhovali z Ostravy mí prarodiče Rudolf a Jaroslava Březinovi. V tomto roce začalo
fungovat v Petřvaldě zdravotní středisko pro děti a dorost a můj dědeček se stal prvním dětským
lékařem našeho města. O petřvaldské děti i děti okolních obcí
se staral bezmála půlstoletí. Po
něm převzala praxi má maminka
MUDr. Svatava Skýbová a já jsem
tedy třetím lékařem, který se stará o zdraví našich kojenců, batolat, školáků a dospívajících. Jistě
chápete, že volbě mého pracovního oboru se nelze divit, když jsem
od malička vyrůstal v lékařském
prostředí. Ač se zatím nepovažuji
za pamětníka, přesto rád vzpomínám na dětská léta, na březinskou
školu, která mi poskytla základní
vzdělání a jejíž přátelská doslova
domácí atmosféra byla perfektním
odrazovým můstkem pro plavbu
v náročných a mnohdy záludných
vodách středního a vysokého školství. Praxi v oboru dětského lékařství jsem pak získal během 5 let
na dětském oddělení Vítkovické
nemocnice. Od roku 2011 se podílím společně s maminkou na chodu dětské ambulance v Petřvaldě.

Tvrzení, že práce je mým koníčkem, má mnohdy nádech jakéhosi klišé, nicméně v mém případě
je to pravda. Prostě mě to baví.
Nejhezčí je dětský úsměv, důvěra
a otevřenost, kterou děti na rozdíl
od nás dospělých neumí maskovat
přetvářkou. Po 10 letech praxe si
dovolím s jistým nadhledem říct, že
medicína a všechny její obory se
rozvíjejí velkou rychlostí. Mění se
spektrum nemocí, máme přesnější a dostupnější diagnostiku, moderní léky, očkovací látky. Mnohé
dříve neléčitelné nemoci se staly léčitelnými, mnohé se ze život
ohrožujících staly méně nebezpečnými. Na druhou stranu se objevují
nemoci dosud neznámé, o kterých
nevíme skoro nic, které sice umíme perfektně diagnostikovat, ale
neumíme je léčit. Nemění se jen
nemoci a léčba, ale i lidé. Zde vidím hlavní problém v narůstající
nedůvěře mezi lidmi. Mám pocit,
že formuláře, tiskopisy, potvrzení,
písemné souhlasy a nesouhlasy,
papírové smlouvy, úmluvy, nařízení, zákazy, nesmyslné paragrafy
a co já vím co ještě, pacienta od
lékaře spíše vzdalují. Důvěra mezi
lidmi ve vztahu lékař – pacient je
ale velmi důležitá. V nepolední
řadě mi vadí alibismus a zbavová-

ní se vlastní odpovědnosti. Mám
rád moderní technologie, které
ulehčují práci. Mým dalším „trápením“ je proto rychlost digitalizace úřadů a státní správy, blížící
se rychlosti bezobratlého tvorečka
s domečkem na zádech. Člověk
pak snadno pochopí rčení, že stokrát nic umořilo i o dost většího
tvora, než je člověk. Mým přáním
proto je, aby se rychlost časem
přiblížila, když ne levhartovi tak
alespoň želvě. Jistě byste se mě
zeptali, která nemoc je ta nejhorší. Má odpověď je jednoduchá. Je
to rakovina mezilidských vztahů.
Vidím to denně v ordinaci. Ve vší
skromnosti si myslím, že lékem
k uzdravení je mluvit spolu a také
vzájemně si naslouchat. Netrávit čas vedle sebe u televize ale
spolu. Číst dětem, učit se s nimi,
hrát si s nimi, sdílet s nimi, a to
slovo s nimi chci zvlášť zdůraznit,
jejich každodenní radosti i starosti či jen tak si v klidu popovídat.
To platí především doma v rodině,
ale i v práci, ve škole nebo třeba
na ulici. Lékem na tuto nemoc pak
může klidně být obyčejný pozdrav
nebo úsměv. Nezapomínejme, že
děti nás pozorují, a učí se od nás
a jejich chování je do velké míry
obrazem chování našeho. Každý by

si měl zkusit odpovědět na otázku,
zda je pro život důležitější mít nebo
být. Je notoricky známou věcí, že
žádný majetek, natož třeba získaný neprávem, nakonec nepřinese
člověku pocit štěstí, když zůstane sám. A pokud přinese, tak jen
na chvíli. Věřím, že hmotný statek
nemá být cílem ale prostředkem.
Platí to stejně v soukromí i na veřejnosti, v rodině i v politice, v Praze i v Petřvaldě. Závěrem chci
v nastávajícím jaru popřát všem
novou mízu v žilách, elán, radost
a pevné zdraví tělesné i duševní
a nebojme se na sebe usmát.
MUDr. Tomáš Skýba

Josef Trombík, holubář tělem i duší
Tento článek bych chtěl věnovat
nejstaršímu a troufnu si říct i nejvěrnějšímu chovateli našeho petřvaldského holubářského spolku.
Je jím pan Josef Trombík, který se
narodil v březnu roku 1936. V letošním roce tudíž oslaví krásné
osmdesáté narozeniny. Ačkoliv se

to zdá neuvěřitelné, holubářskému
sportu se věnuje již 70 let. Že vám
to k jeho věku trošku nesedí? Ne,
nespletl jsem se. Josef začal s holuby opravdu už v dětském věku.
Holuby totiž choval jeho otec a malý
Pepík mu s nimi odmalička pomáhal. I když začátky byly úsměvné,

jak mi Josef jednou povídal. Když
mu byly necelé tři roky, tak se najednou z domu ztratil. Maminka ho
začala hledat. Malý Pepík pořád nikde. A když začalo venku pršet, maminka dostala velký strach, kdeže
ten Pepík je. Po chvilce se v domě
na schodech ozvalo cupitání a Pe-

