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Velikonoční jarmark v kulturním domě

OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
rád bych vás informoval o událostech a akcích v uplynulém čtvrtletí
a chystaných budoucích akcích.
V měsíci březnu byla zahájena
rekonstrukce chodníku podél ul.
Březinské včetně samotné komunikace. Ukončení celé této akce je
plánováno do konce měsíce června 2019. Finanční náklady na tuto
stavbu jsou ve výši cca 8,9 mil. Kč.
Další finančně nákladnější stavbou, která byla zahájena v měsíci
březnu, je pokračování rekonstrukce chodníku podél ul. Ostravské.
Na tuto akci budeme čerpat dotaci
v rámci MAS Bohumínsko a náklady na tuto část rekonstrukce jsou
cca 8,3 mil. Kč. Ukončení této stavby je plánováno do konce měsíce
června letošního roku.
V měsíci květnu bylo uzavřeno výběrové řízení na realizace rekonstrukce místních komunikací. Do
oprav byly zahrnuty ulice Vocelkova, Školní, P. Bezruče a část ulice
Panelová. Celou akci bude realizovat firma Jankostav s.r.o. a náklady
na realizaci jsou cca 3,2 mil. Kč.
Termín dokončení do 31. 7. 2019.
Od měsíce června bude probíhat

v KD Petřvald rekonstrukce elektrických rozvodů vč. osvětlení sálu
a jeviště. Na základní škole ZŠ
Masarykova bude pokračovat další etapa rekonstrukce elektrických
rozvodů v prostorech ZUŠ Masarykova a MŠ Závodní.
Co se týče sportovních ploch, tak
město bude provádět výměnu umělého trávníku na venkovním hřišti
ZŠ Školní a v kryté hale sportovního areálu.
V MŠ na ul. 2. května bude v letních
měsících dokončena rekonstrukce
sociálních zařízení na horním patře
budovy. V kuchyni této školky proběhne rekonstrukce vzduchotechniky a náklady na tuto rekonstrukci
jsou ve výši cca 3,7 mil. korun.
Během léta je plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice. V rámci této stavby se bude provádět
zateplení budovy, oprava střechy
a rekonstrukce vnitřních prostor
zbrojnice. Celkové náklady na tuto
akci jsou vyčísleny na částku cca
3,1 mil. Kč.
Co se týče připravovaných projektů,
bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení pro realizaci „Roz-

šíření školní jídelny a družiny na ZŠ
Školní“, dále byl vybrán zhotovitel
projektové dokumentace „Regenerace veřejného prostranství mezi
novou radnicí a ul. Kulturní“.
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace
zateplení MŠ Šenovská včetně
výstavby dětského hřiště za touto
mateřskou školou.
Dále bych vás rád pozval na dětský
den, který se bude konat 2. června
v 15.30 hod. v areálu sokolovny.

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
26. 6. 2019 v 16:00 hod.
v Kulturním domě
města Petřvald.
Další větší nadcházející akcí je Petřvaldský otvírák, který se koná dne
15. června od 15.00 hod. Je pro
vás připraven bohatý hudební program a také široká nabídka piv od
společnosti Plzeňský prazdroj a.s.
Ing. Petr Dvořáček
místostarosta města

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
8. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 11. dubna 2019
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu pozemku parc.
č. 4954/2 o výměře 14 m2
v kat. území Petřvald u Karviné.
RM schválila
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky

malého rozsahu pod označením
„Oprava místních komunikací
2019“.
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Projektová dokumentace – Regenerace veřejného prostranství“.
RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
pro „Opravu chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59,
pokračování na str. 2
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k.ú. Petřvald – úsek č. 3 – dodatečné stavební práce č. 1“
se společností SWIETELSKY
stavební s.r.o. Cena díla se
navyšuje o 289 558,33 Kč bez
DPH, cena celkem po změně
činí 7 152 498,25 Kč bez DPH.
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Malování
v objektech města Petřvald“
a o uzavření Rámcové smlouvy
o dílo se společnosti MORYS
s.r.o.
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“
a o uzavření smlouvy se společností HAOSPOL s.r.o., která
má nabídkovou cenu bez DPH
2 568 441,08 Kč.
 zrušit zadávací řízení veřejné
zakázky malého rozsahu pod
označením „Rekonstrukce zahrady MŠ Závodní v Petřvaldě“.
RM schválila
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Rekonstrukce zahrady MŠ Závodní v Petřvaldě II.“
RM rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Výměna
a údržba umělých trávníků“
a o uzavření Smlouvy o dílo
a Servisní smlouvy se společností StavoSport s.r.o., která
má nabídkovou cenu bez DPH
za dílo 1.015.838 Kč a za servis
8 000 Kč.
 zrušit zadávací řízení veřejné
zakázky malého rozsahu pod
označením „HOSPITAL taxi pro
město Petřvald“.
RM schválila
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu, pod označením „HOSPITAL taxi pro město
Petřvald – II. výzva“.
RM rozhodla    
 o poskytnutí finančního daru
ve výši 10 000 Kč a o uzavření
darovací smlouvy s Klubem českých turistů, odborem Beskydy,
na realizaci projektu „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“ aneb „Společně
na Lysou“.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o nájmu, provozování a údržbě tepelného hospodářství
a na prodej tepla se společností
Veolia Energie ČR, a.s.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dodávce vody z vodovodu

a odvádění odpadních vod kanalizací se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace v maximální
výši 300 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově
určené k úhradě uznatelných
nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních
služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020.
 nevyhovět žádosti o pronájem
nebytového prostoru v budově
čp. 930 na ul. Gen. Svobody pro
účely skladového prostoru pro
potřeby COWORK CENTRA.
 o vyřazení a prodeji malotraktoru MT8-150.32 rok výroby 1994
z evidence dlouhodobého hmotného majetku.
 o přijetí daru ve výši 40 % celkových nákladů na výměnu
umělého trávníku v tenisové
hale Sportovního areálu na ul.
Okrajová čp. 1872, tj. ve výši
239 023 Kč a o uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Tenisovým klubem Petřvald, z.s.,
a obdarovaným městem Petřvald, za účelem spolufinancování výměny umělého trávního
povrchu v tenisové hale.
RM vzala na vědomí
 předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31.3.2019.
4. zasedání Zastupitelstva města
Petřvaldu se konalo 24. dubna
2019
ZM rozhodlo
 o návrzích na změnu územního
plánu a určilo Ing. Petra Dvořáčka pověřeným zastupitelem pro
pořizování územně plánovací
dokumentace města Petřvaldu.
ZM schválilo
 účetní závěrku města Petřvaldu
sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2018.
ZM vzalo na vědomí
• inventarizační zprávu k inventarizaci majetku a závazků města Petřvald a zřízených příspěvkových organizací ke dni 31. 12.
2018.
ZM schválilo
 Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2018.
ZM vzalo na vědomí
 Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Petřvald a podrobný komentář k Závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok
2018 a souhlasilo s celoročním
hospodařením města Petřvaldu
za rok 2018, a to bez výhrad.

ZM rozhodlo
 o převodu finančních prostředků ze základního běžného účtu
ve výši 5 000 000 Kč do fondu
rezerv a rozvoje města Petřvaldu.
ZM schválilo
 rozpočtové opatření č. 5/2019
na vypracování dokumentace
ve všech stupních na regeneraci veřejného prostranství mezi
radnicí a ul. Kulturní v Petřvaldě
ve výši 1,9 mil. Kč, zvýšení §
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň bude hrazeno ze
zůstatku prostředků minulého
roku.
ZM rozhodlo
 o bezúplatných a úplatných převodech částí pozemků.
 neakceptovat nabídku úplatného převodu nemovitých věcí
v majetku RESIDOMO, s.r.o.,
a to budovy č. p. 722 na ul.
Klimšova, včetně pozemku
parc. č. 5034 o výměře 452 m2,
vše v kat. území Petřvald u Karviné.
 vyhlásit záměr prodeje hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Petřvald, a to
pozemku parc. č. 597/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Petřvald
č. p. 924, stavba pro administrativu, o celkové výměře 686
m2, pozemku parc. č. 597/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez č.p./bez
č.e., garáž, o celkové výměře
23 m2, pozemku parc. č. 597/3,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./
bez č.e., garáž, o celkové výměře 23 m2, pozemku parc. č. 598
- zahrada, o celkové výměře
167 m2; pozemku parc. č. 599
- zahrada, o celkové výměře
412 m2; vše kat. území Petřvald
u Karviné.

 o podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu
na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie
a dalších adaptačních a mitigačních opatření ve vztahu
ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského
a Ústeckého kraje, Cíl 1 Zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva
formou zvýhodněné zápůjčky
a Cíl 2 Realizace adaptačních
projektů reagujících na změnu
klimatu a projektů vedoucích
ke snižování emisí skleníkových
plynů, zvyšování energetické
účinnosti, dosahování úspor
energie na straně spotřebitelů.
ZM schválilo  
 Zásady pro poskytování zápůjček k zajištění předfinancování
výměny nevyhovujících kotlů
na pevná paliva v domácnostech v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“.
ZM rozhodlo
 o poskytnutí dotace ve výši
166 500 Kč účelově určené
na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Petřvald s Moravskoslezským
krajem.
 nevyhovět žádosti Cyklistického
klubu FESO Petřvald – Březiny,
z.s., o poskytnutí investiční dotace ve výši 220 000 Kč na nákup 9-místného vozidla.
ZM rozhodlo  
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů.

