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Dětský karneval v kulturním domě

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
4. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 17. ledna 2019
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 678 o výměře cca
515 m2 v k.ú. Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
 o navýšení nájemného o meziroční míru inflace nájemci
nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Gen. Svobody čp.
929 České poště, s.p. v období
4/2019-3/2020. Úředně ohlášená meziroční míra inflace činí
2,1 %, což představuje zvýšení
ročního nájemného o 2 656 Kč
ročně.
 o uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově čp. 150 na ulici K Muzeu
na pozemku parc. č. 36 v k.ú.

Petřvald u Karviné s nájemcem paní PhDr. Bc. Renatou
Potyšovou. Smlouva se uzavírá
od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou, za účelem zřízení odborné
sociální poradny a administrativy v Petřvaldě.
 o podání žádosti o dotaci
z programu Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky
na podporu obnovy sportovní
infrastruktury základních škol
na projekt „Obnova školních tělocvičen – ZŠ Školní, Petřvald“.

a.s., kterým se mění výše prokazatelné ztráty pro období
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
na částku 2 836 858 Kč.
 o podání žádosti o dotaci z podprogramu „Podpora obcí s 3 001
– 10 000 obyvateli“ na dotační
titul DT 117D8220A „Podpora
obnovy místních komunikací“
pro akci „Stavební úpravy chodníku a místní komunikace ul.
Březinská v Petřvaldě“.

 o odpisu nalezené věci – dámské jízdní kolo Olpran Cruez
s dětskou plastovou sedačkou
z agendy ztrát a nálezů. Nalezená věc bude předána obecně
prospěšné společnosti Kola pro
Afriku o.p.s.

 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Výměna osvětlení společenského
sálu KD Petřvald“ a o uzavření
smlouvy se společností ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., která
má nabídkovou cenu bez DPH
738.232,58 Kč.

 o uzavření dodatku ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
dopravní obslužnosti na území města Petřvald, uzavřené
20. 1. 2009, v platném znění
se společností ČSAD Havířov

 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 pro-

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
24. 4. 2019 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.
spěšných 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 poměru 4 zaměstnance
na veřejně prospěšné práce.
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Výměna
umělého trávníku ZŠ Petřvald“
a o uzavření smlouvy se společností „sport cité + s.r.o., která
má nabídkovou cenu bez DPH
691.624,20 Kč.
 o uzavření smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání
v Petřvaldě na ulici Gen. Svobody čp. 930, na pozemku parc. č.
426/1 v k.ú. Petřvald u Karviné, s nájemcem KAMITU REAL,
s.r.o. za účelem Co-workingovépokračování na str.2
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ho centra. Smlouva se sjednává
na dobu 10 let, s datem účinnosti od 1. 1. 2019.

RM odvolala
 pana Bc. Tibora Szöcse z funkce člena komise školství, tělovýchovy a kultury.
RM zvolila
 pana Libora Kulínského členem
komise školství, tělovýchovy
a kultury.

106/1999 Sb., v platném znění
za rok 2018.

RM vydala
 souhlasné stanovisko společnosti Petřvald Invest, s.r.o., se
sídlem v Brně s předloženým
záměrem výstavby a provozování Domova pro seniory, a to
výhradně pro účely žádosti o poskytnutí dotace.
RM vzala na vědomí
 výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.

5. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 22. ledna 2019
RM rozhodla
 pro zajištění podlimitní veřejné
zakázky „Stavební úpravy chodníku a místní komunikace ul.
Březinská v Petřvaldě“ o uzavře-

ní smlouvy (po uplynutí zákonné
lhůty) s uchazečem STRABAG
a.s., jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější s nabídkovou cenou 7 387 500 Kč bez DPH.

REVOLUTION TRAIN
opět v Havířově - revoluční primární protidrogová prevence

Kontakt
telefon: 739 605 901
e-mail: gracian.svacina@adra.cz
web:
www.adrahavirov.cz

ADRA A MĚSTO PETŘVALD VYHLAŠUJE
SBÍRKU OBLEČENÍ, OBUVI, ZÁCLON,
POVLEČENÍ, KUCHYŇSKÝCH POTŘEB, ...
KDY? 01.04.2019 od 13:00 do 17:00 hodin v SKS místnost č. 3
02.04.2019 od 08:00 do 12:00 hodin v SKS místnost č. 3
KDE? K MUZEU 150, PETŘVALD

POMŮŽETE NÁM POMÁHAT V PETŘVALDU

Šest stříbrných obrněných vagónů
= 4 kinosály, 8 interaktivních
místností a v nich příběh, jak
snadné je propadnout drogám a
jak těžké je se závislosti zbavit.
Znovu, po několika letech vlak zastaví ve vlakové stanici Havířov, a
také díky finanční podpoře města
Petřvald se tohoto protidrogového projektu, 20. března 2019,
zúčastní 320 žáků Základní školy
Školní 246 v Petřvaldě a rovněž
zájemci z řad petřvaldských občanů.
Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím
zapojení lidských smyslů zapůsobit
na návštěvníka a inspirovat jej k
pozitivním životním volbám. Jsou
zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do
důsledků, které v životě závislého
čekají. Díky zapojení do reálného
příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu, dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních
i nelegálních drog.
Program trvá 90 minut a je určen
jak pro školní skupinky (od 12 do

17 let), tak i pro širokou veřejnost
(od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku.
Rodiče si závislosti u dítěte dlouho
nemusí všimnout a nakonec může
být pozdě.
V úterý 19. 3. a ve čtvrtek 21. 3.
je dopolední program určen pro
ZŠ z Havířova a ve středu 20. 3.
pro ZŠ z Petřvaldu (děti od 12 do
17 let). Odpoledne, od 15:30 do
18:00 hodin, je tento program
otevřen také pro širokou veřejnost.   Vstup bude díky městům
Havířov a Petřvald zdarma.
Vlak byl již ve více než 100 městech Česka, Slovenska a Německa,
a projekt navštívilo přes 100 tisíc
lidí.
REVOLUTION TRAIN dlouhodobě
podporuje Národní protidrogová
centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR,
Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou jsou
pozitivní reakce dětí a pedagogů,
kteří se programu zúčastnili.
www.revolutiontrain.cz

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2018 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

100 210,00

101 467,00

105 736,49

Nedaňové příjmy

11 344,00

11 586,50

12 586,71

Kapitálové příjmy

-

120,00

353,51

Přijaté transfery

16 417,96

22 608,25

19 821,95

PŘÍJMY CELKEM

127 971,96

135 781,75

138 498,66

Běžné výdaje

94 949,00

100 732,43

89 397,39

Kapitálové výdaje

68 440,96

82 598,26

77 263,32

VÝDAJE CELKEM

163 389,96

183 330,69

166 660,71

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

36 838,00

46 628,12

23 924,76

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 920,00

500,00

500,00

485,72

-

-

544,46

35 418,00

45 208,12

23 034,94

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2018
Základní běžný účet

24 860 497,62 Kč

Fond rezerv a rozvoje

10 201 269,94 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2018 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Březen 2019
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Byli jsme blahopřát

V měsíci lednu 2019 jsme v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu
Máte-li také zájem o slavnostní
zápis Vašeho dítěte, kontaktujte
matriku:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadům a fotografie
z tohoto setkání najdete na web.
stránkách města: http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro
občanské záležitosti

„…paní Ireně Kaletové, která oslavila 95. narozeniny.

