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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
7. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 14. března 2019
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 2018.
RM schválila
 účetní závěrky příspěvkových
organizací Mateřské školy Petřvald 2. května 1654 a Základní školy a Základní umělecké
školy Petřvald Školní 246 sestavené k rozvahovému dni
31. 12. 2018.
RM stanovila
 s účinností od 1. 4. 2019 výši
ročního nájemného:
a) z
pozemků
zastavěných
stavbou
nebo
pronajaté
za účelem výstavby 15 Kč
za m2 a rok,
b) z pozemků pronajatých na zřízení zahrádky 10 Kč za m2 a rok.
RM schválila
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky

malého rozsahu pod označením
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice“.
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Rekonstrukce zahrady MŠ Závodní v Petřvaldě“.
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Výměna a údržba umělých trávníků“.
RM rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Projektová
dokumentace – Revitalizace
školní jídelny a družiny ZŠ Školní“ a o uzavření smlouvy se společností Kania a.s., Ostrava - Přívoz, která má nabídkovou cenu
bez DPH 720 500 Kč.
RM schválila  
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„HOSPITAL taxi pro město Petřvald“.
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky

malého rozsahu pod označením
„Malování v objektech města
Petřvald“.
RM rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Odvětrání
kuchyně MŠ 2. května včetně
stavebních úprav a elektroinstalace“ a o uzavření smlouvy
se společností FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol.
s r.o., která má nabídkovou
cenu bez DPH 3 098 400 Kč.
 o poskytnutí dotace ve výši
166 500 Kč účelově určenou
na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Petřvald s Moravskoslezským
krajem.
 o prodeji vyřazeného majetku Citroën JUMPY SPZ 6T6 7838 formou přímého prodeje za cenu
stanovenou dle znaleckého posudku.

pokračování na str. 2

POZVÁNKA
Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
26. 6. 2019 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.

KALENDÁŘ MĚSTA
NA ROK 2020
Chtěli byste se i vy zapojit do přípravy týdenního kalendáře města na rok 2020? Tak neváhejte
a posílejte fotografie méně známých míst a zákoutí Petřvaldu
v různých ročních obdobích
v termínu do 30. 6. 2019. Nejlepší fotografie budou vybrány
a publikovány v kalendáři. Fotografie (ve vysokém rozlišení,
formát JPG) je možné zasílat
e-mailem:
canibalova@petrvald-mesto.cz
nebo doručit osobně na Městský úřad v Petřvaldě, kanc.
č. 302 – sekretariát starosty.
Fotografie stručně popište
a uveďte jméno a příjmení autora fotografie.
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 o uzavření smlouvy o poskytování knihovnických a informačních
služeb v rámci regionálních funkcí
na rok 2019 a o uzavření smlouvy
o dílo na poskytování knihovnických a informačních služeb na rok
2018 s Regionální knihovnou Karviná, přísp. organizací.
 o poskytnutí finančního daru
ve výši 10 000 Kč a o uzavření
darovací smlouvy s NA KOLE
DĚTEM – nadační fond Josefa
Zimovčáka.

RM schválila
 Zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v podmínkách města Petřvaldu.
RM odvolala
 z funkce člena redakční rady
pana MUDr. Hynka Hrankaye.
RM zvolila  
 paní Valérii Pěršalovou členkou
redakční rady Petřvaldských novin.
RM vzala na vědomí  
 výkaz o plnění rozpočtu
k 28. 2. 2019.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Město Petřvald ve spolupráci s veterinárním lékařem bude zajišťovat očkování psů proti vzteklině. Očkování proti vzteklině jsou povinni chovatelé
psů zajistit ve stáří do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok. Doklad o tomto očkování jsou chovatelé povinni uchovávat po dobu nejméně jednoho
roku a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární
dozor. Očkování proti vzteklině v Petřvaldě proběhne dne:
16. 5. 2019
na stanovištích Petřvald:
zastávka U Kaple 				
08.00 – 08.30 hod.
u hřiště HEPO 				
09.00 – 09.30 hod.
Podlesí, prostranství u fa TRIAS 		
10.00 – 10.30 hod.
Březiny, hasičská zbrojnice			
11.00 – 12.00 hod.
u budovy radnice, náměstí Gen. Vicherka 2511 13.30 – 16.00 hod.
Očkování je uloženo ustanovením § 4, odst. 1, písm. f, zákona č. 166/1999
Sb. o veterinární péči v platném znění. V letošním roce je očkování prováděno za úplatu ve výši 120,- Kč, která se platí při očkování. Na místě bude
možno si zakoupit tablety na odčervení i antiparazitální prostředky. Psa
musí předvést osoba fyzicky způsobilá k zajištění potřebné fixace zvířete při očkování. Chovatel předloží průkaz o očkování k dalšímu záznamu
(v případě potřeby budou nové očkovací průkazy k dispozici).
Každý pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem!
V průběhu roku je očkování možno zajistit v kterémkoliv veterinárním zařízení.
Každý chovatel je také povinen podle ustanovení § 2, odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, a čl. 4 OZV města
Petřvald č. 5/2010 ve znění pozdějších předpisů oznámit finančnímu odboru do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří
měsíců nebo započetí držení psa staršího. Informace na tel. 596 542 925
u Radany Gojové, referentky finančního odboru Městského úřadu v Petřvaldě.
Dana Szotkowská
referent odboru výstavby a životního prostředí

Na pokladně můžete platit bezhotovostně
Na pokladně městského úřadu již mohou občané využít bezhotovostního
platebního styku a platit platební kartou.
Ing. Kateřina Pomahačová
referentka finančního odboru

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA KVĚTEN 2019
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Květen: 1., 7., 14., 21., 28.

2. Svoz plastů
20., (8. kontejnery)

3. Svoz papíru
16., (31. kontejnery)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Květen: 6., 13., 20., 27

NA KOLE DĚTEM
Sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem
- nadační fond Josefa Zimovčáka
Ve dnech 29. 5 – 8. 6. 2019 se koná již 10. ročník veřejné sportovně - charitativní cyklo tour Na kole dětem. Jedná se o významný projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Peleton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazí na cyklojízdu napříč Českou republikou. Během jízdy cyklisté
navštíví takřka všechny kraje České republiky. Město Petřvald bude zastávkovým městem během sedmé etapy, a to ve středu 5. června 2019
v čase 9.15 - 9.45. Peloton přivítáme s dětmi ZŠ Petřvald před radnicí, kde
si cyklisté odpočinou a občerství před další trasou. Během této zastávky
proběhne slavnostní předání finanční částky 10 000,- Kč pro NF Josefa
Zimovčáka, kterou věnuje město Petřvald, bude připraven prodej propagačních materiálů a vystoupí taneční soubor PS Dance. Tímto všechny
srdečně zveme.
Taťána Čechová
kulturní referentka

Přání k svátku žen
Dne 14. a 15. 3. 2019 zavítali starosta města Ing. Jiří Lukša a místostarosta Ing. Petr Dvořáček do Domu s pečovatelskou službou Petřvald
a do Domova Březiny Petřvald p.o., aby popřáli jejich obyvatelkám k Mezinárodnímu dni žen a předali jim malý jarní květinový pozdrav. O slavnostní
atmosféru se postaraly děti z MŠ Šenovská a 2. května za pomoci svých
paní učitelek, kterým patří veliké poděkování.
Přejeme ještě jednou všem oslavenkyním pevné zdraví, pohodu a spoustu
životního elánu.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Obyvatelky Domu s pečovatelskou službou Petřvald, děti z MŠ Šenovská,
jejich paní učitelky a vedení města.