pík si to z půdy šněroval rovnou
domů. Když máma viděla, jak Pepík
vypadá, jen spráskla ruce a hnala
ho hned do vany, protože byl celý
špinavý od vajíček. Pepík šel totiž
na holubník pomoct svému tatínkovi, který byl ale zrovna v práci.
(pokračování na straně 13)
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A tak milý Pepík posbíral ze všech
holubích hnízd vajíčka a díval se,
jestli v nich už jsou holoubátka.
Do každého vajíčka musel udělat
dírku. A když zjistil, že tam ještě holoubátka nejsou, tak prostě v misce udělal vaječinku. Když
potom tatínek přišel z práce, jeho
první cesta, tak jako vždy, vedla na
holubník. Uviděl tu spoušť, začal
nadávat a hnal se dolů za Pepíkem.
Ještě že maminka byla tak duchaplná a Pepíkovi všechny věci vyprala a usušila. Na holubníku vytrhla
jednu desku, aby to vypadalo, že
tam vlezl nějaký darebák. Tatínek
nic nezjistil, nadával na toho neřáda, který mu na holubníku udělal
takovou neplechu. A Pepík? Ten
se otci přiznal, až když mu bylo 18
let. Brzo ale přišla válka a Pepík
se musel s rodiči z Petřvaldu odstěhovat do Ostravy a s holuby se
muselo skončit. Hned po válce se
ale zpět do Petřvaldu všichni vrátili a nastěhovali se do kolonie Po-

krok, kde Pepík žil až do nedávné
doby, kdy byl nucen vystěhovat se
do Havířova. Tatínek, jako správný
holubář, samozřejmě hned po válce
zřídil nový chov. Tehdy už jedenáctiletý Pepík samozřejmě pomáhal
a později i začal holuby chovat a závodit sám. Z toho, co jsem napsal,
opravdu vidíte, že se jedná o zapáleného člověka, kterého holubařina
provází celým jeho životem. Chovatelský konec Josefa byl trochu
smutný, protože kdyby nebylo kuny,
tak by choval a závodil ještě dnes,
jak sám říká. S chovem přestal
v roce 2006, když se mu na půdní
holubník po kabelu elektrického
vedení několikrát po sobě dostala
kuna, zdecimovala celý chov a jemu
nezůstali prakticky žádní holubi.
S chovem už Josef znovu nezačal
a se svými syny se z dříve krásné
(dnes už ale vybydlené) kolonie Pokrok přestěhoval do Havířova. Na
holubařinu a Petřvald však Josef
nezanevřel a do Petřvaldu stále
dojíždí za rodinou a známými i za

kamarády holubáři a stále se aktivně věnuje práci pro náš spolek.
Troufnu si říct, že tolik práce co Josef pro spolek nevykonal žádný jiný
chovatel. Když druzí neměli čas,
Josef si ho vždycky udělal. A těch
cest co absolvoval z kolonie přes
haldu do klubovny na fotbalovém
hřišti, by se dnes už nikdo nedopočítal. Za ty roky, co Josef s holuby
závodil, získal i spoustu úspěchů.
Mezi ty největší patří i jeho vítězství v rámci spolku, kdy se stal mistrem celé základní organizace.
Více celkových vítězství sice nezískal, ale jeho holubi mu vylétali
spousty špičkových umístění, hlavně na dlouhých tratích, kdy jedním
z vrcholů byl rok 2000. Jeho holub
s číslem 96–024–4942 jako čtyřletý vyhrál ve spolku závod Oostende
(vzdálenost 1 102 km). Tento holub
však byl nejrychlejší i v konkurenci chovatelů oblasti Karviná-Ostrava, a dokonce i v konkurenci celé
Severní Moravy, kdy za sebou nechal dalších 866 závodníků. Tomu

se už říká úspěch. Závěrem bych
chtěl za všechny chovatele našeho
spolku Josefovi pogratulovat k jeho
krásnému jubileu, popřát mu hodně
zdraví, štěstí a elánu do dalších let
s přáním, ať i přesto, že se musel
přestěhovat do Havířova, nezapomene cestu do Petřvaldu a hlavně
do naší holubářské klubovny, kde
ho vždycky všichni rádi uvidíme.
Martin Miksa

Zpráva o činnosti ZO ČZS Petřvald v r. 2015
Základní organizace ČZS v Petřvaldě vznikla jako pokračování
Čs. svazu zahrádkářů a ovocnářů, který byl v Petřvaldě založen
v roce 1957. Členové jsou nejen
z Petřvaldu, ale i z okolních obcí
a měst. V současné době naše
organizace sdružuje 84 členů.
V uplynulém období jsme omladili naši členskou základnu přijetím
nových vesměs mladých členů.
Rádi bychom mezi sebou přivítali další mladé tváře, neboť mezi
námi převládají důchodci. Činnost
organizace řídí třináctičlenný výbor, který se schází pravidelně
každé první pondělí v měsíci. Kontrolu činnosti ZO, nakládání s majetkem a s finančními prostředky
provádí tříčlenná kontrolní a revizní komise. Informovanost našich
členů zajišťujeme prostřednictvím
úsekových důvěrníků a vydáváním
časopisu Informátor, kde informujeme o plánovaných a organizovaných akcích, část našich členů,
na které máme emailové adresy, informujeme prostřednictvím
elektronické pošty. Činnost naší
základní organizace za uplynulé
období hodnotím jako velmi zdařilou. Na výroční schůzi výboru,
na které jsme hodnotili celoroční
činnost, člen našeho výboru a odborný referent přítel Ing. Bedřich
Václavík ve spolupráci s předsedou Evženem Podstawkou předložili členům výboru k posouzení
velmi zdařilý videozáznam Prezentace o činnosti ZO ČZS Petřvald
v roce 2015. Scházeli jsme se při
práci v klubovně, na naší zahradě,
na zábavě při společenských setkáních i na zájezdech. Brigádnickou činnost jsme zaměřili hlavně
na péči o zahradu. Posekali jsme
trávu, vyrovnali terén pod plo-