Informace pro žadatele o kotlíkovou
výpůjčku
V rámci 3. výzvy kotlíkových dotací, kterou poskytuje Moravskoslezský kraj na výměnu kotlů, bude město Petřvald poskytovat bezúročné
výpůjčky. Město Petřvald uzavřelo smlouvu s kotlíkovým specialistou,
panem Ing. Jiřím Nezhodou, Ph.D., který vám může být nápomocen
s poradenstvím při zajištění bezúročných půjček a v technických záležitostech s výměnou kotlů. Kontakt na specialistu bude zveřejněn
i na webových stránkách města. Schůzky jsou bezplatné a domluva
o schůzku se specialistou je individuální.
Zájemci, kteří si již předběžně svůj zájem vyjádřili (anketou, e-mailem),
budou kontaktováni kotlíkovým specialistou.
Kotlíkový specialista města Petřvald
Kontakt:
Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D.
Telefon:
605 756 970
Email: jiri.nezhoda@seznam.cz
Ing. Petr Dvořáček
místostarosta města
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 4. 2019 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

108 420,00

108 420,00

33 512,78

11 696,00

11 696,00

4 371,19

-

-

58,15

Přijaté transfery

22 400,85

25 589,04

8 091,57

PŘÍJMY CELKEM

142 516,85

145 705,04

46 033,69

Běžné výdaje

106 134,26

113 225,25

28 987,67

41 128,15

47 643,65

2 031,08

147 262,41

160 868,90

31 018,75
-13 280,07

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech

6 665,56

17 083,86

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-640,00

Prodej podílových listů

-

-

-

Operace z peněžních účtů

-

-

-1 094,86

4 745,56

15 163,86

-15 014,93

FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 30. 4. 2019
Základní běžný účet

38 204 988,37 Kč

Fond rezerv a rozvoje

10 201 609,98 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2019 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor
Rada města rozhodla o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací s těmito spolky, neziskovými a jinými organizacemi a poskytovateli sociálních služeb
Poskytovatelé sociálních služeb
Výše poskytnuté neinv. dotace v Kč
1. SLEZSKÁ DIAKONIE, sociálně aktivizační služba EUNIKA Karviná
6.000
2. ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum ADRA Havířov
10.000
3. NOVÝ DOMOV, p. o.
8.800
4. SVÉPOMOCNÁ SPOLEČNOST MLÝNEK, z. s.
14.000
5. DOMOV VESNA, p. o.
35.200
6. SLEZSKÁ DIAKONIE, azylový dům HANNAH Orlová
10.000
Spolky
1. Klub českých turistů, odbor Petřvald
10.000
2. Klub českých turistů, odbor Klub Ferdy Mravence Petřvald
5.000
3. SK Slavia Orlová, z.s.
19.000
4. Myslivecký spolek HALDY Petřvald
30.000
5. ZO ČSOP Nový Jičín 70/02
3.000
8.000
6. Spolek hornických důchodců Dolu J. Fučík, závodu 4 a 9
7. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Místní spolek Petřvald – 0185
5.000
8. Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
10.000
9. Český svaz včelařů, z.s., Základní organizace Petřvald
15.000
10. Parkinson – Help z.s., klub Ostrava
5.000
11. Český kynologický svaz ZKO Petřvald – 004
40.000
12. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka Orlová a Havířov
5.000
13. Základní organizace Českého svazu žen Petřvald - Sídliště
5.000
14. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Petřvald
20.000
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací
s těmito spolky a poskytovatelem sociálních služeb
Spolky – neinvestiční dotace
1. Cyklistickému klubu FESO Petřvald – Březiny, z.s.,
80.000
2. SK Slavoj Petřvald
120.000
3. Tělovýchovné jednotě Petřvald, z. s.,
240.000
4. Tělocvičné jednotě Sokol Petřvald
75.000č
Spolky – investiční dotace
SK Slavoj Petřvald
40.000
Poskytovatel sociálních služeb
1. Domovu Březiny, p.o., Petřvald
105.600

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.

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:  
• MOBILNÍ TELEFON SAMSUNG, TLAČÍTKOVÝ
Místo nálezu: Petřvald, ul. Okrajová
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
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ČERVEN 2019

Výzva seniorům

1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červen: 4., 11., 18., 25.

Policie České republiky, Obvodní oddělení Petřvald,
zve seniory do Střediska kulturních služeb,
ul. K Muzeu č. 150 v Petřvaldu,
kde bude

2. Svoz plastů
17., (5. kontejnery)

3. Svoz papíru
13., (28. kontejnery)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Červen: 3., 10., 17., 24.

V měsíci dubnu 2019 se dostavili ke
slavnostnímu zápisu do obřadní síně

v úterý dne 11. června 2019 od 15.00 hodin probíhat
moderovaná beseda prevence,
zaměřená na bezpečí seniorů v obydlí, ale i na ulici.
Zúčastnit se může každý senior, avšak z důvodu omezené kapacity
prostoru (max. 50 osob) a z důvodu zajištění dostatečného množství
propagačních materiálů žádáme všechny zájemce o nezávazné potvrzení své účasti zavoláním či zasláním SMS na tel. č. 608 416 146,
nebo na email: ka.oo.petrvald@pcr.cz.

Město Petřvald nabízí pracovní místo:
Elektrikář
Požadujeme:

Maxmilian Farago

Veronika Klobásová

• 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

Manželé Jan a Marta Hesovi oslavili dne
13. dubna 2019 v obřadní síni svou zlatou
svatbu – 50 let společného života.

Ondřej Kotas

Vojtěch Kotas

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

Michal Molin

Foto: Karel Návrat
Pavel Římánek
(Maxmilian Farago)

Komise pro občanské záležitosti srdečně zve manželské páry, které oslaví
výročí svatby, do obřadní síně v budově radnice. Termín obřadu si lze dohodnout na matrice, 1. NP – kancelář č. 104.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Foto: Pavel Římánek
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Den Země
V pátek 26. dubna 2019 si děti
z MŠ Závodní připomínaly Den
Země. Počasí této akci velmi přálo a dubnové sluníčko se ukázalo
v plné kráse. Akce proběhla na zahradě mateřské školy ve spolupráci s žáky základní školy. Cílem této
celosvětové události je upozornit
na důležitost a krásu životního prostředí, o které je potřeba pečovat.
Děti z mateřské školy uklidily zahradu od odpadků, třídily sesbíraný
odpad, také plnily netradiční úkoly,
např. hod plastovou lahví na cíl.
Další sportovní stanoviště jako
skok daleký, hry s psychomotorickým padákem, přetahovaná děti
velmi bavily. Toto nabité dopoledne, završené několika společnými
tanci, si velmi užily.

Děkujeme žákům IV. D ze ZŠ a ZUŠ
Petřvald, paní učitelce Mgr. Ivaně
Kutrové a paní asistentce Monice
Kijovské za spolupráci při přípravě
tohoto báječného programu. Spojením důležitého se zábavou často
vznikají skvělé zážitky pro všechny.
Závěrem je důležité připomenout,
že děti se učí hlavně nápodobou,
proto jim buďme správným vzorem
v každodenním životě a nebuďme
lhostejní k našemu okolnímu prostředí. My se v MŠ budeme řídit
heslem: „Kdo přírodu má rád, musí
se o ni dobře starat“.
Bc. Markéta Čájová
MŠ Závodní 822,
odloučené pracoviště
MŠ Petřvald 2. května 1654, p. o.

Den otevřených dveří
Dne 26. 3. 2019 se na naší škole
konal již tradiční Den otevřených
dveří. Tříhodinový prostor pro prohlédnutí školy měli budoucí prvňáčci s rodiči, ale podívat se přišli také
bývalí i současní žáci. Pod vedením
šikovných průvodců mohli návštěvníci zhlédnout odborné učebny
a výzdobu tříd, prolistovat učebnice
a ochutnat občerstvení ve školní
jídelně. Během letošního Dne otevřených dveří nás navštívilo kolem
70 návštěvníků, kteří své dojmy sepsali do kroniky školy:
„Děkujeme za ukázku školy. Už se

těšíme, až ji budeme navštěvovat.“
„Prohlídka školy se nám velmi líbila
a dcera se těší do první třídy.“
„Děkujeme za možnost zavzpomínat na školní léta v této škole.“
Za všechny názory moc děkujeme
a budeme se těšit na další setkání.
Poděkování patří také všem, kteří
celou akci připravili a aktivně se jí
zúčastnili.
Mgr. Petra Cyroňová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp.org.