Ztráty a nálezy

Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:  
• MOBILNÍ TELEFON XIAOMI ZLATÉ BARVY S RŮŽOVÝM PLASTOVÝM
OBALEM
Místo nálezu: Petřvald, ul. Ve Finských
Majitel se může informovat v kanceláři č. 102 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 907.
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru

Město Petřvald nabízí pracovní místo:
Elektrikář
Požadujeme:
• vyučení v oboru
• odborná praxe min. 5 let
• zkouška z vyhlášky č. 50/78 Sb., min. § 6
• řidičský průkaz sk. B, pracovitost, spolehlivost, bezúhonnost.
Místo výkonu práce – město Petřvald
Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů (5. platová tř.)
Nástup dle dohody
Přihlášky zašlete poštou na adresu: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 73541 Petřvald nebo na email:  kanova@petrvald-mesto.cz
Kontakt: 596 542 902
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3. kolo kotlíkových dotací
Víte, že –

od 1. září 2022 začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. emisní třídy (staré kotle na tuhá paliva)?

Víte, že –

porušení tohoto zákazu je přestupkem, za který lze udělit pokutu až do výše 50 tisíc Kč?

Víte, že –

v dubnu 2019 bude vyhlášena 3. výzva kotlíkových dotací právě na výměnu těchto nevyhovujících kotlů a v květnu 2019 bude Moravskoslezský kraj přijímat žádosti o dotace?

Víte, že –

občanům, kteří na základě dotazníkového šetření projeví zájem, poskytne město Petřvald
na pořízení nového kotle bezúročnou půjčku až do výše 200 tisíc Kč (dle typu kotle), která bude
poskytována zálohově dopředu?

Žadatelé o dotace

– fyzické osoby nepodnikající, vlastnící rodinný dům na území města Petřvald

Podání žádosti

– elektronicky s následným doložením listinné podoby a příloh

Předmět podpory

– výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5
dle ČSN EN 303-5 za kotel na:
•
biomasu, automatický nebo s ručním přikládáním,
•
plynový kondenzační kotel,
•
tepelné čerpadlo.

Výše podpory
míra
podpory

max. dotace za kotel
(Kč)

navýšení
v prioritní
oblasti (Kč)

příspěvek
MSK (Kč)

příspěvek
obce (Kč)

max. dotace (Kč)

Tepelná čerpadla

80 %

120 000

7500

7500

4500

139 500

Kotle na biomasu - samočinná dodávka paliva

80 %

120 000

139 500

Kotle na biomasu - ruční
dodávka paliva

80 %

100 000

119 500

Plynové
kotle

75 %

95 000

114 500

Typ nového
zdroje tepla

kondenzační

Informace ke kotlíkovým dotacím naleznete na adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz/

Anketa zájmu o bezúročnou zápůjčku na výměnu kotle
Na předfinancování nového kotle, který bude pořizován z kotlíkové dotace, bude na základě zájmu občanů
město Petřvald poskytovat bezúročnou zápůjčku až do výše 200 000,- Kč v případě tepelného čerpadla a kotle na biomasu a do výše 150 000,- Kč v případě plynového kondenzačního kotle.

Zápůjčka
•

bude bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)

•

lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit

•

maximální měsíční splátka bude činit 2 000,- Kč (1. splátka = dotace poskytnutá krajem)

•

doba splácení až 10 let, v závislosti na výši zápůjčky
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V případě předběžného zájmu o tuto zápůjčku vyplňte prosím následující dotazník:
Jméno a příjmení žadatele:
……………………………………………………………………………………………………………
Adresa objektu, ve kterém se bude měnit kotel:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Adresa žadatele, není-li stejná:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Typ nového zdroje tepla:
tepelné čerpadlo 				

kotel na biomasu (ruční plnění)

kotel na biomasu (automatický)		

plynový kondenzační kotel

Telefon: ………………………………………………..
E-mail (pokud máte): …………………………………
Podpis: ………………………………………………..
Tento vyplněný dotazník odevzdejte nejpozději do 31. 5. 2019 na podatelnu MěÚ Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511,
Petřvald nebo poštou na tutéž adresu. Dotazy můžete zasílat na adresu město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511,
735 41 Petřvald nebo získat na tel. 596 542 901 nebo 596 542 908.
Případní zájemci, kteří už poslali žádost o půjčku na základě informace zveřejněné v dubnovém čísle Petřvaldských novin, tento dotazník nemusí vyplňovat a odesílat.

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu
1. Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas městu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald, IČ: 00297593,
(dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa objektu, ve kterém se bude
měnit kotel, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, podpis.
2. Osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely výběru zájemce o bezúročnou zápůjčku na výměnu kotle. Tyto
údaje budou správcem uloženy nejpozději do následujícího měsíce po ukončení vyúčtování kotlíkové dotace v rámci
bezúročné zápůjčky na výměnu kotle v domácnostech.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět
zasláním emailu na adresu podatelna@petrvald-mesto.cz či dopisu do sídla správce, dále máte právo požadovat
po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, v případě pochybností o dodržování povinností
souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že veškeré uvedené osobní údaje v tomto formuláři jsou pravdivé
V Petřvaldě dne:					Podpis:
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Březnové setkání jubilantů
Je předjaří, čas na první setkání jubilantů v tomto roce. Tak se stalo 16.
března v obřadní síni našeho městského úřadu. Všichni jsme se na setkání moc těšili. Vše začalo v pravé poledne a přítomní jubilanti Anna Kapustková, Vanda Volná, Anežka Puzońová, Ing. Petr Mynář, Ladislav Pinter,
Vlastimír Rotrekl, Jaroslav Václavek a Josef Toman byli představeni matrikářkou Ivanou Tomkovou. Po úvodní písni a básni se ujal slova místostarosta města Ing. Petr Dvořáček a přednesl projev, který byl proložený básní přednesenou Miroslavou Kršákovou. Následoval přípitek a přání všeho
dobrého. Před oficiálním programem následovalo malé překvapení - a to
přednesem své vlastní básně Anny Kapustkové, jedné z jubilantek. Následoval připravený program, který uvedl Petr Přeček a představil všechny
účinkující: klavír paní Renáta, housle pan Zdeněk, zpěv slečna Karolína
a pan Rastislav. Po programu byly jubilantům předány kytičky a dárky. Závěrem nesmělo chybět tradiční společné foto pořízené Pavlem Římánkem.
Všichni, kteří tato setkání s našimi seniory děláme, se už těšíme na další.

V měsíci březnu 2019 jsme v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu

Petr Přeček, člen KPOZ
Těšíme se na další setkání s jubilanty, které se bude konat v červnu
tohoto roku.
V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout naše pozvání
do obřadní síně, rádi Vás navštívíme doma. Stačí si jen na matrice MěÚ
Petřvald dohodnout termín.
Kontakt: tel. 596 542 904, e-mail: 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-/

Nikol Knapčokovou

Melánii Kvochovou

Víta Rudola

Mikuláše Slípka

Komise pro občanské záležitosti

Sedící zleva: Ing. Petr Mynář, Josef Toman, Jaroslav Václavek, Anežka Puzońová, Vanda Volná, Anna Kapustková, Vlastimír Rotrekl a Ladislav Pinter.

Máte-li také zájem o slavnostní
zápis Vašeho dítěte, kontaktujte
matriku:

Stojící zleva: Miroslava Kršáková – členka zastupitelstva města, Ing. Petr
Dvořáček – místostarosta, Ivana Tomková – matrikářka a Petr Přeček –
člen Komise pro občanské záležitosti.