Občany, kteří slaví významné životní jubileum a ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do obřadní síně, rádi navštívíme s gratulací
doma.
V případě zájmu kontaktujte matriku:
tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Komise pro občanské záležitosti

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA BŘEZEN 2019
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Březen: 5., 12., 19., 26.

Tibora Szöcse

Foto: Pavel Římánek

Hledáte bezbariérovou přepravu?
ALDIO je tu pro Vás
Dopravíme Vás od dveří domu
ke dveřím kam potřebujete
RYCHLE ✳ BEZPEČNĚ ✳ SPOLEHLIVĚ
Kontakty pro objednání převozu:

2. Svoz plastů

Pondělí – pátek 8 – 14 hod., tel.: 596 786 353
mobil: 605 926 013
oov@seznam.cz, www.vozickari-ostrava.cz
Horymírova DPS, 3054/121, 700 30 Ostrava 30

18., (6. kontejnery)

3. Svoz papíru
14., (1., 29. kontejnery)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Dopravu podporují:

18. březen

Poruba

Moravská Ostrava
a Přívoz

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
vyhlašuje

zápis do 1. tříd na školní rok
2019/2020
dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, který se bude konat ve dnech
4. a 5. dubna 2019
- od 9.00 hodin do 16.00 hodin (čtvrtek 4.4.)
- od 8.00 hodin do 14.00 hodin (pátek 5.4.)
(pro obě školy) na ulici Školní 246.
Zákonní zástupci obdrží v březnu 2019 obálku, která bude obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy,
b) pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu dostaví
c) souhlas se zpracováním osobních údajů.
Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.
Srdečně Vás zve
Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy

Vážení rodiče,
potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku
naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám
chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem
dítěte do základní školy.

Zde je několik informací o škole:
škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zaměřen na environmentální výchovu. Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání, jehož hlavním cílem je naučit žáky dobře českému
jazyku a matematice, poskytnout žákům všeobecný přehled o ostatních
oborech a v souladu se současnými trendy jim dávat dobré základy dvou
cizích jazyků a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích.
Škola pro žáky zajišťuje školy v přírodě, lyžařské kurzy, jsme sponzory ZOO
Ostrava – tygra ussurijského, zapojujeme se do projektů EU i různých institucí.
Škola má 29 tříd ve dvou objektech, odborné učebny, které jsou vybaveny
moderní technikou, která je neustále inovována.
Součástí školy je školní družina, která má 6 oddělení a kterou navštěvují
žáci převážně 1. – 3. ročníku.
Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 39 pedagogů, 6 vychovatelek
školní družiny, školní psycholog, speciální pedagog, 9 asistentů pedagoga,
2 hospodářsko-techničtí pracovníci, vedoucí školní jídelny a 21 správních
zaměstnanců.
Nedílnou součástí školy je Základní umělecká škola, která poskytuje vzdělávání v několika hudebních a výtvarném oboru, které vyučuje 11 pedagogů.
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Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,
příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2019/2020.
Zápis se koná 2. a 3. května 2019 od 8:00 do 16:00 hod.
na hlavním pracovišti 2. května 1654.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:
•
•
•
•
•

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte.
Rodný list dítěte.
Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte
si zákonný zástupce dítěte vyzvedne 11. – 12. 4. 2019, a to na vybraném pracovišti mateřské školy v provozní době:
MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654
MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257
MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822
MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská 356

od 6:00 do 16:00 hod.
od 6:00 do 16:00 hod.
od 6:30 do 16:00 hod.
od 6:00 do 16:00 hod.

Upřesňující informace:
• O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
• Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,
je předškolní vzdělávání povinné.
• Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají
místo trvalého pobytu na území města Petřvald.
• Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od
3 do 6 let věku.

Informace pro rodiče žáků 1. tříd
Vážení zákonní zástupci,
dále Vás seznámím s průběhem zápisu a začátku školního roku:
všechny děti se dostaví k zápisu
do ZŠ na ulici Školní 246, dle časů,
které budou uvedeny na pozvánce.
U zápisu uvedete, na kterou školu
Vaše dítě bude chodit. Pokud budete pro dítě požadovat odklad,
vyzvednete si žádost, tu vyplníte
a odevzdáte paní učitelce. 10 dnů
po ukončení zápisu bude na vchodových dveřích školy a na webových stránkách uveden výsledek
přijímacího řízení – každý žák obdrží u zápisu číslo, pod kterým bude
uveden na výsledkové listině.
V případě, že zákonní zástupci budou požadovat pro své dítě odklad
povinné školní docházky, doloží při
zápisu ředitelství ZŠ doporučující
posouzení příslušného školského
zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa, na jehož
základě bude ředitelkou školy povolen odklad povinné školní docházky.
Před zahájením školního roku budou žáci rozděleni do tříd ředitelkou školy. Do které třídy dítě chodí,
se dozvíte 2. září, kdy na šatnách
1. tříd bude vyvěšen jmenný seznam žáků.

Učební plán 1. třídy:
Český jazyk

9 hodin

Matematika

4 hodiny

Prvouka

2 hodiny

Hudební výchova

1 hodina

Výtvarná výchova

1 hodina

Pracovní činnosti

1 hodina

Tělesná výchova

2 hodiny

Vyučování v první třídě začíná
v 8.00 hodin a končí zpravidla
v 11:40 hodin.
Školní družinu můžou navštěvovat
žáci 1. stupně podle zájmu zákonných zástupců. Přednost však mají
žáci prvních a druhých tříd. Pracovní doba školní družiny je od 6:00
do 16:00 hodin.
Zápis do školní družiny proběhne
při informativní schůzce pro zákonné zástupce prvňáčků v červnu
2019 u vychovatelek školní družiny.
Aby dítě mohlo zvládnout náročnou situaci ve škole bez vážnějších
problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale
také dobře připravené.

Posuďte sami, zda Vaše dítě splňuje toto DESATERO:
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě
ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní
dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace
a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost
a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost v praktickém životě

V Petřvaldě dne 4. 2. 2019
Bc. Andrea Doffková, ředitelka mateřské školy

Řemeslo má zlaté dno
Dvanáct vybraných žáků devátých tříd se 23. 1. 2019 vydalo na ostravskou soutěž Řemeslo má zlaté dno. Zde se na osmnácti různých
stanovištích seznámili s výučními i maturitními obory všemožných škol
z celého Moravskoslezského kraje. V konkurenci osmnácti družstev se
mezi prvními třemi naši žáci neumístili, ale i tak prokázali mnoho dovedností a manuální zručnost. Hlavní účel soutěže, seznámit se s různými řemesly, byl jistě splněn a věřím, že si žáci odnesli poznatky pro
své finální rozhodování, na jakou střední školu se vydat.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
Vás srdečně zve 26. března 2019 na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
•
•

ul. Školní 246:
od 14 hod. do 17 hod. (vstup od nové TV)
ul. Závodní 822:
od 14 hod. do 17 hod.
Těšíme se na Vás.
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Městské kolo v přehazované 2019
Ve čtvrtek 17. 1. 2019 se družstvo
žáků naší školy zúčastnilo městského kola v přehazované. Turnaj
se odehrál v tělocvičně ZŠ Školní
Orlová-Lutyně a byl určen pro smíšená družstva žáků 4. a 5. tříd ZŠ.
Náš tým byl složen ze tří děvčat
a čtyř hochů. V zápolení se třemi
školami se nám podařilo dvakrát