tem u cesty a provedli stavební
utěsnění venkovní jímky dešťové
kanalizace na rohu budovy klubovny – za účasti 17 členů. V následujících dvou dnech, za účasti
8 členů, byla vymalována kuchyň,
WC a vstupní chodba a proveden
úklid. V rámci brigádnické činnosti
byla provedena úprava přístupové
cesty u vstupní brány k venkovnímu prodejnímu stánku, údržba zařízení drtiče a lisu - úklid a příprava
moštárny před zahájením moštování a v listopadu pak oprava obkladů v příručním skladu – ve spíži.
Pro naše členy a širokou veřejnost jsme uspořádali dvě zajímavé
přednášky na téma „Zdravý životní styl“ a přednášku „O rostlině
Aloe vera“ a jejich příznivých účincích na lidské zdraví. Přednášející
Ing. Václavík zaujal svým odborným
výkladem všechny přítomné posluchače. V listopadu se uskutečnila
odborná přednáška „O pěstování
ovocných stromů a sloupovitých
jabloni“ za účasti školených odborných instruktorů při ÚS ČZS Karviná
př. Oldřicha Janků a Ing. Vladislava
Samka. Přednášející nás seznámili s osvědčenými metodami a podmínkami pro úspěšné pěstování
vlastních a nových druhů jabloní.
My jsme měli možnost ochutnat
nepřeberné množství vybraných
odrůd jablek. Velmi zdařilou akcí
bylo „Smažení vaječiny“, které
se konalo v sobotu 16. 5. 2015.
I tentokrát nám počasí přálo a bavili jsme se do pozdních večerních
hodin. ZO ČSZ v Petřvaldě uspořádala pro své členy dva zájezdy. Jarní zájezd do arboreta „Na Pasece“
u Šternberka, kde jsme mohli obdivovat nádheru protkanou tvrdou
prací (sbírku 3 200 druhů trvalek
a skalniček) a nakoupit i zajímavé

rostliny, jsme spojili s prohlídkou
Pradědovy Galerie v Jiříkově.
Při organizaci podzimního zájezdu jsme se zaměřili na prohlídku
kulturních památek. V září jsme
uskutečnili zájezd na zámek Raduň. Prohlédli jsme si vnitřní prostory zámku, přilehlou oranžérii
a sýpku. Po obědě jsme se nechali
provést válečným bunkrem v areálu čs. opevnění v Darkovičkách
u Hlučína. Krásné zážitky a dojmy
jsme završili příjemným posezením u grilované klobásy v „Zahradní restauraci Třebovického mlýna“.
V hodnoceném období jsme zorganizovali ještě jednu stěžejní akci
- tradiční společenské setkání
zahrádkářů, které se uskutečnilo
v pátek 5. února 2016. Výborná taneční zábava, dobře zvolená kapela, dobré jídlo, skvělá společnost,
bohatá tombola i díky našim sponzorům, kterým touto cestou děkuji. Velká spokojenost účastníků,
tradičně solidní účast – zaplněný
sál klubovny. To je stručné zhodnocení této organizačně náročné
akce. Přísluší mi, abych poděkoval
všem členům výboru i ostatním
členům naší základní organizace,
kteří tuto akci zajišťovali. Za vhodnou propagaci a získávání nových
zájemců o pronájem naši klubovny
děkuji hospodářce př. Moštíkové
a př. Sobíkové. ZO ČZS pronajímá
v budově zahrádkářů sál, kuchyň
a přilehlé místnosti
Dobrý výsledek v hospodaření
rovněž příznivě ovlivnily příjmy
z provozu moštárny, pořádání společenských setkání, podíl z členských příspěvků a v neposlední
míře dobrovolná bezplatná brigádnická činnost našich členů. Moštárnu využíváme a provozujeme
zpravidla od září do konce října

(podle úrody jablek) a své ovoce si
sem mohou přivézt členové i cizí
zájemci, kteří však zaplatí vyšší
poplatek. Loni jsme moštovali od
14. 9. 2015 do 9. 11. 2015. Naše
děvčata př. Uherková a Moštíková,
coby obsluha moštárny, provedla
moštování celkem 7 341 kg jablek. Velmi pěkný výsledek. Děkujeme. Velmi si cením vaší účasti na
brigádách a děkuji všem aktivním
zahrádkářům, kteří se po celý minulý rok podíleli na této činnosti.
Jsem přesvědčen, že v letošním
roce bude váš zájem o výpomoc na
údržbě budovy, péči o naši zahradu
a všeobecně brigádnickou činnost
ještě větší. Za všemi těmito úspěchy a výsledky činnosti naší ZO stojí
poctivá a zodpovědná práce všech
členů výboru, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na činnosti organizace a mají zásluhy na dosaženém výsledku.
Vybráno z přednášky
Zdravý životní styl
Změňte svůj životní styl, abyste lékaře potřebovali co nejméně. Jezte střídmě, vynechejte sladkosti.
Pijte kvalitní vodu bez chlóru, neokrádejte se o spánek, smějte se
co nejvíce a mějte dobré vztahy
s lidmi okolo sebe. Nezapomínejte
na pohyb! V přírodě roste spousta
bylinek, které nám můžou zpestřit
jídelníček. Třeba medvědí česnek.
Sbírejte mladé lístečky, které jsou
malé a sytě zelené. Obsahují spoustu vitamínu C. Natrhejte je a přidejte
do listového salátu. Půl hrsti nakrájených lístků a vanička tvarohu vytvoří zdravou pomazánku. Můžete
si udělat i domácí pesto, když lístky rozmixujete s olivovým olejem.
Evžen Podstawka
– předseda ZO ČZS Petřval
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Rekordní účast na druhém ročníku Mezinárodního šachového turnaje
OPEN Petřvald 2016
Druhý ročník Mezinárodního turnaje OPEN Petř vald 2016 se
uskutečnil v sobotu 12. 3. 2016
v KD Petřvald. Pořadatelem bylo
město Petřvald společně s šachovým oddílem SK Slavia Orlová. V letošním roce se turnaje
zúčastnilo 139 hráčů. Přijelo si
zahrát 28 hráčů z Polska a jeden
Francouz, který je v Ostravě pracovně. Nepřijeli hráči družebních
oddílů ze Slovenska, protože jsme
se termínově sešli s Velkou cenou
Slovenska. I tak je účast 139 osob
velice nadprůměrná a při dalším
ročníku budeme muset omezit kapacitu na max. 150 hráčů. V turnaji hrálo 56 dospělých a zbytek
(83) byla mládež do 18 let, která měla účast zdarma. Prvních
8 hráčů dostalo finanční odměnu
v celkové výši 6 200 Kč. Mládež
byla odměněna poháry a medailemi. Nejmladší účastníci ročník
2009 byli odměněni sladkostmi.