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
Matea Stromšíka

Mgr. Renáta Sternberg – klavír, Zdeněk Smolka – housle, Karolína Levková
a Rastislav Širila – zpěv.
Foto: Pavel Římánek

Foto: Pavel Římánek
Foto Mikuláše Slípka dodáno rodiči dítěte
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 3. 2019 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

108 420,00

108 420,00

27 073,61

11 696,00

11 696,00

3 391,59

-

-

18,02

Přijaté transfery

22 400,85

25 589,04

4 019,53

PŘÍJMY CELKEM

142 516,85

145 705,04

34 502,75

Běžné výdaje

106 134,26

113 225,25

20 021,94

41 128,15

45 743,65

1 636,15

147 262,41

158 968,90

21 658,09
-11 223,58

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech

6 665,56

15 183,86

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-480,00

-

-

-

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

-

-

-1 141,08

4 745,56

13 263,86

-12 844,66

Stavy na bankovních účtech k 28. 2. 2019
Základní běžný účet

36 251 502,95 Kč

Fond rezerv a rozvoje

10 201 524,97 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2019 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Ředitelka Základní školy a Základní
umělecké školy Petřvald
Školní 246, p. o. vyhlašuje pro školní rok 2018/2019
PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
pro žáky, kteří k 31. srpnu 2019 dovrší 7 let
Přijímáme žáky do hudebního a výtvarného oboru a sborového zpěvu
V hudebním oboru nabízíme možnost studia:
přípravná hudební výchova
hra na klavír
hra na klávesové nástroje
hra na zobcovou a příčnou flétnu
hra na saxofon
hra na kytaru
hra na housle
sólový a sborový zpěv

Přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově ZŠ a ZUŠ, Závodní
822, Petřvald  
- 2. patro v následujících termínech:

• HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR A SBOROVÝ ZPĚV
pondělí
úterý
středa

27. 5. 2019		
28. 5. 2019		
29. 5. 2019		

15,30-17,30
15,30-17,30
15,30-17,30

Pozn.: Pro děti do šesti let se uskuteční informativní schůzka rodičů
ve čtvrtek 23. května 2019 v 17,00 hodin ve výše zmíněné budově.
Ing. Zdeňka Kozlovská v. r.
ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
Jakékoliv informace získáte:
telefon:		
596 542 941 Šárka Podobová
e-mail:		
zuspet@seznam.cz
internetové stránky: www.zsazuspetrvald.cz

Projektový den „Den prevence“ a prohlídka protidrogového vlaku

Ve středu 20.3.2019 proběhl
v naší škole projektový den „Den
prevence“. Třídní učitelé si k této

problematice připravili pro své žáky
různá témata a věnovali se například dopravní výchově, poskytování

první pomoci, bezpečnému chování na internetu, rizikům užívání návykových látek apod.
Žáci 5.-9. tříd v rámci projektového dne také navštívili protidrogový
vlak „Revolution train“, který byl
přistaven v Havířově. Tento projekt
varuje před riziky užívání legálních
i nelegálních drog, přičemž poutavě a velmi hmatatelně nabádá návštěvníky k přemýšlení o hodnotě
lidského zdraví. Žáci v něm měli
možnost zhlédnout film ze života
teenagerů natočený podle skutečnosti. Tento film byl rozdělen do několika částí a jednotlivé pasáže byly
prokládány reálnými situacemi, kdy
si žáci mohli zblízka prohlédnout
nabouraný automobil po střetu
s motocyklem, prošli barem, výsle-

chovou místností a ordinací lékaře,
ocitli se ve vězení, ve „feťáckém
doupěti“ i na místě činu.
Žáci hodnotili tuto preventivní akci
velice kladně a bylo zřejmé, že si
z ní odnášejí silný prožitek. Věříme,
že se jim některé momenty vlakového příběhu vryly pod kůži tak silně,
že získali větší pocit odpovědnosti
za vlastní život a že jsou do budoucna nasměrováni ke správným
volbám.
Za všechny účastníky děkujeme
městu Petřvald za uhrazení vstupného a dopravy na akci.
Mgr. Jana Güntherová
(metodik prevence)
a Mgr. Martina Kempná,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Květen 2019
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Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Ozdravný pobyt v Lipové

Večer na řadu přicházela zábava v podobě pyžamové párty či diskotéky.
Velké poděkování patří všem dospělým, kteří se
po celou dobu o děti starostlivě a svědomitě starali. Paní učitelce Mgr. Marcele Mertové, panu učiteli
Mgr. Otakaru Práškovi, vychovatelům Lence Jagelské, Jiřímu Kijonkovi, Mgr. Šárce Dytkové, paní
zdravotnici Lence Kijonkové a nočním vychovatelům Zdeňce Konieczné, Bc. Jiřímu Plachému.
Ve škole v přírodě, která byla zaměřena k ozdravění dýchacích cest a zvýšené odolnosti, se dětem
moc líbilo, užily si spoustu legrace, získaly nové vědomosti a do příštího roku budou mít na co vzpomínat.
Mgr. Lenka Szendreyová
ZŠ a ZUŠ Petřvald, Školní 246, p.o.
Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald zorganizovala
v termínu od 21. 3. do 29. 3. 2019
ozdravný pobyt v lokalitě obce
Lipová-lázně, penzionu Slatina
v CHKO Jeseníky. Zúčastnilo se
60 dětí z třetích, čtvrtých a pátých
tříd. Ozdravný pobyt byl realizován
v rámci projektu „Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší “ ze
Státního fondu životního prostředí
ČR. Název projektu „ozdravný pobyt Lipová, CHKO Jeseníky“ registrační číslo projektu 06981762,
výše dotace 168 000 Kč
Připraveným bohatým programem
zaměřeným na environmentální
výchovu, ochranu přírody, problematiku třídění odpadů nebo čistotu
vody nás po celou dobu provázelo
sluníčko.

Během pobytu byly naplánovány
dva poznávací výlety. V neděli jsme
s dětmi vyrazili do Velkých Losin.
Zde jsme navštívili muzeum papíru
a prodejnu výrobků papírny.
V úterý naše kroky směřovaly
do jeskyní Na Pomezí, které jsou
proslulé svou bohatou krápníkovou
výzdobou s jezírky.
Přímo v městečku Lipová se pro
děti stalo zážitkem zhlédnutí místního faunaparku a lesního baru.
V průběhu besed s členem CHKO
a lesníkem se žáci seznámili
s chráněnými druhy rostlin a živočichů v Jeseníkách a blízkém okolí.
Volný čas v čistém horském ovzduší trávili žáci procházkami a různými sportovními aktivitami. Nechybělo stavění domečků v lese nebo
hledání ukrytého pokladu.

Recitační soutěž
Dne 7. 3. 2019 se v Domě dětí
a mládeže v Orlové – Lutyni
konalo městské kolo recitační soutěže. O týden dříve žáci
2. stupně naší školy předvedli
své schopnosti ve školním kole
soutěže. Dva nejlepší žáci III.
kategorie (žáci 6. a 7. ročníku)
a dva IV. kategorie (žáci 8. a 9.
ročníku) pak jeli vyzkoušet své recitační dovednosti do Orlové. Samotná soutěž byla zajímavá. Žáci si mohli vyzkoušet svůj přednes a porovnat jej s žáky z jiných škol a velmi podnětný byl i výběr autorů básní.
Na závěr soutěže byly vyhlášeny výsledky, které nás opravdu potěšily.
Naše soutěžící Adéla Potěšilová, žákyně IX. B, která se městského kola
zúčastnila již v minulých letech, postoupila do dalšího kola, které se
bude konat v Havířově. Tím jí moc gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.
Mgr. Kateřina Benešová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

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

POZVÁNKA
Zveme všechny občany k slavnostnímu položení věnců
u příležitosti 74. výročí osvobození města Petřvald, které proběhne dne 2. května 2019 v 16 hodin u Památníku rudoarmějců na ulici Gen. Svobody.

