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POZVÁNKA
Zveme vás na
zasedání zastupitelstva města,
které se bude konat
28. 8. 2019 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.

Muži TJ Petřvald HEPO (článek uvnitř vydání)

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
10. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 13. května 2019
RM rozhodla
 o uzavření nájemní smlouvy
na pronájem pozemku parc. č.
4954/2 o výměře 13 m2 v k.ú.
Petřvald u Karviné, za nájemné
15 Kč za m2 a rok.
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o uzavření rámcové smlouvy
o dílo „Oprava výtluků na místních komunikacích 2019“ se
společností Pro Asfalt Profil
s.r.o., za cenu max. přípustnou
450 Kč bez DPH za 1 m2, DPH
21 % 94,50 Kč, cena celkem
544,50 Kč včetně DPH za 1 m2.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro „Odvětrání kuchyně
MŠ 2. května včetně stavebních úprav a elektroinstalace“
se společnosti „FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol.
s r.o.

 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Oprava
místních komunikací 2019“
a o uzavření smlouvy se společností JANKOSTAV s.r.o., která
má nabídkovou cenu bez DPH
2 660 630 Kč.
 zrušit zadávací řízení veřejné
zakázky malého rozsahu pod
označením „Rekonstrukce zahrady MŠ Závodní v Petřvaldě
II.“.
RM schválila
 znění Výzvy k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu, pod označením „Rekonstrukce zahrady MŠ
Závodní v Petřvaldě III.
RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Stavební úpravy
chodníku a místní komunikace
ul. Březinská v Petřvaldě – dodatečné stavební práce č. 1“ se
společností STRABAG a.s.. Cena
díla se navyšuje o 267 674 Kč









bez DPH, cena celkem po změně činí 7 655 174 Kč bez DPH.
o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Projektová
dokumentace – Regenerace
veřejného prostranství“ a o uzavření smlouvy se společností
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.,
která má nabídkovou cenu bez
DPH 1 210 000 Kč.
zrušit zadávací řízení veřejné
zakázky malého rozsahu pod
označením „HOSPITAL taxi pro
město Petřvald“.
o odpisu a likvidaci nalezených
věcí v majetku města z agendy
ztrát a nálezů.
o uzavření darovací smlouvy mezi dárcem RESIDOMO,
s.r.o. a obdarovaným městem
Petřvald, za účelem poskytnutí finančního daru ve výši
30 000 Kč, jako příspěvku
na pořádání kulturní akce „Den
tradic města Petřvald“ dne
21. 9. 2019.

 o vyřazení malotraktoru MT8150.32, rok výroby 1994, pořizovací cena 343 490 Kč, z evidence dlouhodobého hmotného
majetku.
 o prodeji malotraktoru za cenu
stanovenou znaleckým posudkem v částce 47 000 Kč bez
DPH.
RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění
k 30. 4. 2019.

rozpočtu

5. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne
13. května 2019
ZM rozhodlo
 o úplatném převodu hmotných
nemovitých věcí ve vlastnictví
města Petřvaldu, a to pozemku
parc. č. 597/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba Petřvald, č. p. 924,
stavba pro administrativu, o cel-

pokračování na str.2
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dokončení ze str. 1
kové 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
k.ú. Petřvald u Karviné společnosti Room 4 You, s.r.o., formou
kupní smlouvy za cenu ve výši
1 400 tis. Kč.
 nevyhovět návrhu na pořízení
změny územního plánu Petřvaldu týkající se pozemků parc. č.
513 a 514 v k.ú. Petřvald u Karviné.

Oznámení o konání tradiční
petřvaldské pouti a jarmarku
Ve dnech 13. a 14. 7. 2019 se koná každoroční tradiční
pouť a jarmark.
Z tohoto důvodu bude v těchto dnech ztíženo zásobování a doprava
v Petřvaldě. Bude uzavřena část ulice Závodní (od křižovatky s ul. Na
Pustkách po ul. Pod Zahradami, tj. bývalá účelová komunikace Dolu
Fučík 1) a dále budou uzavřeny ul. U Hřiště a ul. U Kulturního domu.
Objízdné trasy budou vedeny po ulicích, Na Pustkách, Polní, Pod Zahradami, část Závodní a dále po silnici I/59 ul. Ostravská.
Trasa linky č. 30 Dopravního podniku a.s. Ostrava bude u budovy společnosti VAMOZ – servis, a.s. odkloněna na ul. Pod Zahradami, kde
dále bude pokračovat po silnici č.I/59 ul. Ostravské na konečnou zastávku „Březiny“ a zpět stejnou trasou. Odklonění trasy bude od 18,00
hod. dne 12.7.2019 do 01,00 hod. dne 15.7.2019. DPO a.s. byl požádán o posílení autobusových spojů v době konání jarmarku a pouti.
Trasa linky č. 403 ČSAD Havířov bude nezměněna. Vzhledem k přetížení některých spojů linky č. 403 dojde v sobotu 13.7.2019 k posílení 5
spojů s odjezdem z autobusového nádraží v čase 10:17, 12:17, 14:17,
16:17, 18:17 hod. ČSAD Havířov a.s. bude v dostatečném předstihu informovat cestující o posílení spojů prostřednictvím vývěsek umístěných
na označnících zastávek.
Děkujeme za pochopení.
Gabriela Kochová
referent odboru výstavby a životního prostředí