zvítězit a získat tak za druhé místo
v turnaji diplom, pohár a sladkou
odměnu. Za předvedený výkon
i vzornou reprezentaci školy si
všichni zúčastnění žáci zaslouží
velkou pochvalu.
Mgr. Hynek Peter
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Červený kontejner aneb „ZŠ a ZUŠ Petřvald občanům města“
Již od roku 2009 je naše škola zapojena v projektu „RECYKLOHRANÍ
ANEB UKLIĎME SI SVĚT.“ V rámci tohoto projektu se již 10 let učí
žáci, učitelé i rodiče odevzdávat
k recyklaci drobné elektrospotřebiče a baterie. Sběry jsou ve škole
evidovány a provázeny zajímavými
úkoly, které žáci se svými učiteli
mohou plnit v rámci vyučování. Je
to jedna z forem naplňování průřezového tématu environmentální
výchovy. Například v kalendářním
roce 2018 k recyklaci odevzdali
824 kg elektrozařízení a 401 kg
baterií.
Jako dlouhodobě aktivní škola jsme
byli osloveni společností Asekol,
abychom se zapojili do pilotního
projektu s umístěním stacionárního kontejneru pro sběr drobných
elektrozařízení u školy. Po zjiště-

ní všech podstatných informací,
po konzultaci s vedením města
Petřvald jsme uzavřeli smlouvu se
společností Asekol o výpůjčce sběrné nádoby – stacionárního kontejneru v pilotním projektu v rámci
„RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME
SI SVĚT.“
Informujeme touto cestou všechny občany Petřvaldu, že mohou
do červeného kontejneru u školy
vhazovat staré drobné elektrospotřebiče a baterie. Přispějí tak
na bodové konto školy, které bývá
využíváno k získání odměn pro
žáky, případně k úhradě výukových
programů s environmentální tématikou dle aktuální nabídky.
Hlavní vhozový otvor (opatřený
otočným bubnem či čelisťovým vhozem s madlem) je určen pro sběr
drobných elektrozařízení (kalkulač-

ky, počítačové myši, klávesnice,
přehrávače, kamery, telefony, DVD
přehrávače, žehličky, …)
Vedlejší vhozový otvor (umístěný
vpravo vedle hlavního vhozového
otvoru) je určen pro sběr baterií
a akumulátorů.
Do stacionárního kontejneru nepatří autobaterie, úsporné žárovky
a zářivky, elektrozařízení větších
rozměrů, televizory a počítačové
monitory, odpady.
V rámci školy budou žáci v tomto
školním roce i nadále odevzdávat
baterie a elektrozařízení paní učitelce Hlavaté každý pátek o velké
přestávce, jak to máme dlouhodobě zavedeno.
Jsme rádi, že můžeme ve spolupráci s vedením města Petřvald nabídnout občanům k užívání červený
stacionární kontejner u naší školy.

Další kontejnery tohoto typu se nejblíže nacházejí v Orlové a Ostravě-Radvanicích, informaci je možno si
ověřit na webové stránce https://
www.asekol.cz/asekol/.
Ing. Zdeňka Kozlovská
a Mgr. Marie Hlavatá
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. org.

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/petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

Dětský karneval
V duchu Ledového království se neslo letošní skotačení dětí na dětském
maškarním karnevalu. V neděli 27. ledna 2019 navštívilo kulturní dům
spousta princezen, královen, ledových princezen, vodníků, bojovníků,
kašpárků, berušek a dalších nejrůznějších zvířátek a postaviček v jejich
maskách. Program měla připraven kouzelnice Radana jako sněhová princezna a na pomoc si přizvala kamaráda sněhuláka – kouzelníka. Děti se

dobře bavily, tancovaly, soutěžily, a nakonec byly také sladce odměněny.
Všechny masky byly nádherné, a tak měla porota co dělat, aby vybrala tři
nejzajímavější. Nakonec se jí to však podařilo a ocenila zejména nápaditost a domácí výrobu oceněných masek.
Foto: Pavel Římánek
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Srdečně vás zveme na promítání filmů
do Kinokavárny v kulturním domě
STŘEDA 20. BŘEZNA 2019 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

MAMMA MIA 2

Pokračování muzikálu USA
Vstupné: 50 Kč

v Kulturním domě Petřvald
25. 4. 2019 v 19 hodin

PONDĚLÍ 25. BŘEZNA 2019 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

FERDINAND

animovaný rodinný film USA
Vstupné: 30 Kč

JAK PEJSEK S KOČIČKOU
VAŘILI DORT

Úterý 12. března 2019 v 16 hod.
KD Petřvald
vstupné 40 Kč - prodej na místě
Předprodej vstupenek v SKS

Vstupné 250 Kč

Březen 2019
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26. Reprezentační ples města Petřvald
V sobotu 2. února 2019 se v kulturním domě bavili tanečníci nejrůznějšího
věku na Reprezentačním plese města Petřvald. K tanci a poslechu hrály
hudební skupina Rufus a cimbálová muzika Tolar. V programu vystoupila místní taneční skupina PS Dance. Hostem večera byla zpěvačka Heidi
Janků, která rozproudila a zaplnila taneční parket svými písněmi místo
nemocného zpěváka Stanislava Hložka. Z bohaté tomboly si hosté odnesli
spoustu zajímavých a hodnotných cen.
Za finanční a věcné dary děkujeme těmto sponzorům:
MH Stavby, s.r.o.; MEROPS spol. s.r.o.; SHARP CENTRUM Ostrava; ČP a.s.;
Zahradnictví Ing. Lech Rzeszut; Železářství I.V.L. s.r.o.; CYKLO PTŠ - Pavlína a Tomáš Šedovi; STRABAG a.s.; GASTOP, Jan Folvarčný; Stavebniny Galičák, s.r.o.; Stěhováček, s.r.o.; WEGAREST, s.r.o.; Elektro Vajdík, montáže
a opravy elektroinstalací; Ing. Petr Vícha, senátor za Českou stranu sociálně demokratickou; FOL-IZOL, s.r.o.; Veolia Energie ČR, a.s.; Autodoprava
Vladimír Blacha; Lékárna Camilla; DANEX-PLAST, s.r.o.; Zahradnictví, Jana
a Bohumil Šedovi; Šachový oddíl SK Slavia Orlová; TJ Sokol; Autovrakoviště Petřvald; Meva a.s.; ELMEN, s.r.o.; Nerez výroba JEŽ, s.r.o.; Restaurace
Valachovec; Pánské, dámské, dětské oděvy Břetislav a Iva Sojkovi; MO
KSČM Petřvald; Autodíly JAS; Miroslav Tužinský; Auto Toman; Zámečnictví
a kovovýroba - Stanislav Kadluba; Ing. Petr Dvořáček; Kadeřnictví Marta
Harabazsová; Metal - Management, spol. s r.o.; AT Computers, a.s. Ostra-

va; Ing. Lukáš Kosub, pozemní stavby - projektování, statika; DOR-SPORT;
The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.; VaC Design; MK Knihy Havířov; Dozory staveb – p. Halenka; Mario Kavan.
Danuše Starečková
kulturní referentka
Foto: Pavel Římánek
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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

EXPEDIČNÍ KAMERA 2019 VE VAŠÍ
KNIHOVNĚ!

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

Expediční kamera je filmový festival, který již od roku 2009 přináší nejen do kin ty
nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce.
Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné výkony na skalách, plavby
přes oceány i po divokých řekách, adrenalinové šílenství, návštěvy domorodých kmenů, stovky uběhnutých kilometrů i putování na dvou kolech,
outdoorové hvězdy i neznámí a přesto úžasní cestovatelé, to vše máte
možnost zažít během festivalu. Promítání můžete navštívit na dvoustovce
míst v České republice i na Slovensku. Přijďte nasát atmosféru dálek, obdivovat pozoruhodné výkony a načerpat inspiraci ke svým cestám do své
knihovny 16. 3. 2019 ve 14:00. Vstup volný!