Projektový den Velikonoční tradice a tvoření
Velikonoční prázdniny a Velikonoce
jsou doba, na kterou se děti těší.
Konečně je tady jaro. Ve dnech
od 9. dubna do 16. dubna se v každém oddělení ŠD uskutečnil projektový den na téma Velikonoční tradice a tvoření, který byl realizován
v rámci projektu MSMT „Podpora
rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II“ reg. číslo: CZ.02.3.68/0.
0/0.0/18_063/0010596. Projekt
začal společnou diskuzí o tom, co
jsou Velikonoce, proč se slaví a jak
probíhá příprava na tyto svátky
u žáků v rodinách. Formou hledání
barevných vajíček se žáci seznámili
s velikonočním (pašijovým) týdnem. Zjistili, že každý den má svůj
název a je spjat s určitým zvykem
a tradicí. Společně s odborníkem
z praxe paní H. Sulkovou jsme poznali několik způsobů zdobení va-

jíček. Seznámili jsme se s výrobou
velikonočních dekorací a ochutnali
tradiční velikonoční jídla (beránka,
mazanec, vajíčkovou pomazánku).
Po celou dobu tvoření jsme se učili
velikonoční koledy a říkanky. Celý
projekt jsme zakončili návštěvou
technického muzea, kde si žáci
prohlédli výstavu Velikonoce v muzeu. V rámci velikonočních dílniček
si žáci vyrobili velikonoční přáníčko
a dekoraci na stůl. Naším cílem
bylo žákům přiblížit lidové zvyky
a křesťanské tradice Velikonoc.
To se nám snad povedlo. Z ohlasu
akce u žáků vyplynulo, že se jim
projekt líbil, že se něco nového dozvěděli.
Jana Dostálová, vedoucí ŠD
v ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strrukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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Ozdravný pobyt ve Starých Hamrech
Na přelomu března a dubna strávilo 40 petřvaldských dětí spolu s šestičlenným dospělým
doprovodem dvanáctidenní ozdravný pobyt
v hotelu Sůkenická ve Starých Hamrech. Finanční dotaci na tuto školu v přírodě získala
ZŠ a ZUŠ Petřvald za podpory města Petřvald
z programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně
základních škol (ŽPZ/04/2017), jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj. Tento dotační
program finančně podporuje ozdravné pobyty
žáků 1. stupně základních škol z těch oblastí
Moravskoslezského kraje, které jsou nejvíce
postiženy zvýšenou koncentrací polétavého
prachu v ovzduší, a jeho cílem je prevence respiračních onemocnění, na jejichž vzniku se
může znečištěné ovzduší také podílet.
Až k samé hranici České republiky a Slovenska
vyrazily 25. března děti z třetí, čtvrté a páté
třídy Masarykovy školy na ulici Závodní. Hotel
Sůkenická, který jim byl na dvanáct dnů přechodným domovem, leží v nadmořské výšce
920 metrů a jeho okolí bylo po celou dobu
našeho pobytu zasypáno velkým množstvím
sněhu. Děti si tak ještě na začátku jara užily spoustu tradičních zimních
radovánek a využívaly i horní část přilehlé sjezdovky. V dosahu bylo i několik atraktivních turistických cílů. Podnikli jsme pěší túry k Masarykově
chatě, do přírodní rezervace Salajka, k památníku bojové družby Čechů,
Slováků a sovětských partyzánů v SNP, k prameni Vsetínské Bečvy a také
do centra obce Bílá, kde jsme si prohlédli oboru plnou zvěře typické pro
beskydské lesy. Vyrazili jsme také na autobusový výlet do Rožnova pod
Radhoštěm, kde děti navštívily všechny části Valašského muzea v přírodě.
Některá dopoledne jsme věnovali výuce, aby děti docela nevypadly ze
školního rytmu. Večery pak byly vyhrazeny zábavě a soutěžím. Konala se
diskotéka s živou hudbou v podání manželů Hečkových, pyžamový bál,
maškarní bál, talentová soutěž, kadeřnická a módní soutěž, vědomostní
kvíz, kvíz ze znalostí slovenského jazyka a nakonec závěrečná slavnost
spojená s oceněním dětí za nejrůznější soutěže, do kterých se během celého pobytu zapojily.

Dvanáctidenní pobyt byl sice dlouhý jak pro děti, z nichž se některým občas zastesklo po rodičích, tak i pro dospělé, ale umožnil nám trávit spoustu času v krásné a čisté přírodě Beskyd a snad tak splnil svůj účel a prospěl zdraví našich dětí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegovi, kteří se spolu
se mnou této školy v přírodě zúčastnili a bezvadně plnili své úkoly. Byly
to jmenovitě paní učitelka Ivana Kutrová, paní vychovatelky Naděžda Cieslarová a Anna Pětrášková, zdravotnice paní Lenka Hečková a jako noční
dozor se tentokráte vystřídali paní Zdeňka Vicherková a pan Petr Winkler.
Poděkování patří také personálu hotelu Sůkenická, který se o nás skvěle
staral a výborně nám vařil.
Mgr. Karel Franek
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
příspěvková organizace

Zápis žáků do 1. ročníku na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Ve dnech 4. a 5. dubna 2019 proběhl zápis do 1. ročníku v budově
na ul. Školní 246. Zápis se skládal
z administrativní části, tj. podání
žádosti o přijetí či podání žádosti
o odklad, pokud zákonní zástupci
odklad požadovali. Děti si mezitím
zkoušely orientační test školní zralosti u školní psycholožky. Poté následovala oblíbená motivační část
zápisu, která obsahovala neformální aktivity zaměřené na zhod-

nocení dovedností dítěte, rozhovor
s paní učitelkou a orientační posouzení školní připravenosti. Tato část
byla zaměřená především na motivování dítěte pro školní docházku.
Na závěr následovala část u dětí
nejoblíbenější, a to výběr upomínkového dárečku, který pro budoucí
prvňáčky vyrobily děti ze školní družiny.
Zapsáno bylo celkem 71 budoucích žáků 1. tříd, o odklad školní

docházky požádalo 9 zákonných
zástupců.
Velice děkujeme zákonným zástupcům, že si vybrali pro své dítě naši
školu, a těšíme se na vzájemnou
spolupráci. Dále děkuji všem, kteří
se na přípravě a samotné organizaci zápisu podíleli.
Mgr. Vladimíra Lisová
zástupkyně ředitelky
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Minifotbal
Ve čtvrtek 17. 4. 2019 se družstvo
starších žáků naší školy zúčastnilo
městského kola v minifotbalu. Turnaj se již tradičně odehrál ve sportovním areálu v Orlové – Lutyni.
Za soupeře jsme měli sedm týmů
z Orlové, Rychvaldu a Dolní Lutyně.
Našim hochům se první zápas sice
příliš nepovedl, pak ale již potvrdili
své kvality a sehranost. Kluci celkově turnaj vyhráli, a zajistili si tak
postup do okresního kola. To se ko-

nalo 24. 4. 2019 na stejném místě.
V konkurenci sedmi týmů jsme již
nebyli tak úspěšní. Předvedená hra
však i tentokrát potvrdila, že kluci
z Petřvaldu fotbal hrát umí.
Všichni zúčastnění si zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci školy a panu Sobkovi patří dík
za doprovod a trenérskou podporu
hochů.
Hynek Peter (učitel TV na ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p. o.)
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Příprava na přijímací zkoušky
3. 4. 2019 proběhly na naší škole přijímací zkoušky „na nečisto“.
Žáci devátého ročníku hlásící se
na maturitní obory si vyzkoušeli
atmosféru a zátěž přijímacího řízení.
Po absolvování 60 minutového
testu z českého jazyka a 70 minutového testu z matematiky je
čekala preventivní beseda o stresu před přijímacími zkouškami.
Během ní si žáci ověřili, jak je dobré pozorně číst zadání testů a nebýt
zbrklý, a také dostali tipy, jak tuto životní situaci zvládnout s co nejmenším
stresem. V letošním roce žáky na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky připravovaly hlavně paní učitelky Jiříčková, Helbichová a Lukašíková. Všem vyučujícím, kteří se věnovali přípravě žáků, moc děkujeme.
Žákům přeji hodně štěstí při testech i v dalším studentském životě.
PhDr. Ing. Jana Lehnerová (školní psycholožka)