Bezpečnost města
Vzhledem k neustálým stížnostem
na odstavování vozidel na místních
komunikacích, které brání jak běžnému provozu, provozu vozidel integrovaného záchranného systému
a svozu odpadových nádob, bude
od 1. července 2019 prováděna
kontrola dodržování dopravních
předpisů Městskou policií Orlová

a Policií ČR, obvodní oddělení Petřvald. Tímto upozorňujeme vlastníky vozidel na dodržování dopravních předpisů, a to především na
parkování v obytných zónách.

Městu Petřvald byla schválena
na rok 2019 neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 300 000 Kč, účelově
určená 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. Dotace bude použita
na mzdy pečovatelek.
Bc. Ivana Rajdusová
referent správního odboru

Ing. Jiří Lukša
starosta města

Informace občanům
Společnost O2 Czech Republic a.s. oznámila, že z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů rozhodla v průběhu 2. pololetí letošního roku provoz veřejného telefonního
automatu v lokalitě na ul. Gen. Svobody čp. 929 ukončit.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ČERVENEC 2019
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec: 2., 9., 16., 23., 30.

2. Svoz plastů
15., (3. kontejnery)

3. Svoz papíru
11., (26. kontejnery)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Červenec: 1., 8., 15., 22., 29.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 5. 2019 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

108 420,00

108 420,00

42 763,08

11 696,00

11 696,00

5 837,46

-

-

125,22

Přijaté transfery

22 400,85

25 763,04

8 791,76

PŘÍJMY CELKEM

142 516,85

145 879,04

57 517,52

Běžné výdaje

36 836,34

106 134,26

114 164,26

Kapitálové výdaje

41 128,15

48 460,65

3 280,86

VÝDAJE CELKEM

147 262,41      

162 624,91

40 117,20
-15 346,51

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

6 665,56

18 665,86

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-800,00

Prodej podílových listů

-

-

-

Operace z peněžních účtů

-

-

-1 253,81

4 745,56

16 745,86

-17 400,32

FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 31. 5. 2019
Základní běžný účet

38 204 988,37 Kč

Fond rezerv a rozvoje

10 201 609,98 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2019 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor
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Předškoláci v obřadní síni
Dne 21. 5. 2019 se v obřadní síni uskutečnilo slavnostní rozloučení s předškoláky z petřvaldských mateřských škol. Letos opouští mateřskou školu
67 předškoláků. Tyto děti, které přišly do obřadní síně, přesvědčily svým
přednesem a zpěvem pana starostu Ing. J. Lukšu a pana místostarostu
Ing. P. Dvořáčka, že jsou připraveny po prázdninách nastoupit do 1. třídy.
Odměnou za snahu byly panem starostou a panem místostarostou předány předškolákům pamětní listy a ručně malované kapsáře se školními
potřebami s přáním štěstí, radosti a odvahy do nové životní etapy.
Ivana Tomková, referent odboru správního

V měsíci květnu 2019 se dostavili k slavnostnímu zápisu do obřadní síně  

Adéla Balážová

Arnošt Lukáš

Jiří Uher

Vojtěch Vrubel
Foto: Pavel Římánek

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

4

Petřvaldské noviny

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Mezinárodní den dětí na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, přísp. org.