Den učitelů
Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v Kulturním domě Petřvald jako každoročně
konal Den učitelů. V rámci oslav Dne učitelů uděluje město Petřvald ocenění za příkladný přístup k pedagogické činnosti a za celoživotní práci.
V letošním roce byli oceněnými paní Vladimíra Blümlová, paní Miroslava
Budinová a Mgr. Otakar Prášek. Na akci vystoupil houslista a zpěvák Jiří
Erlebach se svou skvělou hudební show.
Foto Pavel Římánek 

Zleva – ocenění Vladimíra Blűmlová a Miroslava Budinová,
za nepřítomného Mgr. Otakara Práška převzala Mgr. Ivana Studená

8

Petřvaldské noviny

ZVEME VÁS NA VELKOU
TANEČNÍ SHOW CELÉHO
SOUBORU.

SLAVÍME 15 LET, TAK
PŘIJĎTE NA NAŠI
OSLAVU TANCE…
V PÁTEK, 31. KVĚTNA 2019,
DO KULTURNÍHO DOMU V PETŘVALDĚ,
OD 15.30 A OD 18.00 HODIN.
DOSPĚLÍ 70 Kč, DĚTI 30 Kč

Předprodej ve Středisku kulturních služeb od 13. května 2019.

úterý 14. května 2019 v 16 hod.
KD Petřvald
vstupné 40 Kč – prodej na místě

Květen 2019
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Město Petřvald srdečně zve
na farmářské trhy
před Kulturním domem v Petřvaldě.

úterý 28. 5. 2019
od 8.00 - 16.00 hodin


nabídka čerstvých potravin a produktů



ochutnávka zabijačkových specialit



prezentace lidové tvořivosti a dovedností



hudební a slovní doprovod moderátora



pro zákazníky soutěž o hodnotné ceny

KNIHOVNA PETŘVALD

Knihovna, veřejný internet, kopírování.
telefon: 596 542 952 / e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz /
web: www.petrvald.knihovna.cz /
Dětský blog: knihovnapetrvald.blogspot.cz
facebook: Knihovna Petřvald

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

Přišel k nám Andersen!
29. 3. 2019 proběhla v 21 zemích na 1750 místech již 19. Noc s ANDERSENEM. Naše knihovna nebyla výjimkou a 29. března se
u nás sešlo 11 dětí z Petřvaldu a 11 dětí z polské Jasieniçy. Děti přivítal p. místostarosta alias H. CH. Andersen a popřál jim zábavnou noc plnou čtení. Letos mezi nás zavítali i skauti z Rychvaldu – 7. junácký oddíl Skarabeus, kteří pro nás připravili venkovní soutěže na edukační stezce pod kostelem. Potom, příjemně vyvětraní, jsme navštívili Technické muzeum, kde si děti vyrobily svíčky
z včelích pláství a poskládaly puzzle z dobových fotografií. Po návratu do knihovny jsme zasedli k občerstvení. Tradičně byla pizza
z pizzerie Silvie z Orlové. Při našem hodování dětem skautský vedoucí Kazan ( David Pressen ) povyprávěl o tom, co skauti podnikají a o co se snaží. Bylo to velmi zajímavé a podnětné. Dalším bodem programu bylo vyrábění z keramiky pod vedením p. učitelky Kateřiny Benešové. Letos jsme
vyráběli
budovu
knihovny. Po naglazování a vypálení si děti
své výrobky mohou vyzvednout v knihovně. Po uklidňující práci s keramikou jsme
se zase rozhýbali při zábavných soutěžích.
Abychom si připomněli magické pohádky
pana Andersena, pár jsme si jich přečetli
a přitom jsme výjevy z těchto pohádek hned
malovali na společný velký papír. Následovala půlnoční pyžamková diskotéka a pak
se zase četlo, tentokrát už ve spacáčcích
na dobrou noc. Za pomoc s organizací děkujeme našim milým bývalým knihovnicím 
Ince Burové a Majce Mráčkové. Ráno jsme
posnídali vánočku s máslem a buchty, které
napekly hodné maminky, a rozešli se domů.
Na shledanou zase za rok, pane Andersene!
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Vyhodnocení
perlorodek !
Vyhodnocení celoroční
soutěže LOVCI PEREL
proběhne 10. 6. 2019
v 15:00 v dětském oddělení v knihovně.
Přijďte všichni, na každého účastníka čeká
malý dárek.

3. 6. 2019 v 17:00 - beseda
o Jižní Koreji !
3. června do naší knihovny zavítá Radka Hong
Haichlová, kterou jste ještě nedávno mohli vidět
za pultem naší knihovny a která nyní žije v Jižní
Koreji. Do Petřvaldu přijede na krátkou návštěvu a přijde i do knihovny podělit se s námi o zážitky a fotografie z každodenního života v této
vzdálené exotické zemi.

18. 6. 2019
Beseda se spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost
Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou,
není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde
o one-man-show, v němž se pokouší zábavně
vyprávět o životě, své literární tvorbě a také
o životě našich předků. Není to ovšem pohled obrácený jen do minulosti, protože dějiny se neustále opakují, někdy až s děsivou
pravidelností. I o tom bude řeč.
Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento
pořad nepostrádá nadhled, ale je současně
postaven na reálných faktech. Je toho hodně z odkazu našich předků, čím bychom se
měli podle něj inspirovat. A nejen my, ale
především mocní tohoto světa, protože národ, který zapomene na svou minulost, ztratí
budoucnost.

Termíny Klubu maminek: Srdečně zveme i maminky s miminky, které se neúčastnily slavnostního
• 7. května
vítání občánků, aby si u nás, v rámci
• 4. června

Klubu maminek, vyzvedly dárkový
balíček z projektu Bookstart.

18. 6. 2019 v 17:00
K Muzeu 150 Petřvald u Karviné, tel: 596 542 952

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

ŽIVOT VE MĚSTĚ
U příležitosti Dne učitelů uděluje každoročně město Petřvald ocenění za příkladný přístup v pracovní činnosti.
Tentokrát byli oceněni tři pedagogičtí pracovníci.

Paní Miroslava Budinová
Ve školství začala pracovat od roku
2002 jako sociální pracovník péče
o postižené – osobní asistentka
pro integrované žáky na Základní
škole v Orlové, následně na Základní škole v Petřvaldě. Plynule přešla

V plném pracovním nasazení setrvala na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní
246, p.o. až do ledna letošního
roku, kdy ukončila pracovní kariéru
odchodem do starobního důchodu.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Budinové za celoživotní
práci a popřát jí hodně zdraví a optimismu.

solvování spousty odborných seminářů se stala také na několik let
učitelkou základní školy.
Od roku 2011 je pak součástí našeho pedagogického týmu a my
jsme za to opravdu rádi.
V průběhu jejího 37letého působení ve školství prošlo jejíma rukama
velké množství dětí, kterým dala
kvalitní základy do dalšího vzdělá-

vání, a které také na ni do dnešních dnů s láskou vzpomínají.
Mezi její největší zájmy patří nezpochybnitelně rodina, četba, historie,
ale také cestování do míst, kde nabírá síly pro své další pedagogické
působení. Tato paní učitelka je paní
učitelka „Velkého srdce, a hlavně
nezaměnitelného smíchu“, který je
energetickým nábojem pro všech-

ny ostatní, nikdy nezkazí žádnou
legraci a nikdy neodmítne pomoc
těm, kteří ji potřebují.
Za její zodpovědné a svědomité
zvládání svěřených pedagogických
i organizačních úkolů, za pedagogickou práci pro město Petřvald
a vzdělávání předškolních dětí si
ocenění u příležitosti Dne učitelů
2019 právem zaslouží.