V ROCE 2018 :
• 23 332 knih
• 718 čtenářů
• 10 900 návštěvníků
• 70 kulturních akcí
• 39 856 výpůjček
• 1078 nových knih

Termíny Klubu maminek:
• 5. března
• 2. dubna
• 7. května
• 4. června
Srdečně zveme i maminky s miminky,
které se neúčastnily slavnostního vítání
občánků, aby si u nás, v rámci Klubu maminek, vyzvedly dárkový balíček z projektu Bookstart.

Pondělky ve skladu!
Připomínáme našim čtenářům, že je možné každé pondělí od 13:00 –
17:00 navštívit náš sklad knih v přízemí a vypůjčit i knihy, které nám již
nahoru do knihovny nevejdou, ale jsou stále zajímavé a čtivé.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková
a Ivana Szotkowská

SKIP Republiki Czeskiej organizuje 29 marca 2019 r.
Noc z Andersenem.

APLIKACJE Z 5 MARCA W BIBLIOTECE

Akce je určena pro děti 6 – 12 let.

Impreza przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

19 rok

19. ročník
Tegoroczny temat: Andersen znany - nieznany.

PŘIHLÁŠKY OD 5. BŘEZNA V KNIHOVNĚ

NOC

Miasto Petřvald - biblioteka i klub dziecięcych bibliotek

Z ANDERSENEM

NOC

Letošní téma: Andersen známý – neznámý.

S ANDERSENEM

Město Petřvald - knihovna a Klub dětských knihoven
SKIP ČR pořádají 29. března 2019 Noc s Andersenem.

Březen 2019
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ÍRÁN

POHLED DO ZÁKULISÍ

Jiří Sladký

13. března 2019 v 17:00
Je Írán ďábelskou zemí? Jak se islám promítá do
každodenního života? Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských
rituálů nabízí autor dvou knih o současném Íránu. Pozvánka k
hrobkám světců, k nimž míří nekonečná procesí, do hlučných
průvodů kajícných věřících i na soukromé duchovní obřady,
kam obvykle může jenom pravověrný muslim. Pohled na
všední život 70milionové, prudce se rozvíjející země, jak se
baví mladí a starší, co smějí anebo nesmějí ženy a co naopak
muži. Máme se v Íránu bát?

K Muzeu 150, 735 41 Petřvald, Tel.: 596 542 952 www.petrvald.knihovna.cz

ŽIVOT VE MĚSTĚ
V březnu oslaví učitelé svůj svátek. Přejeme jim mnoho hodných a pilných žáků a velkou radost ze své profese.
Vedení města a redakční rada

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Ředitelka Mateřské školy Petřvald

Začátkem tohoto roku jsem byla
oslovena zástupkyní redakční rady,
abych o sobě prozradila něco málo
informací a vešla tak do povědomí
širšímu obyvatelstvu obce Petřvald.
Něco o sobě (rodina a zájmy)
Z mého vlastního pohledu si nepřipadám nikterak zajímavá, sebe
sama spíše vnímám jako člověka,
který je nevýrazný, ne příliš zajíma-

vý, a který nemá potřebu být středem pozornosti. Pravděpodobně
toto mé vlastní sebevnímání není v
mnohém slučitelné s výkonem mé
profese, kterou je učitelka/ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace.
Jsem úplně obyčejný člověk, pro
kterého je rodina na prvním místě.
Jsem mámou dvou dětí (dcera 12
let a syn 9 let) a manželkou svého
muže. Pokud čas a povinnosti dovolí, snažíme se všichni společně
trávit co nejvíce společných chvil,
realizovat co nejvíce společných
zážitků. Jezdíme na hory a nejrůznější výlety, chodíme do kina i divadla, sportujeme. Prakticky se dá
říct, že nám není nic cizí. Ve svých
dětech se snažím podporovat vztah
ke sportům, přírodě a všemu živému. Sami proto doma máme psa,
tři kocoury a další drobnou ,,havěť“. Mezi mé vlastní zájmy patří
práce okolo rodinného domu a na

zahradě. Jsem člověk neposedné
povahy, a proto musím pořád něco
vymýšlet a také to, co si vymyslím,
realizovat. Proto se snažím zbytečně neztrácet vzácný čas a každou
minutu, kterou mohu, se snažím
užitečně využít. Stejně tak, jako
podporuji vztah ke sportům u svých
dětí, tak se i sebe sama snažím
udržet v aktivní formě (ráda cvičím
a ještě raději jezdím na koloběžce,
což je aktivita, která mi dokáže dokonale vyčistit mysl).
Vazby k Petřvaldu
Jak jsem již zmínila, bydlím v rodinném domě, přesto však ,,Petřvalďák“ nejsem. Původně pocházím
z Valašska, ale již dlouhá léta je
místem mého trvalého pobytu obec
Orlová. I přes to všechno si troufám
říct, že v Petřvaldě trávím většinu
svého času, a to nejen fyzicky, ale
také v myšlenkách. Takže, co se
týče mých vazeb k Petřvaldu, mohu
s jistotou konstatovat, že jsou
opravdu silné . Upřímně tomu tak
nebylo vždy, v minulosti jsem Petřvald vnímala spíše jako souseda a

spojnici mezi startem a cílem. Od
doby, kdy jsem však právoplatným
členem pedagogického sboru Mateřské školy Petřvald, se můj postoj
k této obci změnil. V průběhu svého působení v mateřské škole jsem
měla možnost poznat spoustu
zajímavých lidí, kteří ať už člověku
něco v pozitivním slova smyslu dali
nebo naopak nedali, tak i přesto
všechno mě to vždy určitým způsobem obohatilo a lidsky posunulo dál. V neposlední řadě nesmím
zapomenout na vzniklá přátelství,
kterých si nesmírně vážím a na
která s určitostí nikdy nezapomenu, ať už mé kroky časem povedou
kamkoliv.
Proč jsem učitelkou
No, protože jsem to chtěla. Tady
mohu klidně použít jedno ze svých
dalších oblíbených rčení ,,Když se
chce, všechno jde“ (samozřejmě
k možnostem lidským). A proč to
říkám? Právě proto, že má cesta
směrem k učitelství nebyla zcela přímá. Při výběru této profese
mi byla před mnoha lety velkou

10
inspirací jedna bývalá paní učitelka a vlastně jsem jí dodnes za to
všechno vděčná. Bez nadsázky a s
klidným srdcem mohu říct, že jsem
se v této profesi skutečně našla.
Práce s dětmi má totiž dvě strany
mince. Tou jednou stranou je, že ne
vždy je vše růžové a mnohdy spíš
až vyčerpávající, ale na druhé straně zmiňované mince tato profese
člověka neskutečně nabíjí. Neustále mě nepřestává překvapovat
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a udivovat, jak mnohdy z pohledu
dospělého stačí dát dětem ,,tak
málo“ co sami považujete za úplnou samozřejmost, ale z pohledu
dětí to znamená tak moc, že vám
to dokážou dvojnásobně vrátit. A to
jsou pak přesně ty momenty, kdy si
řeknete, že právě proto, to všechno
stojí za to dělat.
Zážitek, na který nezapomenu
Každý den pro mne znamená nějaký zážitek, každý den prožiju něco,