Poděkování pracovnicím školní jídelny
za „Týden splněných přání“
I v tomto školním
roce rozhodovali žáci
ve školním parlamentu, na jakých jídlech
by si rádi pochutnali
v rámci „Týdne splněných přání“. Paní
kuchařky jim vybrané
menu v prvním dubnovém týdnu uvařily
a žáci jim byli poděkovat sladkou pozorností. Nejvíce žákům chutnala pizza, rajská polévka
nebo třeba domácí straciatella. I další jídla byla výborná, a proto zástupci
školního parlamentu děkují za všechny žáky stravující se ve školní jídelně.
PhDr. Ing. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Vítání jara v naší ZUŠ
V úterý 26. března 2019 se na škole uskutečnily tři výchovné koncerty,
které zaplnily koncertní sál do posledního místečka. Posluchači zde mohli
zhlédnout královnu jara „Vesnu“ v podání Klárky Andilové a v roli krále vod
se představil Martin Konkolský.
Naše vyprávění bylo zpracováno podle pranostik, zvyklostí a pohádkového
námětu. Moderování obou protagonistů bylo prokládáno hudbou našich
žáků a učitelů, kterým tímto děkujeme za jejich poctivou práci, nápaditost
a cílevědomost. Závěr koncertu patřil hudební skupině Džíny a jejímu poutavému programu, který zakončily naše postavičky královna Vesna a král
vod s přáním krásného jara. Výchovné koncerty zpracovala a s žáky nastudovala paní učitelka Ivana Matušů.
Ivana Matušů
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

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

Velikonoční jarmark a farmářské trhy

NA KOLE
DĚTEM
Veřejná cyklotour
s Josefem Zimovčákem
Ve středu 17. 4. 2019 jsme oslavili svátky jara hned dvěma akcemi
současně, Velikonočním jarmarkem v Kulturním domě v Petřvaldě
a Farmářskými trhy před kulturním
domem. Návštěvníci mohli zhlédnout vystoupení dětí z MŠ, ZŠ
a ZUŠ v Petřvaldě, vyrobit si velikonoční výzdobu, namalovat vajíčka,

uplést pomlázku, anebo si jen tak
pohladit živá kuřátka a housátka.
Ve stáncích byly nabízeny různé
dobroty, takže i mlsné jazýčky byly
uspokojeny 
Taťána Čechová,
kulturní referentka
foto: Karel Návrat

V Petřvaldě
5. 6. 2019 v 9:15
před radnicí můžete
přivítat peloton.
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RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ
Kreslení a malování jsou úžasným relaxem a únikem od všedních starostí.
Chcete cítit, jak se stres vyplavuje do dáli, jak koncentrace myšlenek
je soustředěná na pár čar a kombinace barev?
Přijďte na náš kurz, je určen právě pro vás!
Zajistíme vám pohodlí, všechen potřebný materiál, ukážeme vám techniku,
se kterou budete pracovat.
NEMUSÍTE NIC UMĚT!

Program: různorodé techniky kresby a malby, barevný kruh, míchání barev,
suchý pastel, akvarel, tempery, akryl, intuitivní kresba, kombinované techniky,
výklad barev.
Kurzy povede lektor a malíř MgA. Tomáš Oslizlok

Kde: Petřvald - SKS
Kdy: výběr ze dvou termínů
13. září 2019 - 14. června 2020 pátek od 9.00 hod. - 12.00 hod.
12. září 2019 - 13. června 2020 čtvrtek od 16.00 hod. - 19.00 hod.
Cena: cca 6.600,- Kč za celý kurz (dle počtu přihlášených)
V ceně jsou veškeré pomůcky: akvarel, štětce, anilinky, tuže, suché pastely, uhly, fixy,
temperové barvy, papíry, tužky, gumy, brusné papíry, modely, podkladové materiály,
šablony, lektorné, pronájem prostor. V případě, že budete chtít malovat na plátno,
budou k dispozici desky s plátnem k zakoupení.

Nutná rezervace předem na sks@petrvald-mesto.cz do 31. 7. 2019

Červen 2019
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KNIHOVNA PETŘVALD

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

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

Čarodějky
Každoroční Slet čarodějnic aneb Čáry máry 2019 se letos opět kvůli nepřízni počasí konal uvnitř naší knihovny. Malým čarodějnicím a čarodějům to
naštěstí nevadilo a přiletěli v hojném počtu. S chutí si zasoutěžili, vyrobili
si malé dárečky, které si pak odnesli domů a dokonce proběhla i Miss
čarodějka. Děkujeme za pomoc MO Českého svazu žen, pod vedením paní
Jarmily Skálové. Podívat se na nás přišel i pan starosta Jiří Lukša. Všechno
dění nám krásně nafotil pan Karel Návrat, tímto mu děkujeme.

KLUB MAMINEK
Milé maminky, klub vám poskytuje klidné místo ke scházení
se s ostatními maminkami a jejich dětmi. Nabízíme k využití prostory dětského oddělení, velké množství literatury pro maminky
a děti i zázemí pro malé občerstvení. Program klubu není zajištěn, rozhodující je vaše aktivní zapojení se.

Termín Klubu maminek: 4. června
Během letních prázdnin Klub maminek nebude.

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA:
1. 7. – 30. 8. 2019
PONDĚLÍ A STŘEDA:  8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Úterý, čtvrtek a pátek zavřeno

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.

Pondělky ve skladu!

Jak se žije
v Jižní
Koreji

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

Radka Hong Haichlová

3.6.2019 v 17:00
VSTUP VOLNÝ
Město Petřvald 735 41 , K Muzeu 150
www.petrvald.knihovna.cz

18. 6. 2019 v 17:00
K Muzeu 150 Petřvald u Karviné, tel: 596 542 952
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÉ ZASTUPITELE
Jmenuji se Martin Miksa a je mi
47 let.

Jsem rozený Petřvalďák a v našem
městě jsem strávil prakticky celý
život. V rámci studií jsem sice většinu času pobýval v Opavě a v Brně,
nicméně domů jsem se vracel vždy
k rodičům do Petřvaldu. Při zaměstnání jsem na Slovensku vystudoval vysokou školu v oboru sociální
práce. Krátce jsem bydlel i v Orlové, ale poté, co jsem poznal svoji
manželku, jsem se do Petřvaldu
vrátil natrvalo. Společně vychováváme dvě dcery ve věku 7 měsíců
a 10 let. Kromě toho, že se považuji

Petr Jonšta

Jsem rodák z Petřvaldu a žiji v něm
celý svůj život. Moje vazba k tomuto městu je tedy velmi silná a záleží
mi na jeho dalším rozvoji. Vyrůstal
jsem na sídlišti na ulici Březinská
a nyní žiji v rodinném domě v lokalitě Podlesí. Jsem ženatý a mám dvě
malé děti, syna a dceru. Po složení
maturitní zkoušky na Střední průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích
jsem pokračoval ve studiu na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava, Fakultě metalurgie
a materiálového inženýrství, kde
jsem získal vysokoškolské vzdělání

za Petřvalďáka, tak o sobě říkám,
že jsem i Zaryják. Z této části Petřvaldu pochází můj otec a já se zde
také nastěhoval. Tak úplně jsem
se ovšem nepotatil. Otec i děda
pracovali na šachtě. Já prakticky
celý svůj život strávil pracovně také
v našem městě, nebylo to ale v hornictví, nýbrž jsem cca 20 let pracoval u Policie ČR. Poměry se zde
ale změnily takovým způsobem, že
jsem se radši rozhodl změnit působiště. Nyní pracuji v Ostravě. U policie již kroutím 27 rok. Na Zaryjích
jsem se začal věnovat i jednomu
ze svých koníčků, a to chovu poštovních holubů. V minulosti jsem
se aktivně věnoval i fotbalu, který
jsem hrál za TJ Fučík Petřvald, který dnes znáte spíše pod názvem
Hepo.
Jsem zastupitelem a radním města
Petřvald. V minulosti jsem pracoval
v komisi dopravy. Tato oblast je mi
i vzhledem k mé práci a bývalému
působení v Petřvaldě dost blízká.

Problematice dopravy v našem
městě se snažím věnovat i nyní,
byť již členem této komise nejsem.
V rámci jedné z pracovních skupin
jsem se také podílel na tvorbě Strategického plánu města Petřvald
na rok 2017–2030. Jak jste si již
výše přečetli, je mi blízká i sociální
oblast, se kterou se stále setkávám
v osobním i v profesním životě.
Také se v současné době podílím
na práci SRPŠ při ZŠ a ZUŠ Školní.
V neposlední řadě, v rámci spolkové činnosti, mám na starosti téměř
veškerou agendu týkající se petřvaldského holubářského spolku.
Mám-li říct něco ke svému životnímu postoji, mottu či vizím, použil
bych pouze tři slova. Respekt, úcta,
pokora. Myslím si, že v dnešní době
nad významem těchto slov moc lidí
nepřemýšlí a s tím souvisí i jejich
chování. V práci jsem tato tři slova vyslovil před jedním z kolegů.
Jeho odpověď zněla: „To jim dneska chybí“. Myslím si, že nejenom

některým mým kolegům, o kterých
jsme spolu hovořili, ale i spoustě
lidí v dnešní společnosti, potažmo
v našem městě. Přál bych si, aby se
lidé na těmito třemi slovy nejenom
někdy pozastavili, ale se i podle
nich začali chovat. To ale asi není
úkol pro mne jako pro zastupitele.
Jako zastupitel bych chtěl podporovat zvýšení bezpečnosti v našem
městě nejen za využití dalších
investic, ale i za účelného využití
současného stavu a zkvalitnění
práce v této oblasti. Podporu si
ale zaslouží i jiné oblasti, ale nelze
tady vyjmenovat vše. Doufám, že
svou prací v zastupitelstvu přispěji
k tomu, aby se v Petřvaldě dobře
bydlelo nejenom nám, starousedlíkům, ale hlavně našim potomkům,
ale i nově přistěhovaným občanům,
kteří si naše „hornické“ město vybrali k bydlení. Svůj příspěvek bych
ukončil jedním staročeským příslovím. Není na světě člověk ten, aby
se zavděčil lidem všem.