V roce 1989 se odstěhoval do Havířova a 23 let pracoval jako učitel
na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné-Ráji. Předposledním působištěm byla
ZŠ Karla Dvořáčka v Orlové-Lutyni.
Od roku 2014 zůstává věrný naší
škole, kde učí různé předměty
na 1. stupni, účastní se tělovýchov-

ných soutěží se žáky 1. stupně, je
členem Kabinetu dopravní výchovy,
prezentuje akce školy v Petřvaldských novinách. Několikrát koordinoval školy v přírodě. Mezi jeho
záliby patří sport.
Ocenění ke Dni učitelů si pan učitel
Prášek zaslouží za svůj klidný a roz-

vážný přístup k žákům,
hodobou pedagogickou
a významný přínos pro
a vzdělávání několika
dětí.

na pozici vychovatelky a zároveň
učitelky. Následně paní Budinovou
život přesměroval do jiného odvětví, nicméně se v listopadu roku
2006 do školství vrátila. Přijala
místo asistentky ředitele školy.

Paní učitelka Vladimíra Blümlová
Je pedagogem mateřské školy
na pracovišti 2. května 1654.
V roce 1982 absolvovala Střední
pedagogickou školu v Havířově,
obor Učitelství na mateřských
školách. Po ukončeném vzdělání
nastoupila do pracovního poměru
jako učitelka v mateřských školách v Ostravě, Karviné a Orlové.
Po mnohaleté učitelské praxi a ab-

Mgr. Otakar Prášek
Pan Otakar Prášek se narodil v Čechách, kde vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové se
zaměřením na 1. stupeň základní
školy. V letech 1980–1989 působil
jako učitel v Základní škole v Horním Jelení, tj. malebné městečko
uprostřed lesů blízko Pardubic.

za dloučinnost
výchovu
generací

Ing. Zdeňka Kozlovská
Bc. Andrea Doffková
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Technické muzeum
v Petřvaldě

K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice: Technické skvosty – Hrací strojky

OBRÁZKY Z DĚJIN PETŘVALDU
Zájem o minulost měst a obcí stoupá, populární je historická ikonografie s nezastupitelnou výpovědní hodnotou. Platí to i pro slezský Petřvald, který
získal městská práva až v roce 1955, ovšem předcházel tomu bouřlivý průmyslový a demografický rozvoj původně zemědělské lokality. K prvním
vydavatelům petřvaldských pohlednic patřil Karel Schwidernoch z Vídně či Eduard Feitzinger z Těšína. Záhy se přidali petřvaldští vydavatelé Josef
Hassler, Josef Lejsek či proslulý fotograf Gustav Preč. Výstava prostřednictvím nejstarších pohlednic a fotografií přiblíží podobu této hornické obce
v první polovině 20. století. Výstava potrvá do 28. 2. 2020

SDH Petřvald-Březiny získal díky Nadaci Agrofert a města Petřvald novou stříkačku

14. 3. 2019 byl pro malé hasiče z SDH Petřvald-Březiny z počátku čtvrtek
jako každý jiný. Každý týden se totiž od 16 hodin scházejí v petřvaldské
zbrojnici k pravidelnému kroužku. Po několika chvílích ale poznali, že je
něco jinak. Kromě občerstvení a skleniček s dětským šampaňským pro ně
byla na zahradě připravena základna, na které byly nejen hadice, proudnice a rozdělovač, ale i obrovský dárek. Po nástupu byla panem starostou
města Petřvaldu Ing. Jiřím Lukšou dětem slavnostně odhalena a předána
nová stříkačka PS 15. Předání se dále zúčastnili místostarosta Petřvaldu
Ing. Petr Dvořáček a referentka správního odboru Bc. Lucie Švandová. Bě-

hem přípitku byla nová stříkačka dětmi „pokřtěna“ jako Bohumilka. Poté
už nic nebránilo tomu „Bohumilku“ vyzkoušet a předvést požární útok.
Na novou stříkačku v ceně 140 000Kč bylo získáno 75 000Kč z Hasičského fondu nadace Agrofert a zbytek z rozpočtu města Petřvald. Nový „stroj“
nahradí při soutěžích v požárním útoku letitou PS 12, kterou doposud děti
používaly.
Na závěr bychom touto cestou chtěli poděkovat nejen Nadaci Agrofert, ale
i vedení města Petřvald za dobré vztahy a dlouhodobou podporu.
SDH Petřvald-Březiny

Okénko Domova Březiny

Měsíc březen naladil naše seniory jarní náladou. Venku se začalo jaro hlásit slunečným počasím, a proto jsme si v domově připomněli zvyky s tímto
obdobím spojené. Ve čtvrtek 21. března se v domově uskutečnila „Jarní
slavnost“, na které jsme společně jaro přivítali. Naše svobodná děvčata
vynesla ven Moranu jako symbol překonání zimy a do domova přinesla
nové Léto, ozdobené větvičky podobné máji, které symbolizují příchod
jara. Senioři přednesli jarní básně a na kytaru zahrál Ing. Jiří Bernatík.
K dobré náladě tak přispěla nejen hudba, ale i tanec.
Není to jediná aktivita, která se u nás v měsíci březnu uskutečnila. U příležitosti Mezinárodního dne žen si pro naše seniorky připravily děti z Mateřské školky v Petřvaldě krásné představení. Přednesly básničky, zazpívaly,
zatancovaly a předaly jim vlastnoručně vyrobené kytičky. U této příležitosti
přišli také popřát starosta Petřvaldu Ing. Jiří Lukša, místostarosta Ing. Petr
Dvořáček a ředitel domova Ing. Pavel Zelek. Předali ženám krásný žlutý
tulipán, který jim udělal radost.

Naši senioři žijí aktivním životem nejen
v domově, ale i mimo
něj, což dokládá četnost výletů do blízkého okolí nebo návštěv
kulturních akcí, o které
je z řad seniorů vždy
velký zájem. V měsíci
březnu se naše seniorka zúčastnila 9. ročníku soutěže Missis
Senior, kterou pořádal Domov seniorů Havířov, p. o. - středisko Helios.
Další aktivita, kterou pravidelně pořádáme, je návštěva orlovského kina
O. Senioři naposledy zhlédli film s názvem „Po čem muži touží“. Také zavítali do obchodního domu Ikea v Ostravě, kde si nejen nakoupili, ale měli
zároveň možnost srovnávat, co vše dnešní moderní doba nabízí v oblasti
nakupování oproti předchozím létům. Na další výlet senioři zamířili opět
do Ostravy. Na Černé louce zhlédli Expozici historických motocyklů. Ty se
líbily hlavně mužské části výletníků, ale i dámy zavzpomínaly na stroje,
které vlastnili jejich muži. Velmi oblíbené mezi seniory jsou pravidelné
návštěvy místních cukráren. Posezení u dobré kávy a zákusku jim vždy
zvedne náladu.
Větší společenské akce, které se připravují pro nadcházející období, jsou
Stavění máje a Kácení máje. Více se o uskutečněných nebo připracovaných akcích můžete dočíst na našich webových stánkách www.domovbreziny.cz. Zde jsou umístěny všechny informace týkající se našeho domova,
včetně aktuálního dění.
Mgr. Zuzana Fránková
vedoucí odd. Domova pro seniory
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Výroční zpráva o činnosti ZO ČZS Petřvald za rok 2018

Za našimi členy vidíme na fotografiích zakladatele
rodu Šmajstrlů.