Turnaj zahájil starosta města Petřvald Ing. Jiří Lukša a předseda
šachového oddílu Jiří Novák. Hrálo
se na 9 kol tempem 2x15 minut
podle pravidel FIDE. Hlavním rozhodčím byl Mezinárodní rozhodčí
Ing. Jiří Kopta, pomocný rozhodčí
byl Jiří Novák jun a Petr Nytra. Celý
turnaj probíhal ve svižném tempu, bez problému. Ukončení bylo
v 16.00 hod. Všichni hráči si pochvalovali skvělé hrací podmínky
doplněné občerstvením. Bezchybná organizace turnaje a příjemné
prostředí je zárukou účasti v dalším ročníku. Vítězem celého turnaje se stal FIDE Mistr Josef Lys
z Karviné před Janem Malíkem
a Lukášem Klímou z Ostravy.
V žácích uspěli z Petřvaldu v kategorii do 12 let Ondřej Kijonka
(druhý) a do 14 let byl Aleš Pekárek rovněž druhý. Věříme, že takové akce přitáhnou i více mládeže
Jiří Novák
z Petřvaldu.

Nejmladší účastníci turnaje

Tarokáři TJ Sokol Petřvald válí
V sobotu dne 9. 4. 2016 se
uskutečnil v pořadí již čtvrtý
tarokový turnaj v rámci mezinárodní tarokové GRAND PRIX
Slezska 2016. Pořadatelství
se ujali hráči z polského města Hecznarowice. Turnaje se
zúčastnilo celkem 48 nad šenců této karetní hry. Turnaj
zastihl naše hráče v dobré formě, neboť Tomáš Chrobák celý
turnaj vyhrál a na 8. místě se
umístil Věroslav Nieć. Blahopřejeme k úspěchu a skvělé
reprezentaci naší malé TJ a města. Panu Niećovi rovněž
blahopřejeme k jeho nedávnému životnímu jubileu.
Kat. do 12ti let, vpravo 2. místo, Ondřej Kijonka

Za TJ Sokol Petřvald Josef Němec, starosta

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
6. 3. - 4. kolo zimního turnaje
v Orlové
Slavia ORLOVÁ (div. dorost) - TJ PETŘVALD 1:3 (1:1).
Branky a asistence: 13.´ V. Zajíček
(F. Marek), 82.´ M. Paluv (T. Sobek), 88.´ T. Sobek (V. Zajíček,
T. Sklepek) - 23.´ 1:1.
Sestava: P. Jonšta (46.´ M. Slíva) - M. Graf, F. Marek, D. Knorr,
P. Hrachovec (46.´ T. Sobek) R. Špok (46.´ L. Foltýn), O. Kostka
(63.´ V. Zajíček), V. Zajíček (23.´
T. Budina), D. Kršák (62.´ J. Sklepek) - P. Bitala (77.´ M. Paluv),
J. Sztymon.
12. 3. - zimní turnaj v Orlové (utkání o konečné 7. místo)
Baník Fučík ORLOVÁ - TJ PETŘVALD
2:4 (1:4).
Branky a asistence: 28.´ vlastní
(T. Budina), 30.´T. Sobek (J. Kolek, J. Sztymon), 34.´ J. Sztymon
(T. Sobek, F. Marek), 35.´J. Kolek
(T. Sobek) - 8.´ 1:0, 54.´2:4.

Sestava: P. Jonšta - F. Marek,
L. Fišer, J. Karkoška (67.´J. Sklepek)- J. Sklepek (46.´V. Zajíček),
J. Kolek (62.´D. Kršák), G. Laurenčík, J. Sztymon, T. Budina - L. Chromik, T. Sobek (46.´P. Bitala).
19. 3. - mistrovské utkání okr.
přeboru Sporting ORLOVÁ - TJ PETŘVALD nehráno. Sporting Orlová
ze soutěže odstoupil (na podzim
nezískal ani bod) a jeho výsledky
byly anulovány.
26. 3. - mistrovské utkání okr. přeboru - 15. kolo.
TJ PETŘVALD - Lokomotiva LOUKY 3:2 (3:1).
Branky: 2.´ T. Budina z pen.
(100. gól v dresu dospělých Hepa),
7.´ a 25.´ J. Kolek - 21.´ Vrba, 55.´
Lukosz.
Sestava: P. Jonšta - F. Marek
(81.´ J. Dittrich), L. Fišer, T. Volný,
J. Karkoška - J. Sztymon, J. Kolek
(72.´J. Kozubjak), G. Laurenčík
(58.´ L. Chromik), V. Zajíček (63.´

Družstvo Hepa na turnaji v Orlové

J. Sklepek) - T. Sobek, T. Budina.
Pochvalu si hráči zaslouží pouze za
výkon v 1. poločase, ve 2. si však
koledovali o malér…
V tabulce jsou hráči Hepa po
15. kole na 1. místě s čtyřbodovým náskokem před Doubravou,
se kterou se utkají hned v příštím
Trenér - M. Sikora.
kole.
Dorost
26. 3. - mistrovské utkání kraj.
soutěže - 14. kolo
TJ PETŘVALD - VENDRYNĚ 1:1 (1:1).