nejprve v magisterském a posléze
i v doktorském studijním oboru Materiálové vědy a inženýrství. V témže oboru jsem byl po úspěšné
obhajobě habilitační práce v roce
2016 jmenován docentem.
Moje dosavadní profesní kariéra
však není spjata jen s oblastí vysokoškolského vzdělávání, resp. vědy
a výzkumu, kdy jsem na VŠB-TUO,
Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, Katedře materiálového inženýrství působil od roku
2003 jako odborný asistent a nyní
jako docent, ale rovněž s průmyslovou sférou. Pět let jsem pracoval
ve strojírenské společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. na pozici Specialista technických inovací.
V současnosti také pracuji pro společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. na pozici Projektový manažer a vedoucí útvaru
Metalurgický výzkum.
K mým největším koníčkům patří
jednoznačně sport, a to jak aktiv-

ně, tak i pasivně. Řada petřvaldských občanů mě zná z „HEPA“,
za které jsem hájil fotbalovou
branku od žáčků, přes dorost, až
po muže. Za družstvo dospělých
jsem odehrál 652 utkání. Dva roky
jsem rovněž okusil fotbalovou dorosteneckou ligu ve Vítkovicích.
Mezi mé další koníčky patří poslech
hudby různých žánrů, fotografování
a práce na zahradě. Maximum volného času se samozřejmě snažím
trávit se svoji rodinou.
Práce na pozici zastupitele města
je pro mě novou výzvou a velmi
si vážím důvěry občanů, kteří mi
zvolením dali možnost zapojit se
aktivně do dění ve městě. Zastupitelstvem města jsem byl rovněž
zvolen předsedou Finančního výboru a společně s ostatními kolegy
se zabývám kontrolou hospodaření
s majetkem a finančními prostředky obce. Práci pro naše krásné
město budu vykonávat podle svého
nejlepšího svědomí a zkušeností,

získaných v mém profesním životě.
Mým cílem je přispívat k tomu, aby
se obyvatelům v našem krásném
městě dobře žilo, město se nadále rozvíjelo k prospěchu nás všech
a abychom mohli být hrdi na to, že
jsme Petřvalďané.
Je samozřejmé, že jednotlivec dokáže málo a že je potřeba vzájemné sounáležitosti všech občanů.
Každý z nás může něco vykonat,
a to zejména v oblasti sociální,
životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy. Lidé by k sobě měli být
ohleduplnější a dokázat spolu lépe
komunikovat, protože řada věcí je
právě o té komunikaci. Nikdo nemůže znát vše a stále platí: „Více
hlav více ví“. Já sám budu vždy
otevřen konstruktivní diskuzi, budu
občanům rád naslouchat, vnímat
jejich problémy a náměty a ty řešit
na kompetentních místech.
Za rozhovory děkuje
redakční rada

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.

Červen 2019
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Velikonoční stůl
Pod tímto názvem pořádalo vedení přátelského města Strumień velikonoční akci pro
širokou veřejnost ve své střediskové obci Pruchna. Tato akce se uskutečnila v sobotu
6. dubna 2019 odpoledne.
Starosta města Ing Jiří Lukša požádal vedení Klubu důchodců na Březinách o spolupráci při výše jmenované akci. My jsme mu naši účast přislíbili a v pátek 5. dubna
jsme v klubovně na Březinách pekli koláče makové i tvarohové. Každá členka z výboru
dostala za úkol doma připravit nějakou velikonoční specialitu, s kterou v Polsku reprezentovala naše město. A když přijel řidič mikrobusu, nestačil se divit, kolik výrobků to
do Polska vezeme. Naše delegace čítala sedm členek a ty vezly zapékané klobásky,
zapečené uzené maso spolu s klobáskou v kynutém těstě pod názvem šoldra, perníčky s velikonočními motivy, čokoládový dort, piškotové beránky, Masarykovo oblíbené
pečivo, různé druhy pomazánek, uzené maso, klobásky, zmiňované koláče. A nechyběl
ani vaječný koňak.
Spolu s námi se akce zúčastnilo i pět polských organizací. Česko reprezentovaly další
čtyři organizace, s kterými má Strumień uzavřenou spolupráci. Ale byli zde i zástupci
ze Slovenska.
Velikonoční stůl byl nachystán a prostřeno na něm bylo nepřeberné množství specialit
českých, slovenských a hlavně polských.
Musím konstatovat, že naše výrobky nezapadly. Naopak. Všímaly jsme si, že u našeho stolu máme neustále velkou řadu těch, kteří chtěli petřvaldské
výrobky ochutnat. A šoldra slavila velký úspěch, neboť žádná z přítomných organizací tuto pochutinu nenabídla. A mladí lidé jenom vzdychali a vzpomínali na to, jak ji pekla jejich babča, ale že už se velmi málo v domácnostech připravuje.
Čas příjemně utíkal, přišel mezi nás i náš pan starosta Ing Jiří Lukša, který také s chutí ochutnal naše výrobky.
Začaly jsme balit jako první ze všech zúčastněných organizací prázdné krabice (rozuměj - už nebylo co nabídnout, protože jsme vše vydaly), uklízet naše
výstavní místo a chystat se na cestu zpět. Odjížděly jsme s pocitem dobře odvedené práce, který byl umocněn i pochvalou starosty města. Tak snad
jsme městu Petřvald neudělaly ostudu, ale naopak jsme se dobře zapsaly do povědomí našich polských přátel.
Za Klub důchodců na Březinách Jarmila Skálová

Soutěž Petřvaldský železný hasič

Úspěch mladého hasiče

Během první dubnové soboty se
na ovále u sokolovny konal 1. ročník soutěže Petřvaldský železný
hasič. Změřit síly mohli kluci i dívky ve věku 13 – 14 a 15 – 18 let.
I přes nepřízeň počasí se na nástupu před závodem seřadilo
celkem 48 závodníků ze 13 SDH
z okresů Karviná, Opava a Frýdek-Místek.
Každý závodník musel na trati bezchybně splnit 7 disciplín a v co nejkratším čase doběhnout do cíle.
Po odstartování museli soutěžící od čerpadla, které bylo pořízeno za přispění Nadace Agrofert, roztáhnout dvě hadice B. Následovalo uvázání lodního
uzle a překonání překážky z pneumatik. Pak se museli soutěžící proplazit
šestimetrovým tunelem a po jeho překonání přiběhli k lešení, na které museli mladší na laně vytáhnout hadici C a starší hadici B. Dále následovalo
přesunutí pneumatiky z nákladního vozu a poslední disciplína tzv. „hammer
box“, tedy 14 nebo 20 úderů pětikilovým kladivem pro mladší resp. starší
soutěžící. Pak už stačilo pouze doběhnout do cíle a zazvonit na zvonec.

Přesto, že byla sobota 27. 4. spíše deštivým
dnem, přinesla dvě bronzové medaile mladému hasiči Tomáši Fajkusovi. První soutěž
se konala u hasičské zbrojnice v Doubravě, kde v rámci okrskového kola v požárním sportu obsadil Tomáš 3. místo v běhu
na 100 m s překážkami v mužské kategorii.
Druhá soutěž pro mladé hasiče se konala
v Dolní Lutyni a šlo o závod typu TFA (Toughest Firefighter Alive), což ve volném překladu znamená „Nejtvrdší hasič přežije“.
I zde se Tomášovi podařilo v silné konkurenci obsadit 3. místo. Děkujeme
našim mladým hasičům za reprezentaci SDH Petřvald-Březiny a přejeme
spoustu dalších sportovních úspěchů.
SDH Petřvald-Březiny

A kdo tedy v jednotlivých kategoriích zvítězil?
Dívky 13 – 14 let: 1. Elena Jurigová, SDH Sosnová
		
2. Kateřina Grauerová, SDH Petřvald - Březiny
		
3. Hana Hubincová, SDH Orlová - Poruba
Dívky 15 – 18 let: 1. Gabriela Martynková, SDH Stanislavice
		
2. Natálie Müllerová, SDH Karviná - Hranice
		
3. Karolína Oczková, SDH Karviná - Hranice
Chlapci 13 – 14 let: 1. Tomáš Sikora, SDH Rychvald
		
2. Tomáš Šeliga, SDH Rychvald
		
3. Radim Šeliga, SDH Rychvald
Chlapci 15 -18 let: 1. Jakub Wachtarczyk, SDH Těrlicko - Hradiště
		
2. Jakub Bínek, SDH Rychvald
		
3. Dominik Čiž, SDH Těrlicko - Hradiště
Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
a postavení tratě, MěÚ Petřvald za ceny pro soutěžící, „Čočkinovi“ z SDH
Ostrava-Zábřeh za zapůjčení tunelu a SDH Rychvald za zapůjčení lana.
Dále rozhodčím z okolních sborů, ČČK za zajištění zdravotnické hlídky
a všem soutěžícím a jejich rodičům.