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ a ZUŠ Petřvald

Jmenuji se Vladimíra Lisová a narodila jsem se i žiji celý život v Ostravě. Vystudovala jsem Ostrav-

skou univerzitu
v Ostravě, obor
Učitelství pro 1.
stupeň se specializací anglický
jazyk. Po studiu
jsem nastoupila jako učitelka
anglického jazyka na ZŠ Bohumínská, bývalý
Kamenec, kde
jsem učila žáky
od první do deváté třídy. Zpětně vidím, že začátky
učení žáků byly náročné, ale přesto na tuto etapu života ráda vzpo-

Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň ZŠ a ZUŠ Petřvald
Pocházím z Dětmarovic, kde v současné době také bydlím. Jsem
vdaná, mám jednu dceru. Ve svém
volném čase se věnuji zejména
rodině, ráda čtu, jezdím na kole,
chodím na dlouhé procházky. Miluju přírodu, otevřený prostor, tam se
cítím nejlépe.
Ve školství jsem začala pracovat
před dvaceti lety. Vystudovala
jsem Vysokou školu pedagogickou
v Hradci Králové, obor matematika
– biologie pro II. st. základní školy.
První škola, na které jsem působila,
byla ZŠ 17. listopadu 211 v Orlové-Lutyni, která byla v roce 2006 městem Orlová uzavřena a nyní v jejich
prostorách působí SŠ a SOU Dakol
s.r.o.
V roce 2004 jsem přestoupila
na základní školu do Petřvaldu. Zde
jsem zpočátku vyučovala zejména
přírodovědné předměty, např. matematiku, přírodopis a informatiku. Působila jsem také několik let
na pozici ICT koordinátora a stála
na počátku postupného rozvoje
modernizace školy informační technologií. Společně s paní učitelkou
Mgr. Zdeňkou Jarolímovou jsme
zpracovaly projekt, díky němuž škola získala v roce 2007 svou první
interaktivní tabuli.
Od roku 2012 působím na pozici
zástupkyně ředitelky školy. Náplň
mé práce od té doby získala jiný

rozměr. Ubylo vyučovacích hodin
s žáky a přibylo té „papírové práce“ a hlavně možnost něco změnit,
podílet se na rozvoji školy. Společně s paní ředitelkou Ing. Zdeňkou
Kozlovskou a za velké podpory
města Petřvaldu se nám daří posouvat školu vpřed. Zapojujeme se
do nejrůznějších projektů MŠMT
– OP VVV, které nám pomáhají
modernizovat školu, postupně ji
vybavovat moderní technologií.
Díky nim ve škole mohou probíhat
pravidelná doučování pro žáky,
kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, na škole může pracovat
paní speciální pedagožka a školní
psycholožka, které jsou velkou oporou při zavádění inkluze do školy.
V rámci projektů je také zajištěno
další vzdělávání pedagogických
pracovníků, od února se otevírá
klub anglického jazyka, od září následujícího školního roku čtenářský
klub. V rámci projektu ERASMUS+
jsme vyslali dvě pedagožky na několikadenní stáž do Velké Británie. Rovněž pravidelně žádáme
o podporu Ministerstvo životního
prostředí ČR, prostřednictvím jehož
fondu zajišťujeme pro žáky dotované ozdravné pobyty. Realizujeme
i mnoho dalšího.
Někdy jde člověku z té papírové
práce hlava kolem. Nejlépe se cítím
mezi dětmi. Často říkám, že učení

o čem si řeknu, že tohle určitě nevymažu, ale až čas teprve ukáže,
co skutečně stálo za to si uchovat.
Doufám, že mám před sebou ještě
spoustu dní, po kterých se budu
moci ohlédnout zpět a prohlásit, že
přesně tohle všechno se mělo stát,
a že tak to vlastně bylo dobře.
Vzkaz
Nechci hlásat moudra, jen úplně
obyčejně lidsky chci všem popřát

spoustu, ale opravdu spoustu pozitivní energie, ať se dokážeme radovat z maličkostí a ať si dokážeme
uvědomit, že i když to tak zrovna
nevypadá, tak vždy může být ještě
hůř. Buďme, prosím, k sobě vzájemně milejší, chápavější a pak i
my budeme sami se sebou mnohem víc spokojenější.

mínám. V rámci změny profese
jsem poté dva roky pracovala jako
asistentka poslance Evropského
parlamentu. Po uplynutí funkčního
období poslance jsem se rozhodla
hledat si opětovně místo ve školství, jelikož jsem pochopila, že potřebuji práci, která má smysl a je
pro společnost užitečná. Z několika
nabídek jsem si vybrala nabídku
paní ředitelky Ing. Zdeňky Kozlovské, abych nastoupila jako učitelka na 1. stupni na ZŠ a ZUŠ v Petřvaldě. Od září 2017 vykonávám
funkci zástupkyně ředitelky pro 1.
stupeň. Hodně času mi zabírá práce, ale umím si vyčlenit i nějaký čas
na koníčky. Ve volném čase se ráda
projdu po horách, vychutnám si

dobré jídlo, zajdu si zacvičit do petřvaldského fitness centra, zkrášlím
zahradu… K Petřvaldu mám dvě
vazby. Tou první je má práce a druhou vzdálená rodina, která zde žije.
Na Petřvaldu se mi líbí, že zde pamatují na dostatek akcí pro občany.
Na profesi učitelky/zástupkyně mi
vyhovuje určitá nestereotypnost,
práce s dětmi a smysluplnost této
profese, na druhou stranu se mi
nelíbí, jak stále více přibývá „papírové“ práce.
Žádné životní motto nemám, jen si
někdy vzpomenu na slova trenéra:
„Když už nemůžeš, tak máš ještě
70 procent energie.“ A to mě povzbudí a přiměje nevzdat se.

mám za odměnu. Musím říct,
že po 15 letech
v Petřvaldě mi
naše škola i žáci
přirostli k srdci.
Stále
chodím
ráda učit a má
práce mě baví.
Pokaždé, když
jsem vyčerpaná,
jsou to právě
děti ve třídě,
které mě dobíjejí energií, svými všetečnými
otázkami, chytrostí, humorem,
úsměvem. Mám
radost,
když
se nám podaří
společné školní
projekty, vystoupení, soutěže, jsem
vděčná za každý úspěch.
V poslední době se často skloňuje
slovo inkluze. Názory na ni se různí.
Pro nás to nebyla úplná novinka,
běžně ve třídách byli integrováni
žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami. Ovšem s inkluzí jsou
do běžných škol zařazováni i žáci,
kteří potřebují mnohem větší individuální péči, zvýšily se požadavky
na větší speciální pedagogickou
odbornost pedagogů a přibylo mnohem více povinné dokumentace.
Ubylo času na rozvíjení „běžných“
žáků, což je pro pedagogy dost stre-

Bc. Andrea Doffková

Mgr. Vladimíra Lisová

sující. Ve škole působí několik asistentů pedagoga, kteří žákům pomáhají. Myslím si, že každé dítě má
právo na vzdělání a na své místo
ve společnosti, jen by mělo být řádně uváženo, jaký druh vzdělávání
je pro ně nejlepší zvolit. Neměli bychom zapomínat ani na naše běžné žáky, nadané žáky a ty také více
podporovat v jejich rozvoji.
Věřím, že jako škola dáváme našim
žákům maximum, že každý z nich
najde své místo v životě a jednou
z nich budou slušní občané.
Mgr. Ivana Studená
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Z technických důvodů
do 7. března 2019 zavřeno