Branka: 19.´ D. Knorr z přímého
kopu - 24.´ 1:1 po hrubé chybě
obrany.
Sestava: M. Slíva - L. Foltýn,
D. Knorr, P. Hrachovec, D. Durczok F. Marek, J. Sztymon (65.´ M. Graf),
D. Kršák, V. Zajíček - P. Bitala (78.´
D. Šeruda), V. Gellnar.
Domácí mužstvo mělo po celý zápas výraznou převahu, ale doplatilo
na žalostnou koncovku. V tabulce
jsou dorostenci Hepa po 14. kole
na 4. místě. Trenér - Ing. P. Bitala
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Naděje HEPA na Morávce!
I letos se konalo soustředění pro
naše nejmenší fotbalisty ve středisku Paskov Morávka.

se někdo opře o obložení zdí, tak
to prostě povolí. Doufejme, že tohle se u nás brzy změní a budeme
mít i u nás tělocvičnu, ve které se
dá sportovat. Těch 70 dětí, které
se v Petřvaldě věnuje fotbalu, ale
nejen ony, by si to snad zasloužily.
Potom se kluci přesunuli na bazén
s mořskou vodou a vydováděli se
tak, že na pokoje došli takřka z posledních sil. V sobotu se nepotvrdily předpovědi a počasí nám asi
chtělo udělat radost, a tak jsme
se mohli vydat na oblíbenou turistiku a po obědě si užít venkovního
hřiště, kde trenéři připravili celou
řadu soutěží a disciplín. Večer následovala opět tělocvična a skvě-

Dětí z přípravek a mladších žáků
odjela necelá třicítka a všichni si
pobyt náramně užívali.
Hned u odjezdu dostali jako dárek reflexní pásek na rukáv a dali
tak najevo, že „HEPO JE VIDĚT!!"
nejen na hřišti, ale i na silnici. Na
Morávce jsme se hned v pátek po
příjezdu a ubytování všichni vydali
do místní tělocvičny. Ta má velkou
výhodu oproti té naší (velké), že
se v ní může hrát i fotbal a další
míčové sporty a nehrozí, že když

lý bazén se saunou. Po nedělní
procházce se dopoledne vyhlásily
výsledky desetiboje a nejlepších
fotbalistů podzimní části. Kluci
převzali diplomy, celou řadu cen
a dárků a po výborném nedělním
obědě jsme začali balit.

Ví kend nám všem utekl jako
voda. Krásně unavení pohybem
na čerstvém vzduchu jsme odjeli
plni nádherných vzpomínek zpátky domů. Už teď se těšíme na
další ročník.
M. Stavař

TJ Sokol: Poslední turnaj a shrnutí IX. sezony Podbeskydské florbalové ligy
Polovina března přinesla poslední
turnaj Podbeskydské florbalové
ligy 15/16, ale hlavně rozuzlení
celé sezony této amatérské ligy.
Florbal Sokol Petřvald před posledními třemi zápasy pomýšlel na
medailové příčky, ale k jejich zdolání by musel vyhrát všechny zápasy.
I když šlo o hodně, na sedmý turnaj jsme se trousili ztěžka. Do
prvního zápasu s Polankou jsme
dokonce nastoupili jen ve třech
hráčích. V bráně navíc zaskočil
dlouho nechytající čtvrtý hráč.
Trochu jsme se báli fiaska, ale situaci jsme zvládli na jedničku a vyhráli 9:6. Druhý zápas s Kopřivnicí
byl ještě veselejší, protože dorazily posily a také klasický brankář.
I díky tomu jsme si vybojovali další
výhru 11:4. Stačilo udělat poslední krok v souboji s Frenštátem.
Jenže velmi dobře připravený tým,
který má obrovskou hráčskou základnu, byl nad naše síly. I když
jsme ještě po poločase drželi remízu, na konci utkání svítilo na tabuli
skóre 3:6. Přes obrovskou snahu celého týmu se nám poslední
body nepodařilo vybojovat a výsledky mezi ostatními týmy nás
zanechaly na 5. místě. Na druhou
stranu se jedná o nejlepší umístění v Podbeskydské lize za celou

naši historii, což musíme hodnotit
velmi pozitivně. V letošním ročníku
se týmy rozdělily na pomyslné tři
úrovně, kdy o vrchol tabulky bojovaly dva celky, střed zachvátila bitva pěti týmů a zbytek účastníků se
snažil nezůstat na ocet.

se koná ve Stonavě. Informace
o petřvaldském florbalu jsou dostupné na fspetrvald.webnode.cz.
Naše sportoviště jsou samozřejmě stále k dispozici pro sportovní i pro společenské události.

Bližší informace o dostupnosti
tělocvičny a nabízených službách
získáte na webových stránkách:
sokolpetrvald.mypage.cz nebo na
telefonním čísle 604 377 409.
Za TJ Sokol Petřvald Petr Lehner

O tom, jak byla soutěž vyrovnaná, svědčí přiložená tabulka.
Nejen, že první dva celky dělily
jen 2 body, ale našemu týmu by
z pátého místa stačilo na medaili
uhrát jedinou remízu, nebo výhru.
V každém případě to byl velký
úspěch, za který patří velký dík
všem hráčům. Letos nás reprezentovali Daniel Jirušek, Dominik
Hubl, Petr Lehner, Jan Maršálek,
Jan Lukáš, Radim Kokošínský,
Filip Kryštof, Tomáš Tomešek,
Přemysl Pařenica, Michal Raška,
Michael Dzierza, Tomáš Ptáček,
Filip Botur a Jan Wojnar. V bráně exceloval Filip Kloza, který si
díky svému výkonu vybojoval bronz
mezi gólmany. Také musíme poděkovat organizátorům soutěže
za skvěle připravený ročník a petřvaldskému Sokolu za podporu.
Již teď vyhlížíme jubilejní desátý
ročník PFL, který odstartuje na
podzim. Připomeňme, že v těchto
dnech také započne již 4. ročník
Hornické florbalové ligy, která