„ Sportem ke zdraví“
1. červen již tradičně patří dětem. Na petřvaldské základní škole proběhla
oslava tohoto významného dne již v pátek 31. května 2019. A co všechno
naši žáci zažili?
Připraveny byly nejrůznější sportovní a dobrodružné disciplíny, děti si
mohly vyzkoušet své horolezecké nebo střelecké dovednosti, schopnost
soustředění, bystré oko, poskytování první pomoci či umění spolupráce.
Jednotlivé disciplíny připravili žáci 8. – 9. ročníku a jejich učitelé společně
s členy Junáka - svazu skautů a skautek ČR, střediska Havířov. Disciplína
hod do bedny nebo na koš byla soutěžní. Soutěžili mezi sebou žáci 1. – 3.
ročníku, 4. – 5. ročníku a 6. – 8. ročníku. Vítězné třídy obdržely odměny ve
formě společenských her do třídy. Pro ostatní třídy byla nachystaná cena
útěchy.
Paletu zážitků doplnila také projížďka v koňském povoze, který kočíroval
pan školník Martin Graf. Celá akce byla finančně podpořena z programu
nadace OKD s názvem Srdcovka, sdružením rodičů při základní škole. Organizačně vše zastřešilo vedení školy ve spolupráci s manželi Burešovými,

paní Bitalovou, pedagogy školy, správními zaměstnanci a rodiči, kteří si
udělali čas a ochotně přišli pomoci.
Všem patří velké poděkování.
Mgr. Ivana Studená
zástupkyně ředitelky školy
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Dopravní soutěž

Závěrečný koncert ZUŠ

Dne 26. dubna proběhla na naší škole jako každý rok dopravní soutěž.
Školního kola se zúčastnilo celkem 50 žáků pátých až devátých tříd. Soutěž měla dvě části: testy silničního provozu, při kterých musí žáci prokázat
patřičné teoretické znalosti, a jízdu zručnosti, ve které žáci předvedou na
jednotlivých překážkách, jak dobře umí ovládat své kolo.

Koncertů ve školním roce pořádá ZUŠ několik a každý z nich je svým způsobem specifický, ať už je to koncert vánoční, žákovský, velikonoční nebo
výchovný pro děti z mateřských škol. Ale jen jeden je pořádán
v rámci ZUŠ Open, který je projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené. Tento projekt má za úkol podpořit základní umělecké školství a zdůraznit jeho důležitost v našem vzdělávacím systému. Je to den oslav, sdílené
radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání, prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem
o umění a kultivaci nejmladší generace.
V pátek 31. května 2019 se tedy naše škola zapojila již do třetího ročníku
tohoto projektu svým závěrečným koncertem, který zahájili žáci hudební
skupiny Džíny. Přítomné posluchače potěšili svým zpěvem žáci pěveckého
oddělení a zazněly zde i známé melodie v podání žáků klavírního, dechového a kytarového oddělení. Velmi kvalitní výkony žáků hudebního oboru
ocenili posluchači hojným potleskem.
Naše poděkování patří všem pedagogům za celoroční práci, žákům za píli,
odpovědnost a vytrvalost, vedení města Petřvaldu a vedení základní školy
za jejich podporu a vstřícnost, mateřským školám za spolupráci a všem,
kteří se na přípravě koncertu podíleli.
Všem příznivcům umění přejeme příjemnou dovolenou a žákům slunečné
prázdniny.

Na prvním, druhém a třetím místě se umístili tito žáci:
Mladší žáci: Tomáš Porembský (V. B), Martin Konkolský (V. C), Zdeněk
Zahnaš (VI. B)
Mladší žákyně: Klára Šajbanová (V. A), Michaela Křístková (VI. C), Sára
Gavronová (V. B)
Starší žáci: Lukáš Robenek (IX. A), Ondřej Kijonka (IX. B), Ondřej Milian
(IX. A)
Starší žákyně: Klára Robenková (VIII. A), Natálie Šedová (VII. A), Nikol Petřvaldská (VII. A)
O týden později reprezentovali ti nejlepší naši školu v městském kole
dopravní soutěže na ZŠ Karla Dvořáčka v Orlové. Zde soutěžili žáci jako
družstvo už ve třech disciplínách. Kromě testů a jízdy zručnosti museli
odpovídat i na otázky ze zdravovědy. Z boje s ostatními družstvy z okolních
škol jsme neodešli s prázdnou. Družstvo mladších žáků ve složení S. Gavronová, K. Šajbanová, M. Konkolský, Z. Zahnaš obsadilo druhé místo. Za
starší žáky vybojovali N. Šedová, K. Robenková, L. Robenek, a O. Kijonka
třetí místo. Všem k dosaženému úspěchu blahopřejeme.
Mgr. Zuzana Tvrzická, učitelka
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Šárka Podobová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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DEN ZEMĚ
Je krásné páteční ráno, poslední
v dubnu.
Před školou postávají hloučky
starších žáků. Na zádech batůžky,
z nichž tu a tam vyčnívají malé kopačky, hrábě a jiné náčiní.
Nechybí ani košťata. Vládne skvělá
atmosféra, nikdo není špatně naladěn. Proč by taky, vždyť se dnešní
vyučování nekoná! Žáky čeká projektový den zaměřený ke svátku
naší planety.
Den Země je každoročně věnován
pořádku a zkrášlování okolí školy,
jarní přípravě školního pozemku na
pěstitelské práce a jiným ekologickým aktivitám.
Černé igelitové pytle se plní různým
materiálem – listím, drny, šiškami,
trávou, plevelem, drtí, štěrkem –
podle úseku, který byl třídě pro toto
pracovní dopoledne přidělen.
Za tři hodiny práce je vidět výsledek! Všichni jsou spokojeni.
A jak slaví Den Země žáci 1. stupně? Ti jako každý den zasedli do
školních lavic. Výuka dnes ale neprobíhá obvyklým způsobem.
Děti vytvořily týmy a v nich řeší úkoly týkající se přírody a její ochrany.
Zabývají se nejenom tříděním a re-