Naše ZO ČZS má k dnešnímu dni
100 členů. V uplynulém období
jsme přijali 14 nových vesměs
mladých členů, čtyři z nich začali
pracovat ve výboru ČZS. Je to přítel
Lukáš Andil, Ing. Pavel Šára, př. Johanka Andilová a př. Petra Bierská.
RR ČZS byla v roce 2018 udělena
naší organizaci stříbrná medaile
za dlouhodobou aktivní a úspěšnou činnost a př. Emilií Moštíkové
bronzová medaile za aktivní činnost v ČZS.
Zemřeli dva naši členové – př. Teodor Böhm, bývalý dlouholetý a zasloužilý předseda naší ZO, př. Milan
Černý, dlouholetý kronikář.
A jaké jsou naše aktivity?
Velmi zdařilými akcemi, které pravidelně každým rokem pořádáme,
jsou společenské večírky a tradiční
smažení vaječiny, na kterou jsme
použili 162 vajec.
Na výzvu města Petřvald, v rámci
konání dětského letního příměstského tábora, jsme pro 20 petřvaldských dětí zorganizovali dvoudenní
pestrý naučný a zábavný program
spojený s hledáním pokladu. Navštívili jsme Těšínské muzeum,
prošli se relaxačním chodníkem,
prohlédli si bludné balvany, zpívali
písničky, soutěžili a hráli různé hry.
Zúčastnili jsme se výstavy spolkové
a klubové činnosti, která se konala
ve dnech7.září a 8. září 2018. Vystavovali jsme výpěstky ovoce a zeleniny ze zahrádek členů naší ZO

Bývalý strojvůdce Milan Pastrňák ve skanzenu Vychylovka.

a některé zajímavé exponáty okrasných rostlin a květin. Byla to například klejicha hedvábná, která je
pěstována jako okrasná zahradní
rostlina s podlouhlým vejčitým plodem. Obsahuje světlehnědá vejčitá
křídlatá semena. Naši dva členové
dokonce vystavovali své výpěstky
na krajské výstavě Život na zahradě v Ostravě na Černé louce.
Byli jsme na dvou zájezdech.
V červnu to byl jednodenní zájezd
na Slovensko, prožili jsme relaxační den v překrásném a tichém
prostředí skanzenu Vychylovka
s projížďkou lesní železnicí a prohlídkou unikátního slovenského
orloje ve Staré Bystrici. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na malé
občerstvení ve sportovním areálu
ve Vendryni.
V září 2018 jsme uspořádali jednodenní zájezd do Rožnova pod Radhoštěm spojený s exkurzí ve Šmajsterlově
pohankovém
mlýně
a s exkurzí ve firmě UNIPAR v Rožnově pod Radhoštěm, která vyrábí
svíčky. Pohanka se loupe mechanickým způsobem po vzoru našich
předků, s tradicí od roku 1861.
Dnes již pokračuje pátá generace
pohankových mlynářů Šmajstrlů.
Pohankové slupky jsou vhodné pro
přípravu čajů (jedna polévková lžíce slupek na čtvrt litru vody).
Pro naše členy i širokou veřejnost
jsme uspořádali dvě přednášky
v dubnu na téma Zelené hnoje-

ní a kompostování na zahrádce
a v listopadu o bylinkách, kdy zkušená odbornice Ing. Ludmila Pavlíková z bylinářství u Sýkorova mostu v Ostravě hovořila o bylinkách
na bolesti kloubů, artrózu, záněty.
Rozsáhlá byla i naše brigádnická
činnost. Renovovali jsme stoly,
opravili židle, pečovali jsme o naši
zahradu, provedli nátěry oplechování, vymalovali vnitřní prostory
klubovny, opravili strojní zařízení
moštárny, což jsme museli řešit
dokonce v období plného provozu.
Moštárnu využíváme a provozujeme zpravidla od září do konce října
(podle úrody jablek) a své ovoce si
sem mohou přivézt jak členové, tak
cizí zájemci, kteří však zaplatí vyšší
poplatek. Cena za moštování jablek byla v r. 2018 výborem ZO ČZS
Petřvald stanovena na 3,- Kč/1 kg
pro člena a 4,- Kč/1 kg pro cizí.
Rok 2018 byl mimořádně úspěšný,
zpracovali jsme 9 052 kg jablek.
Informovanost našich členů o dění
a organizaci plánovaných akcí zajišťujeme přes úsekové důvěrníky
a prostřednictvím elektronické
pošty.
Pro každé pololetí vydáváme aktuální výtisk časopisu Informátor
s uvedením podrobného popisu
připravovaných aktivit.
V závěru mi přísluší, abych poděkoval městu Petřvald za poskytnutou dotaci a všem členům výboru,
kontrolní komisi a ostatním aktiv-

ním členům za odvedenou práci,
za čas, obětavost, ochotu a osobní
iniciativu.
Nakonec recept na pohankové
muffiny.
250 g celozrnné pohankové mouky, 4 žloutky, 4 bílky a špetka soli,
4 polévkové lžíce cukru, 1 - 2 rozmačkané banány, 200 ml oleje, 1
čajová lžička jedlé sody.
Žloutky našleháme s cukrem, přidáme banány, olej a mouku se sodou. Z bílků ušleháme sníh, který
pomalu vmícháme do těsta. Těsto
bez bílků je velice tuhé. Plníme formičky na muffiny, doprostřed těsta
dáme čajovou lžičku marmelády
a zakryjeme opět těstem. Pečeme
asi 20 minut.
Evžen Podstawka,
předseda ZO ČZS

Velké letní
putování Kłodzkem
Už víte, co budete
dělat v srpnu?
Klub českých turistů
Petřvald si vás dovoluje pozvat na týdenní zájezd do Dolního
Slezska.
Ve dnech 10. – 17. srpna se vydáme za poznáváním přírodních
krás polského Kłodzka.
Naším cílem je především pěší
turistika, která je přizpůsobená
všem – od kratších pohodových
procházek po dvacetikilometrové
túry.
Pokud máte rádi přírodu a zdravý
pohyb na čerstvém vzduchu, přidejte se k nám.
Podrobné informace k zájezdu
najdete na adrese:
http://wwww.kct-petrvald.cz/velke-letni-putovani-klodzkem/
Jestli máte zájem jet s námi, napište SMS na číslo 702 177 456
Jarmila Dolejší, KČT Petřvald
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TJ PETŘVALD – HEPO
Dorost