Konečná tabulka PFL 2015/2016 – IX. ročník
zápasy výhry

remízy prohry

body

1. TJ Sokol Frýdlant n.O. 1

18

15

0

3

45

2. FBC Sokol Frenštát p.R.

18

14

1

3

43

3. ASPV Palkovice Rover's

18

11

2

5

35

4. SKP Morávka

18

11

2

5

35

5. Florbal Sokol Petřvald

18

11

1

6

34

6. TJ Sokol Frýdlant n.O. 2

18

10

1

7

31

7. TJ Sokol Olomouc
-Nové Sady

18

6

1

11

19

8. DDM Kopřivnice

18

3

2

13

11

9. TJ Sokol Polanka n.O.

18

1

2

15

5

18

1

2

15

5

10. TJ Sokol Stará Bělá

Vážení pejskaři, milí kynologové, drazí fandové psích sportů. Máte
jedinečnou možnost nesedět doma a zúčastnit se II. ročníku
branného závodu, který pořádá ZKO Petřvald. Závod je určen pro
všechny, kteří se chtějí pobavit, zazávodit a něco i vyhrát. Nemá
téměř žádná omezení. Je vhodný pro psy všech plemen a velikostí.
Tento závod není o ukázce perfektní poslušnosti, ale o souhře psa
a panička. Protože se psem to jde vždycky lépe.
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Socializační procházky se psy
ZKO Petřvald vás srdečně zve
na pravidelné socializační procházky, které se konají každou
sobotu od 10 hodin na cvičáku.
Trasa je nenáročná a přizpůsobí
se každému. V rámci vycházky
se zaměříme na cviky socializační poslušnosti, kterými lze psovi procházky zpestřit. Společné
aktivity při vycházkách mimo
jiné zlepšují a posilují kontakt

mezi psovodem a psem. Procházky jsou vhodné (nejen) pro
psy, kteří mají problém s ovladatelností a pozorností v přítomnosti jiných psů. Vítáni jsou
úplní začátečníci i ti, kteří mají
své psy již zvládnuté. Zúčastnit
se můžete se psem kteréhokoliv
plemene bez ohledu na velikost,
původ a vycvičenost.

Okresní výstava mláďat králíků,
drůbeže a holubů
ZO ČSCH
Č
Orlová - Poruba pořádá ve dnech
2. -3. 7. 2016 ve svém chovatelském
areálu Okresní výstavu mláďat králíků,
drůbeže a holubů. Otevřeno SO 9.0018.00 hod., NE 9.00-14.00 hod. Přihlášky a informace na tel. 736 107 724
a www.chovateleorlova.webnode.cz.
Janka Šiketová, jednatelka
ZO ČSCH Orlová - Poruba

Za ZKO Petřvald Kristína Bezecná

NAPSALI NÁM
Nebýt lhostejný a nenechat se šikanovat
Podle počtu obyvatel se Petřvald
nemůže s Ostravou srovnávat.
Ale co se týče zábavy, tak určitě
ano. Když k večeru procházíte Petřvaldem, zejména jeho okrajovou
částí Březin, připadáte si jako na
Stodolní. U některých domů RPG
hloučky mládeže hlučně se bavící,
s hrajícími mobily, občas je slyšet
kytaru a zpěv. Jejich hlučný hovor
slyšíte až u dalšího domu. Za každým druhým slovem p..a. A když
je někdo z nájemníků napomene,
tak to rozšíří na stará p..a. V domě
třeba vůbec nebydlí, ale přišli za
kamarádem, kamarádkou a náramně se baví. Ne ovšem nájemníci, co v domě bydlí a již rezignovali,

protože napomínání nepomáhá.
U dalšího domu zas někdo vyhrává
v zaparkovaném autě a vůbec mu
nedojde, že ostatní na jeho nahrávky nejsou zvědaví. V únoru byla
televize a noviny plné zpráv o šikanování učitelky studenty průmyslovky v Praze. Kdo viděl v televizi
video, zrůdné chování „studentů”
odsoudil. Uvědomují si ti mladí,
kteří před domem nebo na chodbě
domu otravují ostatní nájemníky
svým hlučným chováním, že i to je
určitý druh šikany? Když se chtějí
hlasitě bavit, mají odejít na místo,
kde ostatní neruší. A nájemníci by
se měli více bránit, nenechat se
rušit hulváty, nenechat si občurá-

vat barák, nenechat si líbit plivance na schodech, nenechat si líbit,
že pak musí uklízet nedopalky cigaret, papírové kapesníky, papíry
od žvýkaček, plastové lahve. Na
Stodolní v Ostravě to uklidí uklízecí četa. Tady u baráku to zůstane
ležet, dokud to vítr neodfoukne
o pár metrů dál. Když procházíte
ulicemi Parys, Porubská, je to hrůza. Prostě vyloučená lokalita. Žijí
tu jistě i mladé rodiny s dětmi. To
matka neumí napomenout dítě,
aby papír neházelo na zem, ale do
popelnice? To neumí matka a otec
zvednout papír, který leží vedle
popelnice, když jde vysypat koš?
Najednou jsou všichni slepí? Ne,

nosti, kterou způsobují určití
spoluobčané v nočních hodinách,
tak neváhejte a obracejte se na
místní oddělení Policie České republiky, která na místo přijede,
zjistí totožnost osob, napomene
je, sepíše záznam. Opakované
porušení poté oznámí přestupkové komisi města Petřvald. Je to

jeden z nejúčinnějších prostředků, jak se bránit a předcházet
dalšímu obtěžování. Tyto záležitosti je možno také řešit s majitelem objektů, v tomto případě
se společností RPG, v rámci porušování domovního řádu. Na tyto
problémy s chováním nájemníků
může majitele upozornit kdokoliv,

jsou líní, nemají zájem o hezké prostředí kolem domu, je jim to prostě jedno. Téměř ale všichni berou
doplatek na bydlení. Tím ale mají
povinnost o to bydlení se starat,
udržovat v čistotě. Městský úřad
by měl jednou za měsíc projet autem ulicemi, zejména kolem bytů
RPG. Pokud je tam špína, nepořádek, tak doplatky krátit. Myslím,
že pak by Petřvald zazářil čistotou.
A na nájemníky, kteří jsou hluční.
zvou hlučné kamarády, si stěžovat
na RPG. Společnost pak s nimi neprodlouží nájemní smlouvu. Prostě nebýt lhostejný, nenechat se
šikanovat.
Lubomír Mixa