Den Země – žáci V. C

cyklací odpadů, ale i čistotou vody
a ovzduší. To vše probíhá v podobě
her, soutěží a plněním pracovních
listů.

V druhé části dopoledne vycházejí
se svými učiteli do přírody a okolí
školy, aby pomohli svým starším
kamarádům s očistou města.

Pěkný den je za námi a zbývá jen
dodat: „Ať je i příští Den Země zdařilý!“
Mgr. Zdeňka Jarolímová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Děti z Petřvaldu si udělaly výlet na policejní služebnu do Orlové

V měsíci dubnu navštívili všichni
žáci 3. ročníku naší základní školy
policejní služebnu Městské policie
v Orlové. Šlo o ukázkovou preventivní akci, kterou se nám podařilo
zajistit ve spolupráci s panem L.
Kleiberem, strážníkem MěP Orlová.
Po srdečném uvítání byly děti usazeny do výukové místnosti, kde
s nimi policista pohovořil o bez-

pečnosti v silničním provozu i při
kontaktu s neznámými lidmi. Pan
Kleiber se více zaměřil na prevenci sociálně patologických jevů,
popovídal o návykových látkách
a nebezpečí injekčních stříkaček
v terénu. Děti si také mohly dobře
prohlédnout vybavení policisty, donucovací prostředky a vyzkoušet
např. nasazení pout. Následně

jsme se přesunuli do místnosti
s obrazovkami a byli jsme seznámeni s kontrolním kamerovým systémem policie. Po svačince se děti
vydaly na prosluněný dvorek, kde
policisté dětem prakticky předvedli
několik prvků ze sebeobrany. Děti
měly možnost si prohlédnout i policejní vozidlo včetně jeho vybavení.
Za tuto skvělou inspirativní akci

děkuje kolektiv učitelů ZŠ a ZUŠ
Petřvald a především naši nejmenší. Doufáme, že se příští rok opět
uvidíme.
Mgr. J. Güntherová, metodik prevence a Mgr. P. Hermannová,
tř. uč. III.B ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p.o.
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Let´s talk about Scotland  

V týdnu od 13.5. do 17. 5. 2019 byla hostem na naší škole rodilá mluvčí
ze Skotska. Lesley Anne Rumlerová, která se přivdala do Karviné, si svým
osobitým přístupem a odlišným akcentem získala hned v pondělí žáky 6.–
9. ročníku.
Je vždy příjemnou změnou a zpestřením mít možnost zažít cizí řeč z úst
někoho autentického, čímž rodilý mluvčí zajisté je. Paní lektorka se zabývá
nejen projektovými dny (lektoruje v rámci jazykové školy HELLO), ale také
využívá svých zkušeností s výukou dětí. Kromě toho je majitelkou tří uměleckých škol v Glasgow, kde vyučuje tanec, hudbu a herectví. Zkrátka je
toho spousta, čím mohla naše žáky zaujmout a obohatit.