Pořadatel:
TK Petřvald, z. s.
735 41 Petřvald, Okrajová 1872
Počet účastníků:
32 dvouhra
				
16 čtyřhra
Startovné:
300 Kč
Ředitel turnaje:			
Štefan Koóš
Zahájení:
9:00 hodin
Povrch:
antuka, 4 kurty
Kategorie:
+ 18 let
dvouhra, čtyřhra – muži a ženy v jedné kategorii
Hrací systém:
herní plán (pavouk)
2 vítězné sety (1. a 2. set stav 6:6 tiebreak malý,
případný 3. set tiebreak velký)
(v případě nepříznivého počasí a malého počtu účastníků možnost změny
hracího systému)
- bez soutěže útěchy
Občerstvení: 			
zajištěno
Ceny:				
putovní pohár, věcné ceny
Přihlášky:			
737 127 770, 605 147 925

Za SDH Jana Grygerková a Aleš Vicherek

Petřvald Open 2019 4. ročník
8. – 9. června 2019
Tenisový turnaj amatérů

Dětský den 31. května 2019 v 15 hodin
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Zahájila se sezona 2019 v cyklistice  
Sezonu zahájil jako první náš „ elitní “ závodník Petr Swaczyna z kategorie mužů startem na prvním
závodě Českého poháru v Bíteši
dne 31. března 2019. Na startu
se sešlo 140 závodníků. Petr dojel
na 42. místě. S tímto pořadím nebyl
absolutně spokojen. Náladu si spravil 7. dubna 2019 startem v Trnavě
na úvodním podniku Slovenského
poháru. Na stošedesátikilometrovou
trať vyrazilo 135 cyklistů ze Slovenska, Česka, Polska, Maďarska a Petr
si dojel pro velice slušné šesté místo. Za týden 14. dubna 2019 se mu
na 2. závodě Českého poháru v Kyjově podařilo zabodovat - a to na 21.
místě. Závod měřil 145 km, zápolilo v něm celkem 125 cyklistů v deštivém
a studeném počasí, a dokonce se sněhem. Poslední dubnovou neděli 28.
dubna 2019 se konal 2. závod Slovenského poháru v Krupině, kde startovalo 130 mužů. Trasa měřila 140 km a Petr dvěma rozhodujícími nástupy

dojel do cíle ve vedoucí tříčlenné skupině na 3. místě!!!
Další náš závodník kategorie Elite mužů Jaromír Pytel pro zranění zatím
do závodů nenastoupil.
Jak na tom byla mládež?
Prvním závodem byl 2. závod Českého poháru mládeže v Brně. Nejúspěšnějšími závodníky byli dvanáctiletí Markéta Huráčová a Robin Bláha, kteří
se umístili na 5. a 9.místě. Do desítky v cíli se vešla i starší žákyně Dominika Rupová. Závod se nepovedl kadetům a juniorům, kteří se nevešli
do bodovaných míst.
V Kyjově se dne 13. dubna 2019 jel 3. závod Českého poháru, byl okružním závodem. Tam Markéta zvítězila a Robin se umístil třináctý. V kategorii juniorů startovali za náš klub celkem tři závodníci. Nejlépe si vedl
Tomáš Swaczyna na bodovaném 14. místě. Tamtéž se v neděli 14. dubna
2019 konal 4. závod Českého poháru, byl to silniční závod v náročném
kopcovitém terénu. Nejlépe si opět vedli naši nejmladší Markéta Huráčová a Robin Bláha, Markéta byla čtvrtá a Robin Bláha dvanáctý, takže si
přivezli cenné body. Pro nepřízeň počasí (sněžení během závodu kadetů
a juniorů) naši závodníci závod nedokončili. A nebyli jediní. Z celkového
počtu 160 startujících dokončilo závod pouze 23 závodníků.
Matasová Z.

Okénko Domova Březiny
Oslava životního jubilea 105 let

Paní Žofie Ploticová oslavila 1. května krásné životní jubileum 105 let.
U této příležitosti ji 6. května navštívil
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří
Navrátil, starosta města Petřvaldu

Jiří Lukša a místostarosta Petr Dvořáček, aby jí spolu s ředitelem domova
Pavlem Zelkem popřáli do dalších let
hlavně zdraví a osobní pohodu. Paní
Ploticová obdržela krásné kytičky
a praktické dárky. Se všemi gratulan-

ty si připila na zdraví a poděkovala
za návštěvu. „Jsem překvapená, kolik lidí mi přišlo pogratulovat. To snad
není ani možné. Jsem stále zdravá
a cítím se dobře, všichni se ke mně
chovají hezky. Nemůžu si na nic stěžovat,“ sdělila přítomným. Na paní
Ploticové bylo vidět, že si skromnou
oslavu užila. Bylo obdivuhodné, jak
si ve svých 105 letech hezky popovídala a ráda si s gratulanty i zažertovala.
V Moravskoslezském kraji žije aktuálně 56 lidí, kteří mají sto a více let.
Oslavenkyně paní Žofie Ploticová žije
již osmým rokem v Domově Březiny,
kde ji pravidelně navštěvuje rodina.
Zaručený recept na dlouhověkost
nemá, jak sama říká: „Život jsem
brala takový, jaký je, hlavně vždy
pozitivně myslet, zůstat lidský, pracovat, jíst a pít všechno.“ Hodně sportovala, byla aktivní v Sokole, chodila
za kulturou a ráda četla. I ve vyso-

kém věku 104 let odebírala časopis
Květy. V současné době spíše odpočívá a sleduje televizi, ráda si povykládá a vtipkuje se zaměstnanci.
Paní Žofii Ploticové přejeme do dalších let hlavně zdraví a spokojenost.
Mgr. Zuzana Fránková

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
7. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (13. kolo).
Gascontrol HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD		
1:3
(1:2)
Branky a asistence: 32.´T. Budina (J. Jiřičný), 34.´M. Gorovič (-), 84.´J.
Jiřičný (V. Zajíček).
13. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (14. kolo).
TJ PETŘVALD - Baník Fučík ORLOVÁ		
3:3
(1:2)
Branky: 2.´J. Valový - 0:1, 11.´M. Mravec - 0:2, 27.´M. Gorovič - 1:2, 82.´J.
Jiřičný - 2:2, 90.´T. Budina - 3:2, 90.´+ 4.´R. Schimke - 3:3.
20. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (15. kolo).
Slovan HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD		
2:2
(1:1)
Branky: 10.´J. Jiřičný z rohového kopu, 65.´M. Nalevajka (as. T. Budina),
domácí skórovali ve 20.´a 85.´z penalt.
M. Gorovič odehrál v dresu dospělých Hepa své 100. utkání.
27. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (16. kolo).
Baník OKD DOUBRAVA - TJ PETŘVALD		
1:4
(1:2)
Branky: 34.´M. Gorovič (as. T. Budina), 44.´T. Budina (M. Gorovič), 59.´M.
Gorovič z penalty, 65.´M. Gorovič (I. Goldbricht).

Trenér - M. Budina, asistent trenéra - J. Cífka, vedoucí mužstva - P. Šilhánek.
Po 16 odehraných zápasech jsou fotbalisté Hepa na 1. místě tabulky se
41 body s osmibodovým náskokem na H. Žukov. Další utkání sehrají hráči
Hepa právě na půdě svého největšího pronásledovatele.
P. Sekera

Dorost
6. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (16. kolo).
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD		
9:2
Branky: 8.´a 87.´J. Zborovský.
13. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (17. kolo).
TJ PETŘVALD - PŘÍBOR			
0:4

(4:1)

(0:1)

21. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (18. kolo).
BRUŠPERK - TJ PETŘVALD			
6:1
Branka: 3.´J. Berger.

(3:1)

27. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (19. kolo).
TJ PETŘVALD - OSTRAVA-Jih			
3:4
Branky: 29.´a 47.´J. Berger, 25.´R. Oršulík.

(2:3)
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Dorostenci Hepa jsou po odehraných 18 zápasech (Palkovice ze soutěže
odstoupily a jejich výsledky byly anulovány) na posledním 13. místě se 3
body. Jejich ztráta na předposlední Inter Petrovice činí 3 body.
V. Uher

Starší žáci
7. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (12. kolo).
HEŘMANICE - TJ PETŘVALD			
1:5
(0:3)
Branky: 24.´, 65.´a 68.´Z. Kandráč, 3.´a 7.´F. Lakatoš.
Sestava: J. Bořil - D. Lach, T. Chrobák, V. Sommer, J. Kaša - O. Šoch, Z. Kandráč, A. Durczok, A. Burget - F. Lakatoš, P. Müller. Hokejově střídali: A. R

11. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (9. kolo).
5:5
TJ PETŘVALD - Gascontrol HAVÍŘOV		
Branky: M. Křístek 3, A. Súdna, D. Sobita. Výborný výkon.