Odpověď
Místní lokalita Březiny je lokalitou, která je z větší části pokr y ta nemovitostmi patřícími
společnosti RPG. Článek se dotýká problematiky hlučnosti místní mládeže a jejich přátel, jakož
i znečisťování v bytových domech
společnosti RPG a jejich bezprostředního okolí. Co se týče hluč-

Kousek historie…
Gungor Francek
Asi všichni starší obyvatelé Petřvaldu znají úsloví „Vypadáš jak Gungor
Francek", ti nejstarší možná i vědí,
kdo to byl a jak opravdu vypadal.
Ale ti nejmladší už o něm ani neslyšeli. O této svérázné osobě napsal
jistý J. Ožana v publikaci Těšínský
kalendář vydané ve Slezské Ostravě roku 1927 následující: Byl to taki
smyk, co nic něrobil, ale tež něbylo
slychať, že by byl komu co ukrod.
Chodil po žebraňu a zbjyrol klobuki. Byl bardzo skromny. Něžebrol
o nic jinego, jyny o trochym zelo. Byl
znumy v calym okrese fryštatskim.
Znalo go kaj jaki děcko a pokřikovali za nim: "Francek! Chceš zelo?"
A Gungor Francek se ogaňol křivokym jak před psami. Na glově nosil
tři i štyry klobuki a přes všycki mu

tyrčaly vlosy, bo byly všycki ďurave.
Jak se go kdo zpytol, čymu nosi tela
klobukuv, to odpovědol: že Gungor
Francek nima taki glupi, aby lotol za
klobukym, jak mu go vjater zebere.
Všycki naroz, že mu nězebere nikdy
a že mu dycki ješcě kerysik na glově zustaně sedět.
Pokud nerozumíte, zkuste se zeptat někoho staršího, kdo ještě
rozumí. A co se týká původu tohoto příjmení, tak polský zdroj
(w w w.stankiewicze.com) ří ká:
Gongór (a také Gongół) - od gęgać
(kejhat), gęga 'gęś' (kejhá husa).
Zřejmě nějakou přesmyčkou vzniklo z Gongur oslovení Gungor. Nejvíce "Gongurů" žije v Českém Těšíně,
Třinci a překvapivě v Sokolově a Luhačovicích. Gongolů pak žije nejvíce na Frýdeckomístecku.
Vít Ožana

kdo je jejich činností obtěžován.
Městský úřad v Petřvaldě však
nemá zákonnou možnost těmto
spoluobčanům krátit doplatky na
bydlení, neboť není jejich poskytovatelem. Současná legislativa
takové krácení neumožňuje ani
poskytovateli.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Kde domov můj
Kde domov můj ta píseň nadčasová
Kde domov můj dnes ptám se znova
Zbyl tu jen malý rozervaný stát
Kde mnohý urval když bylo co brát
Nic nezbylo tu za čtvrt století
A dluhy převedli jsme na děti
Z bohatství státu zbyla troška malá
A z té i církev desátky si vzala
Rodinné stříbro kdysi světoznámé
Prodali cizincům a co my z toho máme
Kde domov můj ta píseň nadčasová
Co nám tu patří opakuji znova
Uprostřed Evropy maličký stát
Přes všechno co stalo se
Já ho mám rád.
HARRYJAN
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům
Vilemína Filgasová
Danuška Čarnecká
Helena Bijoková
Vlasta Brodová

Dne 13. května 2016 oslaví 60 let společného života
pan Josef Kotas a paní Marie Kotasová.
Hodně štěstí a zdraví do dalších společných let
přejí dcera Anna, Renata a syn Miroslav s rodinami.

95 let
85 let
80 let
80 let

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

Narozené děti
Naše milovaná maminka paní Žofie Czakanová oslaví dne 15. května 2016 své
95. narozeniny a zároveň i svátek. Vše nejlepší, hlavně zdraví Ti přejí dcery Erika,
Jarka a syn Ota s rodinami, 7 vnoučat, 7 pravnoučat a 3 prapravnoučata.

Vanesa Godulová
David Mikula
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Dnes je Tvůj krásný narozeninový den, my bychom Ti chtěli přát všechno nejlepší
jen, spousta zdraví, lásky, štěstí a klid, abys tady mohla ještě s námi dlouho být.
Dne 27. května 2016 oslaví 80. narozeniny paní Rozalia Lilková. Máme Tě moc
rádi, maminko, a blahopřejeme k tak významnému jubileu. S láskou dcery Margita
s vnučkou Kristýnou a vnukem Denisem, Marcel, dcera Julie a rodinou,
Luba s rodinou a Hana s rodinou.

Dne 23. května 2016 oslaví krásné životní
jubileum 80 let pan Mikuláš Pavlík. Všechno
nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti a hlavně
zdraví ze srdce přejí dcery Jana a Magda
s rodinami.

Dne 30. května 2016 oslaví
své 60. narozeniny naše milovaná
maminka paní Pavla Balonová.
Ze srdce jí přejeme do dalších let
pevné zdraví, štěstí, lásku,
životní optimismus a pohodu!
Ze srdce přejí dcera Vlaďka a syn Radek
s rodinami, rodiče a manžel Vladek.

Jana Harachová
Václav Hrubý
Danuše Smigová
Vlasta Suchanková
Renata Váradyová
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dne 27. dubna 2016 oslavil nádherných 75 let
pan František Knybel. Hodně štěstí, zdraví,
ať Tě život stále baví a humor neschází.
Vše nejlepší přejí synové a dcera s rodinami.

Úmrtíí
V hlubokém zármutku oznamujeme všem
přátelům a známým, že dne 1. dubna 2016
nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, prababička, praprababička, teta,
sestra a švagrová paní Květuše Kašpárková.
Budeš stále v našich srdcích.
Zarmoucená rodina.

Vzpomínáme
Dne 27. května 2016 by se dožila 100 let paní Marie Pacholová a 27. dubna 2016
jsme si připomněli 15. výročí jejího úmrtí. Dne 18. května 2016 jsme také vzpomněli 35 let
od úmrtí pana Rudolfa Pachola. Děkuji všem, kteří na mé rodiče vzpomenou.
Za celou rodinu dcera Pavla.