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Mladší žáci

V rámci přípravy na novou sezonu se hráči Hepa zúčastnili ve dnech 24.
– 27. ledna soustředění v Loučné nad Desnou v Jeseníkách. Součástí tohoto soustředění bylo i přátelské utkání, které se hrálo na umělé trávě
v Šumperku.
25. 1. – ŠUMPERK „U 19“ – TJ PETŘVALD
2:6
(1:1)
Po návratu ze soustředění sehrálo mužstvo přípravné utkání ve Vratimově
na umělé trávě s „béčkem“ Šenova.
29. 1. – přípravné utkání ve Vratimově.
Sokol ŠENOV „B“ – TJ PETŘVALD		
2:6
(2:4)
V utkání se hokejovým způsobem prostřídalo 15 hráčů. Jan Sklepek odehrál za muže Hepa své 100. utkání.
M. Budina

26. 1. – turnaj v hale orlovského gymnázia.
TJ PETŘVALD – H. SUCHÁ			
0:6
TJ PETŘVALD – TĚRLICKO			
0:3
TJ PETŘVALD – D. DATYNĚ			
0:4
TJ PETŘVALD – Gascontrol HAVÍŘOV		
0:1
0:3
TJ PETŘVALD – ZÁBLATÍ			
Sestava: M. Grabiec – D. Kichner, J. Zborovský, J. Šustek, Š. Bitala – M.
Pokorný, K. Kandráč, D. Szymanski, J. Skýba.
K. Pokorný

Rozpis jarní části okresního přeboru mužů.
7. 4.
15.30		
Gascontrol HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD
13. 4.
16.00		
TJ PETŘVALD – Fučík ORLOVÁ
20. 4.
16.00		
Slovan HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD
27. 4.
16.30		
Baník DOUBRAVA – TJ PETŘVALD
4. 5.
16.30		
H. ŽUKOV – TJ PETŘVALD
11. 5.
16.30		
TJ PETŘVALD – TĚRLICKO
18. 5.
17.00		
Baník RYCHVALD – TJ PETŘVALD
25. 5.
17.00		
TJ PETŘVALD – H. BLUDOVICE
1. 6.
17.00		
Slavoj PETŘVALD – TJ PETŘVALD (DERBY)
17.00		
TJ PETŘVALD – Viktoria BOHUMÍN
8. 6.

Dorost
Rozpis jarní části krajské soutěže.
23. 3.
12.30		
STARÉ MĚSTO – TJ PETŘVALD
30. 3.
13.15		
TJ PETŘVALD – BYSTŘICE n./O.
6. 4.
14.00		
BOHUMÍN – TJ PETŘVALD
13.45		
TJ PETŘVALD – PŘÍBOR
13. 4.
21. 4.
10.00		
BRUŠPERK – TJ PETŘVALD
27. 4.
14.15		
TJ PETŘVALD – OSTRAVA–JIH
4. 5.
14.15		
PALKOVICE – TJ PETŘVALD
11. 5.
14.15		
TJ PETŘVALD – FRYČOVICE
14.45		
Inter PETROVICE – TJ PETŘVALD
19. 5.
25. 5.
14.45		
TJ PETŘVALD – FRÝDLANT n./O.
1. 6.
14.30		
KOPŘIVNICE – TJ PETŘVALD
8. 6.
14.45		
TJ PETŘVALD – H. ŽUKOV
15. 6.
14.45		
TJ PETŘVALD – Slavia ORLOVÁ

Starší přípravka
15. 12. – turnaj v hale orlovského gymnázia.
TJ PETŘVALD – Bospor BOHUMÍN		
0:0
TJ PETŘVALD – DĚTMAROVICE		
1:0
Branka: M. Křístek.
TJ PETŘVALD – ORLOVÁ			
0:0
0:1
TJ PETŘVALD – I. PETROVICE			
Sestava: V. Kuzma – M. Pokorný, V. Lach, D. Bednář, D. Sobita – V. Tomoszek, A. Sušila, D. Pěgřím, M. Křístek – D. Svoboda.
Výborný výkon celého družstva.

12. 1. – přátelské halové utkání.
Sokol Šenov – TJ PETŘVALD			
11:9
Ve dnech 22. – 24. 3. proběhne soustředění přípravek a mladších žáků
na Morávce. Stále přibíráme do svých řad kluky a holky všech mládežnických kategorií. Informace najdete na www.tjpetrvald.pageride.cz.
J. Cífka.

Mladší přípravka
19. 1. – turnaj v hale orlovského gymnázia.
TJ PETŘVALD – Gascontrol HAVÍŘOV		
5:0
Branky: V. Wencel 2, A. Skutek, A. Tomoszek, D. Bednář.
TJ PETŘVALD – MFK KARVINÁ „B“ 		
0:0
TJ PETŘVALD – DĚTMAROVICE		
3:2
Branky: V. Wencel 2, D. Bednář.
Sestava: D. Juchelka – M. Pastor, M. Patoraj, A. Skutek, A. Tomoszek – V.
Dorňák, V. Wencel, D. Bednář.
Výborný výkon celého družstva. Naši nejmenší fotbalisté obsadili konečné
2. místo.
R. Gřibek
V. Sobek
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SK SLAVOJ PETŘVALD
Petřvaldský Slavoj oslavil 90 let od svého vzniku.

Akorát ta“ lokálka“ tu už dávno nejezdí. Škoda.
Dalším problémem, který musel
mladý klub řešit, byla sestava.
Hráčů bylo sice hodně, ale slabé
výkonnosti. Proto si musel klub
hráče zapůjčovat od okolních klubů. V dalších letech dobrou prací
s dorostem si Slavoj vychoval své
vlastní hráče.
Jako nováček zasáhl do mistrovské
soutěže v roce 1929. Na soupisce
hráčů se nejčastěji objevovala tato
jména: Starostka, Kuzma, Janečko,
Haas, Dostál, Gašman, Michalčík,
Dubnický, Skokan.
V nelehké době, kdy ve světě zuřila
2. světová válka, i na hřišti Slavoje
ustal ruch a hřiště zdánlivě oněmělo.
V roce 1945 byl na valné hromadě
předsedou zvolen pan František
Jurčík. Místopředsedy klubu byli
zvolení Ing. Novák, pan Vinovský
a pan Stavař.
V roce 1948 se zásluhou předsedy
pana Jurčíka začalo s rekonstrukcí
hřiště. Plocha byla zatravněná, byly
vyměněny staré branky za nové,
vybudována místa k sezení pro diváky, postavila se klubovna a šatny
pro hráče.