(3:2)

18. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (10. kolo).
D. DATYNĚ - TJ PETŘVALD		
2:10
(2:3)
Branky: A. Súdna 4, M. Křístek 3, M. Pokorný 2, V. Lach. Výborný výkon.
25. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (11. kolo).
TJ PETŘVALD - Slovan ZÁBLATÍ		
11:2
(4:2)
Branky: K. Skýba 5, M. Pokorný 4, M. Křístek 2. Výborný výkon.
J. Cífka

Mladší přípravka

14. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (13. kolo).
TJ PETŘVALD - Č. TĚŠÍN			
1:3
Branka: 26.´Z. Kandráč z penalty.

(1:1)

27. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (14. kolo).
0:6
(0:0)
TJ PETŘVALD - TĚRLICKO			
Starší žáci TJ Petřvald drží po 14 kolech 8. příčku s 15 body.
R. Klečka

Mladší žáci
7. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (12. kolo).
HEŘMANICE - TJ PETŘVALD			
5:0

(1:0)

14. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (13. kolo).
4:5
(1:3)
TJ PETŘVALD - Č. TĚŠÍN			
Branky: 52.´a 57.´K. Kandráč, 11.´J. Šustek, 40.´M. Pokorný.
27. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (14. kolo).
TJ PETŘVALD - TĚRLICKO			
2:7
(1:4)
Branky: Z. Zahnaš, K. Kandráč
Mladší žáci Hepa jsou po 14 zápasech na 10. místě tabulky se 6 body.
K. Pokorný

Starší přípravka
8. 4. - trénink pod patronací Baníku OKD Karviná.

SK SLAVOJ PETŘVALD

14. 4. - halový turnaj v Hlučíně.
TJ VÍTKOVICE (ročníky 2009) - TJ PETŘVALD (r. 2010)
TŘINEC (r. 2009) - TJ PETŘVALD			
Branka: A. Tomoszek.
TJ VÍTKOVICE (r. 2010) - TJ PETŘVALD			
Branka: A. Tomoszek.
NOVÝ JIČÍN (r. 2009) - TJ PETŘVALD			
KYLEŠOVICE (r. 2009) - TJ PETŘVALD			
TŘEBOVICE (r. 2008) - TJ PETŘVALD			
Naši fotbalisté obsadili na turnaji 6. místo.

5:0
3:1
1:1
4:0
4:0
7:0

24. 4. - přípravné trojutkání v Albrechticích.
Naši nejmladší hráči (r. 2012 a 2013) sehráli svůj první zápas v životě.
Jejich soupeři byli stejně „staří“ žáčci z Albrechtic a Těrlicka. Utkání se
hrála jen pro zábavu a výsledky se nezapočítávaly.
29. 4. - mistrovská utkání okr. přeboru - turnaj č. 7 - hráno na Baníku Havířov.
MFK HAVÍŘOV „A“ - TJ PETŘVALD		
6:3
7:3
MFK ORLOVÁ - TJ PETŘVALD			
8:2
DĚTMAROVICE - TJ PETŘVALD			
Všechna utkání se hrála za stálého deště, naši nejmenší fotbalisté předvedli snaživé výkony.
R. Gřibek

INZERCE  INZERCE  INZERCE
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NAPSALI NÁM
Den otevřených dveří v karvinském archivu

ADRA děkuje lidem z Petřvaldu za sbírku

Ve čtvrtek 6. června 2019 v 10:00 a 16:00 hodin budou probíhat prohlídky běžně nepřístupných prostor Státního okresního archivu Karviná.
Kromě výstav Karviná. Od soli k uhlí a Karvinské 20. století v plakátech
a fotografiích bude v badatelně prezentován výběr z bohatých archivních
fondů a sbírek.
Státní okresní archiv Karviná

Město Petřvald a Dobrovolnické centrum ADRA Havířov vyhlásili sbírku, která dopadla nad očekávání. „Abych byl
upřímný, čekal jsem tři nebo čtyři pytle. Ale lidé z Petřvaldu to vzali opravdu
poctivě a pomáhali, čím se dalo Těch
pytlů bylo tolik, že zaplnily celou dodávku. U 20 pytle jsem přestal počítat,“
říká koordinátor dobrovolníků ADRA
Gracián Svačina. Pomáhali nejen lidé
z Petřvaldu, ale i z okolních měst. Spolek myslivců ze Šenova například věnoval spoustu krásných hrnků, talířků
a dalších věcí. Starosta Petřvaldu Jiří Lukša přišel hned mezi prvními s několika taškami. „Lidé se hodně ptali a zajímali se o ADRU, a tak jsem jim
povídala o obchůdku v Orlové, kam je možné všechno nosit i v průběhu
roku,“ řekla Věra Šebestová, která byla po celou dobu v SKS. Všechny věci
bude ADRA třídit a budeme moct pomoci lidem, kteří se dostali do těžké
situace a budou vděční za oblečení nebo zařízení do kuchyně. Část sbírky
se také bude prodávat v ADRA obchůdku v Orlové a za výtěžek budeme
financovat naše dobrovolnické projekty v Petřvaldu a Orlové. ADRA všem
lidem z Petřvaldu a okolí, kteří přispěli, děkuje. „Sbírku zase vyhlásíme
příští rok, budu rád, pokud se z tohoto nápadu stane tradice,“ uzavřel Gracián Svačina.

Jak dál se směsným a tříděným odpadem
Vážení spoluobčané, v měsíci lednu a únoru jsem poslal příspěvky panu
starostovi a do PN s několika návrhy, které se týkaly směsného a tříděného odpadu.
Co jsem vlastně navrhoval?
Vyměnit plechové popelnice za plastové, dodat plastové kontejnery
na plastový odpad, podle zájmu dodat kontejner na papírový odpad.
Tyto kontejnery by byly na kolečkách pro lehčí manipulaci. Dále rozmístit
kontejnery na skleněný odpad. Těmito opatřeními by se zvedlo procento
vytříděného odpadu a zároveň by se směsný odpad mohl vyvážet ve čtrnáctidenním cyklu, toto by mělo za následek finanční úspory ve výši 50 %
jak pro občany, tak pro město, což činí cca půl miliónu. Určitě by se daly
tyto peníze využít jiným způsobem než dotovat platy a odměny vrcholným
manažerům firmy a taktéž zástupcům obcí, kteří nás v těchto firmách zastupují!
Vážený pane starosto, určitě se k vám dostal zpravodaj z MŽP, který zpřísňuje podmínky pro třídění odpadu od poloviny příštího roku. V tomto dokumentu chce MŽP zvednout procento vytříděného odpadu až na 85 %. Co
to znamená pro obce a občany? Pokud totiž obce dodrží stanovené limity
vývozu odpadu, nedopadne na ně plánované zdražování a tím pádem ani
občané nebudou muset platit více! Tento zákon o odpadech začne platit
od 6. 7. 2020.
Relativně máme dost času se na toto opatření připravit, ale je třeba mít
k tomu vůli a začat přemýšlet o nových kontejnerech na třídění odpadu,
ne se pořád vymlouvat, že občané jsou proti. Kteří? Ti, co třídí, anebo ti,
co mají popelnice plné až nad víko, stačí se projet po obci v neděli a v pondělí v podvečer. Co k tomu dodat, snad jen to, že záleží na každém z nás,
v jakém prostředí budeme my a naši potomci žít! Vážení, kdysi se říkalo
„za vším hledej ženu“ a dneska „za vším hledej peníze“
S pozdravem
Lubomír Velička

Vážení absolventi a přátelé Gymnázia
a Obchodní akademie v Orlové!