Mladší žáci

23. 3. - mistrovské utkání krajské soutěže (14. kolo).
STARÉ MĚSTO - TJ PETŘVALD			
5:0
(3:0)
Sestava: D. Pokorný - P. Slavev, M. Urbánek (46.´M. Volný), B. Stoklasa, J.
Rusoň - J. Berger, R. Gábor, R. Oršulík, J. Zborovský - D. Knorr, T. Laskovič.
30. 3. - mistrovské utkání krajské soutěže (15. kolo).
TJ PETŘVALD - BYSTŘICE n./O.			
1:4
(0:1)
Branka: R. Gábor.
Sestava: D. Pokorný - P. Slavev, J. Volný, D. Sliwka, J. Berger - V. Gellnar
(17.´J. Rusoň), R. Oršulík (25.´Z. Kandráč), J. Zborovský (60.´D. Knorr), M.
Volný (46.´R. Blahut) - T. Laskovič, R. Gábor.
Dorostenci Hepa jsou po patnácti kolech na 13. místě tabulky se 6 body.
V. Uher

31. 3. - mistrovské utkání krajské soutěže (11. kolo).
TJ PETŘVALD - Lokomotiva PETROVICE		
17:0
(12:0)
Branky: Š. Böhm 7, K. Kandráč 4, Š. Bitala 2, J. Šustek, L. Balcar, Z. Zahnaš, M. Pokorný.
Sestava: V. Kuzma - D. Kichner, A. Otýpka, M. Pokorný, J. Zborovský, J. Šustek, Š. Bitala, Z. Zahnaš. Hokejově střídali: K. Kandráč, L. Balcar, Š. Böhm,
F. Gavlas, M. Grabiec, M. Ševěček, J. Skýba.
Po 11 kolech jsou ml. žáci na 10. místě se 6 body.
K. Pokorný

Starší žáci
31. 3. - mistrovské utkání krajské soutěže (11. kolo).
TJ PETŘVALD - Lokomotiva PETROVICE		
13:4
(5:1)
Branky: Z. Kandráč 6, Š. Bitala 2, A. Durczok 2, Š. Böhm, F. Lakatoš, V.
Sommer.
Sestava: J. Bořil - T. Chrobák, F. Lakatoš, M. Hrachovec, V. Sommer - Z.
Zahnaš, Z. Kandráč, A. Durczok, P. Müller - Š. Böhm, A. Burget. Hokejově
střídali: J. Šustek, Š. Bitala, K. Kandráč, J. Zborovský, O. Šoch.
Po jedenácti odehraných zápasech jsou st. žáci na 8. místě tabulky s 12
body.
R. Klečka

Starší přípravka
16. 3. - poslední turnaj Zimní ligy (hráno v H. Suché).
H. SUCHÁ - TJ PETŘVALD			
1:3
Branky a as.: M. Pokorný (M. Křístek), M. Křístek (-), D. Pěgřím (V. Tomoszek).
Slavia ORLOVÁ - TJ PETŘVALD			
3:1
Branka: M. Pokorný.
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD				
3:0
BOHUMÍN - TJ PETŘVALD				
2:0
Sestava: V. Kuzma - V. Lach, V. Tomoszek, D. Sobita, D. Svoboda - M. Pokorný, M. Skýba, M. Křístek, M. Žurek - D. Pěgřím.
J. Cífka

Soustředění přípravek a žáků na Morávce

V pátek 22. března se autobusem z Hepa vypravilo na Morávku 43 dětí
(obě přípravky, st. a ml. žáci), aby si v doprovodu devíti dospělých (trenérů)
užily tradičního soustředění, které se konalo na RS Paskov, který je zárukou výborného sportovního vyžití.
Na tomto soustředění hráči st. a ml přípravky soutěžili ve víceboji. Po nedělním obědě došlo k ocenění medailemi, diplomy a sladkostmi. Vítězem
víceboje ze st. přípravky se stal V. Kuzma, víceboj u ml. přípravky vyhrál

V. Wencel. Víkend
plný slunce, fotbalu, soutěží, her
a smíchu se vydařil díky obětavosti
chlapů, kteří opět
neváhali obětovat
svůj drahocenný
čas pro naše děti.
Výbor oddílu kopané jim proto touto
cestou děkuje, zároveň vyjadřuje poděkování p. Bitalové, která dětem připravila svačinky.
Doufáme, že dětem, které se zúčastnily této akce poprvé, zůstanou jen ty
nejlepší vzpomínky.
Žáci odehráli své první jarní mistrovské zápasy poslední březnový víkend
(viz výše), naši nejmenší fotbalisté vstoupí do jarní části sezony, která
bude zakončena 21. - 23. června, kdy se na Hepu bude konat již 6. ročník
letního kempu, během dubna. Proto vyzýváme rodiče, aby přivedli své kluky a holky mezi nás, stále přibíráme nové členy všech věkových mládežnických kategorií. Kontakty najdete na www.tjpetrvald.pageride.cz
P. Gorovič

SK SLAVOJ PETŘVALD
SK Slavoj Petřvald z.s. - Veteráns Petřvald, aneb sobota plná zábavy a sportu
V sobotu 30. 3. 2019 si Slavoj Petřvald pozval k přípravnému zápasu na jarní část soutěže
OP Karviná petřvaldskou starou gardu Veteráns Petřvald. Mužstvo je složeno z bývalých i současných hráčů Slavoje a Hepa. Zkrátka jsou to chlapi, co fotbal baví stále. Veteráns Petřvald
dělá i dobré jméno našemu městu v jejich soutěži veteránských mužstev OLD BOYS LIZE.
Pan předseda objednal krásné slunečné počasí, a tak si našlo na hřiště cestu i pár příznivců
sportu a společenské zábavy. A aby nám nikdo neumřel žízní nebo hladem, v uzáku se smály
klobásky a k tomu bylo dobře vychlazené pivo a pro děti a řidiče se našlo i nějaké nealko.
Výsledek zápasu nebyl až tak podstatný, hlavní bylo, aby si kluci zahráli dobrý fotbálek a protáhli svá těla. Pro pořádek Slavoj nakonec Veteráns porazil 3:1.
Sezona Slavoji začala 6. 4. 2019. V době, kdy budete číst tyhle řádky, už budeme vědět, jak zimní i jarní příprava týmu prospěla.
Tímto zveme všechny na zápasy Slavoje na domácím hřišti i na hřištích soupeřů.
MY JSME SLAVOJ!!!!
Martin Frank
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřelí občané

Zdeňka Lapišová

85 let

Maxmilian Farago

Helena Rohlová

Ludmila Némethová

80 let

Mateo Stromšík

Lubomír Bureš

60 let

Alois Valošek

80 let

Stella Gurecká

Milan Vicherek

68 let

Jiří Vilgus

80 let

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Helena Kubišová

89 let

Anežka Puzońová

85 let

Josef Kořenovský

71 let

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

Blahopřání

87 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Dne 24. května 2019 oslaví krásných 90 let pan Miloslav Čapča.
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.
Přejí manželka Jiřina a dcery Milena a Marcela s rodinami.

Vzpomínáme
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 8. února 2019 jsme vzpomněli 23. výročí
úmrtí pana Jaromíra Volného,
který by se dne 14. května 2019 dožil 90 let.
Vzpomeňte s námi. Dcera Jarmila s manželem.

Dne 24. dubna 2019 uplynul jeden rok od úmrtí
paní Evženie Pěgřimočové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery
s rodinami, sestra s rodinou,
švagrová, švagr, vnoučata a pravnoučata.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 6. dubna 2019 uplynulo 5 let od úmrtí
paní Marty Bőhmové
a dne 11. května 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Teodora Bőhma.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Marcela a syn Petr s rodinami.