V roce 2018 to bylo přesně 90 let,
co v našem městě vznikl fotbalový
klub SK Slavoj Petřvald (19282018).
Slavoj nepůsobil a nepůsobí v našem městě jen na poli sportovním,
ale i velkou měrou se zasloužil
i o společenské vyžití ve městě
a v této tradici pokračuje dodnes.
Mnozí naši pradědové, dědové, tátové ve Slavoji působili a spoluutvářeli jeho historii i současnost.
Někteří z pamětníků si jistě pamatují, jak chodili na Slavoj, když byl
zápas. Pobavili se s rodinou, kamarády a v zimě si přišli na kluziště

třeba zahrát hokej nebo zabruslit.
Slavoj pořádal i plesy, které mimochodem v roce 2018 opět obnovil.
Zkrátka Slavoj chtěl vždy lidi bavit
a spojovat.
A teď něco z historie. V roce 1928
se pár nadšenců rozhodlo, že založí
v Petřvaldě sportovní klub.
Mezi ně patřil například Ballas
Ludvík, Cieluch Josef, Firla Čeněk,
Galoč Ervín, Holaň Roman, Krmášek Robert, Kunčický Štěpán, Křístek Vítězslav, MUDr. Ligenza, Michalík Albert, Michalík Ferdinand,
Nalevajka Ervín, Peterek František,
Peterek Karel, Starostka Jindřich,

Starostka František, Těluch, Rudolf, Trna Alfred, Žebrák František
a další.
Jméno klubu navrhl MUDr. Ligenza
a návrh byl přijat. Slavoj jako mužské jméno slovanského původu
byl příhodný název pro klub, který
byl jen o deset let mladší než naše
mladá a krásná republika.
Počátky klubu nebyly vůbec jednoduché. Nebyly peníze, nebylo hřiště
a nebyli ani hráči. Po dlouhých jednáních došlo k dohodě s obcí a Slavoji byl pronajat pozemek u ostravsko-karvinské dráhy, na kterém je
hřiště dodnes.

V tomto roce se Slavoj stal i mistrem TŽF a postoupil do divizní
soutěže.
Historie SK Slavoj Petřvald je dlouhá a nejde ji popsat jediným článkem. Za historií klubu stojí práce
řady skvělých nadšenců, kteří
obětovali svůj volný čas a často
i své finanční prostředky. Odměnou
za jejich práci je přízeň fanoušků,
obyvatel města Petřvald a širokého
okolí.
A vlastně i dnešní generace se snaží důstojně navázat na dílo našich
předchůdců a snad se jim to i docela daří.
Co dodat na závěr? Popřát klubu vše nejlepší a hodně úspěchů
na poli sportovním i kulturním, ať
i nadále dělá radost sobě a vlastně
hlavně vám všem!
Věříme, že Slavoj se dožije minimálně té krásné stovky v roce 2028.
Marie Pavlitová a Martin Frank.

Březen 2019
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Zahájení výcvikového kurzu „Základní ovladatelnost a poslušnost psa“
Základní kynologická organizace
Petřvald zve všechny majitelé pejsků na kurz „Základní poslušnost
- výchova a výcvik psa“.
Pokud máte zájem sebe i svého
psa něčemu naučit, socializovat
jej s ostatními psy, poradit s jeho
výchovou, či pomoci vyřešit nějaký
problém se svým psem, rádi vás
uvítáme na našem jarním kurzu,
který bude probíhat každou neděli
od 9.00 do 10.00hod.
Přijďte se podívat na první ukázkovou hodinu v sobotu 9. 3. 2019
od 9.00 hod - areál cvičáku ZKO Petřvald, ul. Na Hranici 655.
Zúčastnit se můžete se psem jakéhokoliv věku, velikosti i rasy, začá-

tečníci i mírně pokročilí, stačí jen
mít chuť a výdrž …
Zájemci o aktivní sportování se
svým psem mají také možnost

přihlásit se na kurz AGILITY- a to
jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.
Další podrobnosti, včetně přihláš-

Radnice, mimo to, co již činí – odvoz, sběr a pravidelné roční bilancování nákladů, by mohla v kratších
měsíčních či čtvrtletních intervalech zveřejňovat náklady na svoji
činnost v tomto směru, včetně
upozornění na to, že jsou to vlastně
peníze občanů, které pouze obhospodařuje i s případným výčtem, co
by se za takto ušetřené prostředky
dalo udělat či pořídit.
Nu a vzhledem k výše uvedenému
hned návrh na využití případných
úspor.
Všichni, alespoň doufám, vnímáme
stav zásob vody, její většinové, ať
už malé či hrozivé znečištění, zvyšování ceny, ať už teče z kohoutků
nebo odtéká kanalizací, přesto je
reakce většinově nulová.
Pocházím z kraje lesů, vod a strání,
jak ho popsal jeden z našich básníků. Již za císaře Františka Josefa I.
tam byl vybudován vodovod pro zá-

sobování Brna a v 70. letech minulého století ještě posílen. Jako kluk
jsem pil z mnoha studánek, které
dnes neexistují. Z potoků, ve kterých jsem chytal pstruhy, jsou stružky, ze kterých bych se dnes nenapil. Zvěsti, že hladina spodní vody
klesla o 10 metrů jsou, doufám, nesprávná. Reakce místních je velmi
podobná, odkládáním nepotřebného, do bývalých koryt těchto toků,
tomu, co vidím v Petřvaldě.
Dovolávám se rozumu a zodpovědnosti všech, kterým to jedno není
– dejte najevo svůj názor, připojte
se k výzvám nápravy a zlepšení situace, ať již způsoby popsanými či
svými nápady.
Zodpovědným, těm, co řídí – zamyslete se a konejte. Snad by pomohlo i studium a následné konání
v rámci zákonů! K tomu nám dopomáhej nikoliv Bůh či mamon, ale
rozum!
Stanislav Žák, Petřvald

ky, naleznete na našich webových
stránkách www.kkpetrvald.cz .
Petr Semanco
předseda ZKO Petřvald

NAPSALI NÁM
Co chceme??!
Pokusím se o sdělení svých pocitů,
názorů a představ o reálném dění
kolem sebe tak, jak bych si ho představoval v čase budoucím a blíže
neurčitelném.
Nejsem určitě sám, a svědčí o tom
dostatek apelů, ať už písemných či
verbálních v minulosti, kdo má problém s množstvím odpadků všeho
druhu viděného, uklizeného a znovu a znovu se povalujícího na veřejných cestách a ulicích, na místech, kde nevěřícně kroutím hlavou
a pronáším hodnocení, která jsou
nepublikovatelná.
Každý začněme u sebe. A pokud
najdeme odvahu, upozorněme ignoranty, že tu nejsou sami a nám
se jejich přístup nelíbí. Tímto se domnívám, že ovlivníme své děti a ty
nás napodobí.
Školka a škola musí taktéž převzít
svůj díl zodpovědnosti a podle něj
konat.

Dobří sousedé, základ spokojeného bydlení.
Jaro je za dveřmi a zase nám začne čas uklízení. Bydlím v Petřvaldě na Březinách. V minulém čísle
Petřvaldských novin jsem se dočetl
o přestavbě Domova seniorů Březiny na moderní domov s péčí o seniory. Jistě tam najdou spokojené
bydlení na stáří.
Spokojeně bychom chtěli bydlet
i my ostatní z Březin, ještě relativně
mladí. A víte co je základem spokojeného bydlení? Dobrý soused.
Může být třeba zamračený, nemluva, ale ani málem nevíte, že vedle
vás bydlí. Když jde do popelnice
s odpadky, není mu zatěžko zvednout před barákem odhozenou

plastovou láhev, nebo posbírat papíry kolem popelnice. I když vypadá
jako “nelida”, když vidí ráno převrácenou popelnici u baráku, tak
ji zvedne a ustaví. Ne jako soused,
který rozdává úsměvy a rozumy
na všechny strany, ale číhá za záclonou, kdo tu popelnici zvedne. “Já
jsem to nepřevrátil, tak co bych to
zvedal.”
Základem spokojeného bydlení je
tedy dobrý soused. Opakem je pak
soused hlučný. Bezohledný, sobecký, co dává o sobě vědět hlučným
chováním, hlasitou hudbou doma,
nebo v autě před domem. Otravuje
nejen své bezprostřední sousedy,

ale i sousedy v celém domě, nebo
i celé ulici. Když tak vyhrává hlasitě
na rádiu doma, či v autě, zajímalo
by mne, zda platí rozhlasový poplatek a pokud bere sociální dávky,
nebo doplatek na bydlení, zda uvedl, že vlastní auto. Ví to Úřad práce
ČR? Měl by. Pak by se asi náš hlučný soused ztišil, nerušil nás svou
duc, duc hudbou po noční směně
a vůbec neznepříjemňoval život.
Važme si proto sousedů, kteří jsou
slušní, nevyřvávají, nehlučí vyhráváním v autě, dbají o pořádek kolem baráku. To jsou ti správní sousedé, se kterými se nám žije dobře.
Lubomír Mixa