Dne 7. května 2016 uplyne 10 let, kdy nás
opustil tatínek a pradědeček
pan Ing. Robert Budina.
Stále vzpomíná dcera s manželem a pravnuk.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 13. května 2016 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí pana Drahoslava Rohela.
S láskou a úctou vzpomínají bratr Václav
s rodinou, přátelé a známí.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 14. května 2016 by oslavil 87. narozeniny
pan Jaromír Volný. Zároveň dne 8. února 2016
jsme vzpomněli 20. výročí jeho úmrtí. Stále
vzpomíná dcera Jarmila s manželem Petrem.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal,
nám v srdci bolest a slzy zanechal.
Dne 23. května 2016 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí pana Antonína Izaiaše.
Vzpomíná syn Tonda, syn Rosťa s rodinou
a vnuk Tomáš s rodinou.

78
84
53
69
45

let
let
let
let
let
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Miloval jsi život a chtěl jsi žít,
přišla nemoc a musel jsi odejít.
Dne 31. května by se dožil 80 let
pan Jaroslav Pavelek.
S láskou vzpomínají synové Ivo a Radim
s rodinami a sestra Anička s Jiřím a rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 15. května 2016 vzpomínáme 25. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dědeček pan Erich Šnapek.
Vzpomíná manželka Helena a dcery Lenka
a Naďa s rodinami.

Dne 14. května 2016 si připomeneme
nedožité 74. narozeniny pana Jindřicha Kvocha
a 26. srpna 2016 druhé smutné výročí jeho
úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají manželka
Bohunka, synové Luboš, Richard, Vlastimil
a Stanislav a dcera Adéla s rodinami.

Dne 13. dubna 2016 jsme vzpomněli nedožité
90. narozeniny naší kmotry
paní Drahomíry Navracké, roz. Kaňové
z Podlesí. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu neteře Drahomíra Káňová,
Zdeňka Žembová.

Kdo Tě znal, ten vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 11. května 2016 by se dožila 75 let
paní Jindřiška Hulejová. Se slzami v očích stále
vzpomínají manžel Karel, dcera Hanka
a syn Jindřich s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 8. dubna 2016 by se pan Milan Kijonka
dožil 80 let. S úctou vzpomínají syn Jiří
s manželkou Lenkou a vnoučaty Terezkou
a Ondřejem.

Dne 19. dubna 2016 jsme vzpomněli šesté
výročí úmrtí paní Jarmily Budinové. Vzpomínají
syn Milan a dcera Jarmila s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 25. května 2016 uplynou 2 roky od úmrtí
paní Vlasty Kubančíkové a dne 21. února 2016
jsme si připomněli její nedožité 70. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Albert, syn
Martin a dcera Taťána s rodinami.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
BARVY LAKY TOM
poboþka Šenov
NovČ otevĜená prodejna barev a lakĤ vþetnČ pĜíslušenství v ŠENOVċ pĜi ul. TČšínské
u kruhového objezdu vedle potravin Hruška.

TENTO MċSÍC AKCE:
LUXOL 2,5 L, odstín PALISANDR…..389,- Kþ
HET KLASIK COLOR 7+1 Kg, všechny odstíny…..299,- Kþ
ETERNAL MAT 0,7 Kg, všechny odstíny….145,- Kþ

MÁME NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU! KE KAŽDÉMU NÁKUPU DOSTANETE DÁREK!
V prodeji rovnČž za skvČlé ceny syntetické i vodou Ĝeditelné barvy na kov, dĜevo, vþetnČ
lazur znaþek COLORLAK, DETECHA, ETERNAL, SOKRATES, LUXOL, PRAKTIK,
a dalších.
Kontakt:
Barvy Laky Tom, poboþka Šenov, Iý: 02680912, DIý: CZ8262044967, se sídlem ul.
U Alejského dvora 619, Šenov, tel.: 736 671 846, e-mail: barvy.senov@seznam.cz,
otevírací doba: po - pá 7:30 - 16.00 hod, so 8:00 - 11:00 hod.

PRODEJ SMRKOVÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Kulatina 1m3……. 650 Kč s DPH
Doprava 10Kč/km
areál AWT Rekultivace
Rychvaldská 2012
Petřvald 735 41
Mob. 739 521 216
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VÝVOZ A ČIŠTĚNÍ ŽUMP,
SEPTIKŮ A JÍMEK
Skrzyžala Josef
Kvalitně odvedená práce
za příznivou cenu.
Objem vozu až 9m3.

739 424 311

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

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

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV
Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO: Tel. Objednávky:
Po – Ne: 6:00 – 19:00 hod.
Tel.: 608 827 288
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos
Oznamujeme ukončení
středečního působení
v přízemí střediska
kulturních služeb Petřvald
Nově vám rádi pomůžeme na
ul. Dlouhá třída 95A, Havířov

Kontaktní osoba:

Petra Cisaríková
tel.: 602 420 573
petra.cisarikova@ceskapojistovna.cz

Mříže – vrata – ploty – zábradlí – schodiště – brány
a ostatní zámečnické práce na zakázku.

Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz
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MASÁŽE
Výměna zipů u bund, kalhot, sukní, džínů, zkracování délek
a zužování kalhot i sukní, zužování a zkracování
rukávů, opravy poškozených oděvů, šití
záclon, dekoračních látek, polštářů...

Zdeňka Abendrothová

opravy a úpravy oděvů
U Kulturního domu 254, 735 41 Petřvald
mobil: 731 725 155

www.opravujiodevy.cz
e-mail: zdeniabe@seznam.cz

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

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje
Kärcher
- mytí oken
mobil: 606 363 300,
731 490 561

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

KOUPÍM
Staré motorky a jejich díly
- Jawa, Mustang, Pionýr.
Stará kola a doplňky.
Zbraně palné i sečné,
taky vzduchovky.
Sklo, porcelán,
stříbrné tabatěrky,
pudřenky a jiné šperky.
Medaile a odznaky, hodiny,
hodinky, paroží a věci
z myslivosti.
Stabilní motory
a jiné starožitnosti.
Tel: 605 520 990
Uschovejte, platí stále.
Přijedu.
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