Jakub Šeliga
Ten, kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě miloval,
ten nikdy nezapomene.
Dne 27. dubna 2019 to bude 8 let,
co jsi nám odešel.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Jen vzpomínky nám zůstaly, na roky s Tebou
šťastné,jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.
Dne 3. května 2019 by se dožila 60 let
paní Helena Serafinová.
S láskou a úctou vzpomínají maminka, sestra
Pavla s rodinou, syn Lukáš a dcera Monika
s rodinami, a rodina Serafinová.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, ten
nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 13. května 2019 uplyne 6 let, kdy nás navždy
opustil pan Drahoslav Rohel.
S láskou vzpomínají bratr s rodinou,
přátelé a známí.

Dne 15. května 2019 vzpomeneme 2. výročí, kdy
nás opustila naše maminka,
paní Olga Bartošová,
narozena 30. ledna 1930.
Vzpomínají dcera Eva a syn Jiří s rodinami.

Dne 25. května 2019 si připomeneme 5. výročí úmrtí
paní Vlasty Kubančíkové.
Dne 21. února 2019 by se dožila 73 let
S láskou a úctou vzpomínají manžel Albert,
syn Martin a dcera Taťána s rodinami.

Květen 2019
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

ČESKÁ TEPELNÁ ČERPADLA
www.zatopime.cz
+ 420 737 238 759
+ 7 let záruka
+ vlastní výroba
+ montáž
+ servis

Restaurace Valachovec přijme servírku
nebo číšníka.
Informace: tel. 777 171 681 nebo přímo v restauraci.
Jen vyučené nebo s praxí!!!

ZDRAVOTNICKÁ

Z ÁCHRANNÁ SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Učinila další krok podporující úspěšnou
záchranu pacientů. Pokud voláte na linku
155, může k vám ještě před příjezdem
profesionální posádky přijít zachránce v
civilním oděvu, tzv. FIRST RESPONDER.
Jde o zdravotníka, policistu, hasiče, či
člena jiné organizace, vyškoleného v
poskytování první pomoci. Nechte FIRST
RESPONDERA pracovat.Může VÝZNAMNĚ
přispět k Z ÁCHRANĚ ŽIVOTA PACIENTA.
SLUŽEBNÍ PRŮK AZ
FIRST RESPONDER
S FOTOGR AFIÍ

LO G O
FIRST
RESPONDER

Z D R AV OT N I C K Á Z ÁC H R A N N Á S LU Ž B A
M O R AV S KO S L E Z S K É H O K R A J E
V ÝŠ KO V I C K Á 2 9 9 5 / 4 0
ZÁBŘEH
7 0 0 3 0 O S T R AVA

FRZZSMSK .CZ
W W W.ZZSMSK .CZ
ZDR AVOTNICK Á ZÁCHR ANNÁ SLUŽBA
MOR AVSKOSLEZSKÉHO KR A JE

DARUJI boudu pro středně velkého psa. Částečně zateplenou, dobrý stav.
Jiří David, tel. 603 203 346

16

Petřvaldské noviny

Nová technologie 5G zrychlí
domácí internet až desetinásobně
Díky nasazení nových
technologií můžete mít
doma mnohem rychlejší
internet. O2 totiž nově
nabízí zákazníkům,
kteří bydlí mimo dosah
kabelového připojení,
novou generaci
bezdrátového internetu
s rychlostí až 250 Mb/s.
Zrychlování se netýká jen velkých měst,
ale i regionů. O2 novou technologií pokrývá už více než 300 tisíc domácností
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší
připojení k internetu prostřednictvím
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen pomalé a nestabilní sítě místních poskytovatelů. Proti dnešku tak můžete mít
internet až desetinásobně rychlejší,“

popisuje ředitel marketingu fixních
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé připojení bez práce
s vedením kabelů
Velkou výhodou 5G Internetu na doma
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci
si tedy nemusí lámat hlavu s pokládkou kabelů. Signál rychlého internetu
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak
postačí malý vnitřní modem. V místech se slabším signálem jej posílí vnější
anténa, kterou vám technici společnosti
sami jednoduše umístí třeba na střechu
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše
zařídí technik, který vám poradí, kam
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.
„Díky tomu, že pro připojení máme vyhrazenou samostatnou frekvenci, už
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy

jako pomalu nabíhající stránky a sekající
se videa ve večerních špičkách nebo při
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kromě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je
nová technologie vhodná například pro
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

Měsíční úspora dvě stě korun
Podstatně rychlejší internet na doma se
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za
připojení. Do konce května navíc můžete využít zvýhodněnou cenu, která platí
po celou dobu trvání smluvního závazku. Sleva je kombinovatelná se zvýhodněním za více služeb od O2, takže za
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zaplatíte měsíčně od 349 korun.
Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz,
kde si také můžete ověřit rychlost internetu přímo na vaší adrese.

Přináším ultrarychlý
do míst, kde ještě nebyl.

Květen 2019

ARBOR MORAVIA s.r.o.

NOVÉ TRVALKY, TRÁVY

OVOCNÉ A OKRASNÉ DŘEVINY
VZROSTLÉ STROMY

PALIVOVÉ DŘÍVÍ: ŠPALKY 600
ŠTÍPANÉ 850,-/prms, MULČ
TVRDÉ DŘEVO, BŘÍZA
VÝPRODEJ KERAMIKY, OBALŮ
KLIMŠOVA 1878, PETŘVALD
po- pá 8:00- 17:00 so 8:00-12:00
tel. 59 654 20 98, 605 248 991
zahradnicentrum@arbormoravia.cz
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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

18

Petřvaldské noviny

Nordic
5G internet
vzduchem
+ TV zdarma
Začněte
se 100 Mb/s za

Petřvald
Rychvald
Orlová

255 Kč
měsíčně

+ Sleva 300 Kč na internet na první
3 měsíce
+ Rychlost 40 Mb/s za 395 Kč/měs.
+ Rychlost 100 Mb/s za 555 Kč/měs.
+ Bez závazku a datového limitu
+ Výkonný Wi-Fi router a venkovní
anténa v ceně služby
+ Vysoká stabilita díky
vyhrazenému pásmu
+ Sleva 75 % na instalaci z původní
ceny 1850 Kč
+ Nordic TV 80+ na první 3 měsíce
zdarma

100 Mb/s

Jednoduše.
volejte 800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

A4- 190x270mm-Petřvald-Rychvald-Orlová.indd 1

21.03.2019 19:45:15
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- Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
- Kuřecí
nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
pečenávepřové
plec, nebo
krkovička
vcelku;guláš;
pečené,
ovarové
neboOhnivé
uzené maso;
vepřové kolínko;
kolínko;
Vepřový
hovězí
guláš;
domácí
sekaná,
tlačenka;
salámová
nebo sýrová
mísa;
domácí
Vepřový
guláš;
hovězí
guláš;
Ohnivé
maso;
domácí
sekaná,
tlačenka;
salámová nebo
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
sýrovápečený
mísa; domácí
jelita,
nebo
jitrnice;
pařený
bůček
(paprikový,
plněný
bůček;
plněná
kuřecí
roláda;
ohnivé
maso česnekový
vepřové, apod.)
kuřecí….
pečenýnebo
plněný
bůček; plněná kuřecí
roláda; ohnivé maso vepřové, nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta Dále,
vcelku
s kostí
- pečené sele něco
navíc:
pečené sele plněné domácí klobáskou kýta vcelku
s kostí
- pečené
sele -zákusky...
chlebíčky, Pečená
jednohubky,
aspiky,
tatarák,
koláče,
pečené sele plněné domácí klobáskou Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648
Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648
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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.

NÍZKÉ CENY

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

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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

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

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

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

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

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