Ochrana zahrady
před jarními
mrazíky
Ve čtvrtek 21. března 2019
pořádáme v klubovně zahrádkářů v 17 hodin přednášku pro
členy ZO ČZS a naše příznivce
na téma Ochrana zahrady před
jarními mrazíky. Přednáší odborný instruktor ÚS ČZS Karviná pan Miroslav Nechvátal.
Zve výbor ZO ČZS v Petřvaldě

Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat
městu Petřvald a vedení města
za vstřícné vyřízení petice ohledně dopravy na ulici Polní a její
realizaci v závěru roku 2018.
Za rychlou realizaci zóny 30
a také za následnou věcnou komunikaci s umístěním a počtem
retardérů. Zóna po realizaci
ve velmi krátké době začala plnit svůj účel.
Došlo ke zklidnění hustoty dopravy a hlavně k zpomalení jízd
projíždějících vozidel. Tím se
zvýšila dopravní bezpečnost,
protože na této ulici procházejí
často děti z místní školy a školky.
Martin Visnar
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Anna Kapustková

80 let

Michael Szkucik

Melánie Kvochová

Milán Černý

81 let

Ladislav Pinter

80 let

a Tereza Czudková

Arnošt Lukáš

Radislav Durczok

49 let

Štefan Ďuráš

80 let

Vít Rudol

Miroslav Gurecký

84 let

Josef Toman

85 let

Novomanželům přejeme mnoho
štěstí na společné cestě životem.

Mikuláš Slípek

Ján Kapiaš

76 let

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Evald Mikula

75 let

Věra Přečková

72 let

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

Blahopřání
Dne 24. ledna 2019 oslavil krásných 95 let
pan Josef Děchtař.
Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přejí
Jenda, Majka a Jarka.

Vzpomínáme

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dne 29. března 2019 oslaví krásných 70 let
pan Jaroslav Řezníček.
Za všechno Ti děkujeme, hlavně zdravíčka moc
přejeme. Ten nejkrásnější dárek chceme Ti ze
srdce dát, protože jsi skvělý člověk
a každý z nás Tě má rád.
Manželka Jarmila, dcera Šárka s manželem,
vnučka Michaela s přítelem, vnučka Kristýna
s přítelem, vnučka Jana
a pravnuci Šimonek a Sofinka.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho,
který nám moc schází.
Dne 1. března 2019 by oslavila 75. narozeniny
paní Mgr. Alena Gnidová.
Zároveň 13. března 2019 vzpomeneme 6. smutné
výročí jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají
manžel Milan, syn Pavel
a dcera Radka s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 2. března 2019 vzpomeneme nedožitých
67 let a 14. března 2019 7. výročí úmrtí našeho
drahého pana Petra Kochana.
S láskou a úctou vzpomínají s celou rodinou
maminka Naďa a manželka Marcela s dětmi.

Ani čas nezahojí rány, co nám osud vzal,
ve vzpomínkách jsi s námi dál.
Dne 3. března 2019 vzpomeneme 4. výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek,
dědeček pan Zdeněk Baran.
S láskou vzpomínají manželka Pavla, dcery Ester
a Andrea s rodinami.
Vzpomeňte s námi.

Milá Mařenko, kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo
Tě měl rád, ten nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 4. března 2019 by se dožila 80 let
paní Marie Pavlíková, bývalá učitelka v Petřvaldě.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Miki a dcery
Jana a Magda s rodinami.

Dne 4. března 2019 jsme vzpomněli
na 20. smutné výročí, kdy nás opustila
paní Bohuslava Čaněcká.
S láskou a úctou vzpomínají rodiny Čaněcká,
Poláková a Muroňová.

Dne 5. března 2019 uplynulo 6 let od úmrtí
pana Emila Kubiše.
S láskou a úctou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 8. března 2019 si připomeneme nedožité 78.
narozeniny paní Aleny Salamonové.
Dne 8. dubna 2019 vzpomeneme
již 10. smutné výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Jan,
dcera Šárka a syn Martin s rodinami.

Odešla jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál. Roky plynou jak
tiché řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.
Dne 15. března 2019 vzpomeneme smutné
výročí, kdy nás před 9 lety opustila
paní Irena Sobková.
Vzpomínají manžel Otakar, syn Vlastislav, dcera
Ivana s manželem a vnoučata.

Březen 2019
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Kdo Tě znal, ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 19. března 2019 vzpomeneme nedožité
71. narozeniny pana Zdeňka Rady
a zároveň jsme si dne 9. února 2019 připomněli
1. výročí jeho úmrtí.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
Danuše, dcery Renáta a Květa s rodinami,
syn Zdeněk s rodinou.

Přestalo srdce tlouci, přestala ústa se smát,
budeme na Tebe, Ivanko, stále vzpomínat.
Dne 19. března 2019 uplyne 5 let, kdy nás navždy
opustila naše dcera a teta
Ivana Stuchlíková.
Nikdy nezapomenou rodiče, synovec Lukáš
a rodina Gajdova.

Úmrtí

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 28. ledna 2019 nás navždy opustil
pan pplk. Milán Trojáček.
S drahým zesnulým jsme se rozloučili dne 1. února 2019.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Zdeňka s manželem, rodina,
přátelé, známí a kolegové z STK.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
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:

Danuše Starečková, tel.: 596 542 973,
e-mail:petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz

Koupíme rodinný dům v Petřvaldu
a okolí.
Může být i původní stav.
Tel. č. 725 540 403

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

Možno i zadlužený. Děkujeme.
Tel/SMS 608 370 379

DAVID

KRZYŽALA

Nabízíme vývoz žump, sep�ků
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

Přijmeme zaměstnance, popř. brigádníky
na práci v kovovýrobě v Petřvaldě.
Jedná se o obsluhu strojního zařízení a skladové operace
(příjem materiálu na sklad, páskování a balení materiálu,
příprava palet, expedice, drobné zámečnické práce apod.).
Manuální zručnost a dobrý zdravotní stav podmínkou.
Informace na tel. 597 488 223, od 7 do 15 hod,
BKB – Technik, a.s.
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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 masáže (i v klidu vašeho domova).
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří
i s klouby ramen, loktů, kyčlí,
kolen, kotníků, srovnání délky
nohou atd... Pracujeme různými metodami: Dornova metoda,
Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, lymfatická masáž, Reflexní terapie atd.
Možno zakoupit dárkové
poukazy.

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

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.

TARIFY
SINGLE
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.

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

NÍZKÉ CENY

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

STAVEBNÍ PRÁCE
LEVNĚ A KVALITNĚ
CENOVÉ KALKULACE ZDARMA
koupelny, rekonstrukce bytů, domů, sádrokartony,
zateplovací systémy, hrubé stavby

Tel. 731 230 988, 608 733 190
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