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. vstoupila 1. září 2018
do 6. roku od sloučení bývalých subjektů – Gymnázia a Střední odborné
školy a Obchodní akademie v Orlové.
Zároveň je školní rok 2018/19 významný tím, že v roce 2019 uběhne již
100 let od založení Obchodní akademie v Orlové a 110 let od založení
orlovského gymnázia.
Naše škola organizuje oslavy, které vyvrcholí v sobotu 21. září 2019. Během roku připravujeme akce, ve kterých umožníme našim absolventům,
bývalým i současným pedagogům, ostatním zaměstnancům i široké veřejnosti přiblížit vývoj naší školy od dávné historie až po současnost.
Veškeré informace k výročí budeme průběžně zveřejňovat na internetové stránce: http://www.goa-orlova.cz/vyroci a také na www.facebook.
cz/goaorlovavyroci.
Za přípravný výbor Pavel Kubínek

BAJKA O PRAKTICKÉM PETŘVALĎANOVI A ŽÁBĚ
Starý muž si vyšel onoho teplého májového odpoledne na vycházku
do lesa na hranici mezi Petřvaldem a Rychvaldem. Za tratí odbočil vlevo
na cestu, po níž chodilo málo lidí, a pohroužil se do úvah.
Měl o čem přemýšlet. Viděl několik dokumentárních filmů o velkém třesku a vzniku i velikosti vesmíru. Informace, které se dozvěděl z nich a z internetu, mu nezapadaly dohromady. Zatraceně nezapadaly. A vůbec se
mu nezamlouvalo, když nabyl dojmu, že ho někdo vodí za nos. Stejně
jako by se to nezamlouvalo žádnému Petřvalďanovi.
Posuďte sami: K velkému třesku a vzniku našeho vesmíru prý došlo před
necelými 14 miliardami let. To je současně vzdálenost, kam ve vesmíru
dohlédneme, protože světlo odtamtud přesně tak dlouho letí. Jenže galaxie a jiné hmotné vesmírné objekty se pohybují nejméně třísetkrát pomaleji než světlo (naše Mléčná dráha osmsetpadesátsedmkrát). Z toho
vyplývá, že nejvzdálenější galaxie potřebovaly nejméně 4000 miliard let,
aby se dostaly do míst, kde je vidíme (4000 miliard = 4 biliony).
A to není všechno. Vědci podle nejnovějších poznatků odhadují, že náš
vesmír má velikost 94 miliard světelných let. To znamená, že jeho poloměr není necelých 14 miliard světelných let, ale 47 miiliard. To je přibližně třiapůlkrát víc a galaxie na samém okraji vesmíru by potřebovaly
na cestu od velkého třesku do současné polohy nejméně 14 bilionů let.
Je to nějaké divné, pomyslil si. Asi se budou zase přepisovat učebnice.
A právě v té chvíli ho z úvah vytrhl podivný slabounký zvuk, ne nepodobný volání ženy.
Zastavil se a rozhlédl. Zjistil, že je nedaleko mýtiny, kam chodíval se svou
první láskou dívat se na hvězdy, pozorovat při posledním červnovém
úplňku světlušky a samozřejmě (a hlavně) kvůli dalším věcem. Ale to
bylo dávno, před mnoha desítkami let.
Jako z dálky se k němu opět donesl tenounký ženský hlas: „Pomóóc!”
Podíval se kolem sebe, ale nikdo kolem nebyl. „Nikoho nevidím!” zavolal.
„Tady jsem! V té velké díře vedle tvé pravé nohy a nemohu se dostat
ven! A nekřič tak, nejsem hluchá!” odpověděl hlas. „Když mě zachráníš
a políbíš, změním se v krásnou mladou ženu!”
Muž se podíval dolů, uviděl díru po kůlu a v ní malou žábu. Chvíli si ji
prohlížel, pak ji opatrně vložil do kapsy a vydal se zpátky k domovu.
Žába se po chvíli ozvala: „Neslyšel jsi, co jsem říkala? Když mě políbíš,
proměním se v krásnou mladou ženu!”
„Slyšel,” odpověděl muž. „Ale co bych dělal s mladou ženou? Raději si
nechám mluvící žábu!”
Vladimír Kostiha
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřelí občané

Karla Diváková

80 let

Miloslav Čapča

90 let

Veronika Klobásová
Ondřej Kotas
Vojtěch Kotas
Viktorie Macurová
Michal Molin
Jiří Uher

Miroslav Bajtek
Libor Chrobok
Vlasta Janečková
Bronislava Kokošínská
Marie Kovářová
Rudolf Sottnik
Blanka Stejskalová

Zdenka Bernatíková 92 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví a osobní pohody.

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Blahopřání

70 let
83 let
88 let
88 let
75 let
73 let
83 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Dne 10. dubna 2019 oslavila své kulaté
80. narozeniny naše maminka
paní Květoslava Volná.
Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Za celou rodinu dcery Pavla a Růža.

Vzpomínáme

Dne 8. června 2019 se dožívá 92 let paní Zdenka
Bernatíková (rozená Gortolová) rodačka z Petřvaldu.
Milá maminko, babičko, prababičko, k Tvému jubileu
Ti děkujeme za vše, co jsi pro nás ve svém životě
vykonala, za všechnu Tvou lásku,
starost a péči až do dnešního dne.
Přejeme Ti, abys nadále zůstala ještě dlouho s námi
v plné duševní pohodě a zdraví.
Za celou rodinu a všechny blízké syn Petr.

Už jen kytičku na hrob můžeme Ti dát, zapálit
svíčku a tiše vzpomínat.
V našich srdcích zůstaneš napořád.
Dne 22. května 2019 jsme vzpomněli 2. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a prababička
paní Anna Motlochová.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, dcera
Anna a syn Petr s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který
jsi pro nás žil.
Dne 27. května 2019 by oslavil 78. narozeniny
pan Otto Schindler.
Zároveň 27. června 2019 vzpomeneme 1. smutné
výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jaroslava,
dcera Libuše a syn Roman s rodinami.

Ani čas nezahojí rány, které nám osud uštědřil,
Ty ve vzpomínkách zůstaneš s námi, i když jsi nás
navždy opustil.
Dne 7. června 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Oldřicha Grochola.
S láskou vzpomínají manželka Lýdie, dcery Libuše
a Naďa s rodinami.

Dne 8. června 2019 by se dožil 93 let
pan Alois Budina z Petřvaldu.
Dne 23. února 2019 jsme vzpomněli 3. smutné
výročí jeho úmrtí.
Děkujeme všem, kdo mu věnují vzpomínku.
Dcera Naďa, vnoučata Tomáš a Marcela
s rodinami.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a vzpomínání.
Dne 10. června 2019 by se dožil 91 let
pan Milan Tomaš.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Milan
a dcera Marie s rodinami.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen dveře
vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 11. června 2019 vzpomeneme 8. smutné
výročí úmrtí a 18. června 2019 91 let
pana Jana Kochana z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Naďa, syn
Pavel s rodinou, snacha Marcela s rodinou. Kdyby
syn Petr žil, jistě by se připojil.

Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 12. června 2019 by se dožil 68 let
pan Antonín Rojkovič
a dne 29. června 2019 uplyne rok,
kdy nás náhle opustil.
Vzpomíná manželka Jana s rodinou.

Dne 13. června 2019 vzpomeneme 8. výročí,
kdy nás opustil
pan Drahomír Krmášek.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Božena
a dcera Dagmar s rodinou.

Snad byl čas odejít, bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co se mohly ještě snít, v půjčovně času však měli vyprodáno.
Dne 25. června 2019 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní Anny Rősnerové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn Zdeněk s rodinami.

Červen 2019
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Úmrtí

V hlubokém zármutku oznamujeme všem,
že dne 8. dubna 2019
nás ve věku 72 let navždy opustila
paní Eva Sedláková.
Děkujeme touto cestou rodině, přátelům, známým
a sousedům, že doprovodili naši maminku na její
poslední cestě.
Dcery Věra a Markéta

Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás
dne 18. dubna 2019 navždy opustil
pan Miroslav Bajtek.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Syn Martin a dcera Monika s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi,
nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.
Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 12. dubna 2019 navždy opustil
pan Václav Kolář.
Dne 28. září 2019 by se dožil 75 let.
S láskou a úctou vzpomíná manželka s celou rodinou.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

TnG-Air

R

Tepelná čerpadla vzduch-voda TnG-Air

Pro vaše pohodlí,
pro vaši úsporu.
Výrobek pro kotlíkové dotace
Kompletní záruka 7 let
Tel. 737 238 759

www.zatopime.cz
Moderní, kvalitní a úsporná
Česká tepelná čerpadla

Vyrobeno v OSTRAVĚ!!!
Restaurace Valachovec
přijme servírku nebo číšníka.
Informace: tel. 777 171 681
nebo přímo v restauraci.

Jen vyučené nebo s praxí!!!

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.
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Petřvald
a okolí

Cena instalace 495 Kč z původní
ceny 1850 Kč

Červen 2019
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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

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

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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

Restaurace Mokroš
PŘIJME SERVÍRKU
Jen vyučenou nebo s praxí
Informace: tel. 596 542 021, 776 280 099
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MASÁŽE
Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká 1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Místo masáže lze domluvit při
objednání (i v klidu vašeho domova).

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ
IČO: 74447971
kominictvi1@seznam.cz,

SINGLE
Premium

50/20 Mb

450 Kč/měs.

Optimal

25/10 Mb

350 Kč/měs.

5/1 Mb

250 Kč/měs.

Mini

Slevy
Senior (příjemce starobního důchodu)

50 %

Držitel ZTP/P průkazu

70 %

O dostupnosti se informujte v kancelářích. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

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

Tarify

Tel. : 605 379 799.
Pravidelná kontrola
spalinových cest 330,- Kč,
vložkování, frézování,
čištění komínů a kouřovodů, veškeré další kominické
práce.

BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800

/

602 324 243

/

KANCELAR@VEJNET.CZ

NÍZKÉ CENY

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
• Čištění koberců a sedacích souprav
• Půjčování stroje kärcher
• Mytí oken
Mobil: 606 363 300,731 490 561
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