Děti, a nejen ony, se dozvěděly mnohé o geografii Skotska. Skotsko, anglicky Scotland, skotskou gaelštinou Alba, je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie.
Žáci viděli v projekci jeho úchvatnou a drsnou přírodu s nedotknutými horami, jezery, plážemi či ostrůvky. Není možné opomenout ani známá jezera, mezi něž patří jednoznačně nejzajímavější Loch Ness a jeho Loch Ness
monster. Lesley nám pustila ukázku z filmu „Brave Heart“ a povídala o
jejím hrdinovi Williamu Wallacovi. Pohovořila o skotském kiltu a vysvětlila,
při jakých příležitostech jej muži nosí. Dále jsme se dozvěděli, že „thistle“
- bodlák je skotskou národní rostlinou.
Žáci měli v průběhu i v závěru spoustu osobních otázek a myslím si, že
mnozí z nich rozuměli opravdu excelentně. Ptali se na skotské počasí,
osobní zkušenost s životem v ČR či zda se v zemi jezdí taktéž vlevo jako
v ostatních zemích Spojeného království. Dozvěděli se, že život na severu
je opravdu náročnější, drsnější, a to mimo jiné i finančně. Zajímavá byla
i zkušenost Lesley se surovinami, které v ČR postrádá. Chybí jí zde např.
jejich brambory, kvalitní hovězí či čistší voda z kohoutku. Jsem moc ráda,
že jsme mohli žákům alespoň tímto způsobem zprostředkovat ochutnávku
jiné země.
Mgr. J. Güntherová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Škola v přírodě
Škola v přírodě v Horské chatě Skalka probíhala
od 13. května do 17. května 2019.
Chata byla vybudovaná ve výšce 910 m n. m. nad obcí
Mosty u Jablunkova v roce 1928. Turisty lákala krásná
poloha s výhledy a dobrá dostupnost. V roce 1991 ji získal
KČT, avšak ve velmi špatném stavu. Na chatě probíhala
rekonstrukce. Čtrnáct dnů před plánovaným zahájením
vyhořela do základů. Zachránit se nedala. Byla ale znovu obnovená, kdo nemohl přiložit ruku k dílu, zakoupil si
Skalničku – poukázku na ubytování v hodnotě 100 Kč.
A vlastně půjčil peníze. Postupně byla zprovozněna restaurace, ubytování a v roce 2002 byla chata zkolaudovaná.
Z Petřvaldu jsme se vydali autobusem na cestu do hor.
Od lyžařského vleku jsme vystoupali asi dva a půl kilometrů k chatě a po obědě dětem připravili zajímavé odpoledne se soutěží, poznáváním okolí a sbíráním přírodnin. Večer ale začalo pršet a my jsme se ráno probudili
do zasněžené krajiny. V úterý nás odpoledne navštívil pan Radovan Koreň,
který pobýval na misi v Afghánistánu, a připravil zajímavou besedu. Další
den jsme šli do Dolní Lomné do Zážitkového centra URSUS (medvěd), kde
jsme si prohlédli místní flóru a faunu a velký model Beskyd. Měli jsme
možnost nahlédnout i do nitra tajemné jeskyně, poznat stopy rysa, vlka,
medvěda, veverky, vyzkoušet si malování na kameny. Ve čtvrtek jsme došli
po poměrně blátivém terénu na Kamennou chatu a vystoupili na rozhlednu Tetřev. Kromě toho byla během pobytu diskotéka, soutěž Šikula, psí

test, ale i malování, zpívání, psaní pohledů. Domů jsme odjížděli s pocitem
pěkně prožitého týdne.
Poděkování patří vychovatelům – paní Kamile Cahelové, panu Jakubu
Kittrichovi, zdravotnici paní Lucii Rakusové a nočnímu vychovateli panu
Pavlu Římánkovi.
Třídní učitelky Mgr. Lenka Onderková a Mgr. Milada Římánková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Vernisáž na ZUŠ popáté
Už se pomalu stává zvykem, že se na základní umělecké škole v „Galerii
na chodbě“ každoročně koná vernisáž žákovských prací. Akce, která se
konala 25. 4. 2019, byla zpestřena vystoupením žáků hudebních oborů a
doplněna pohoštěním, na kterém se podíleli jak učitelé, tak rodiče žáků.
Na letošní výstavě mohli návštěvníci vidět plošné i prostorové práce na
téma „Hmyz a smysly“, a to od těch nejmenších žáčků až po ty nejstarší.
V letošním roce se opět spojila výstava žáků s výstavou absolventů, kteří
se představili svými absolventskými pracemi. Na závěr výstavy se vyhlašovaly výsledky školního kola výtvarné soutěže na téma „Obal na deník a
záložka“. Práce se všem moc povedly. Ti nejlepší byli oceněni diplomem
a dárkem zakoupeným sdružením rodičů. Moc děkujeme všem, kteří se
přišli na výstavu podívat.

Výsledky soutěže:
1. kategorie
1. místo - Valentýna Zemanová
2. místo - Laura Szendreyová a Marie Dronská
3. místo - Vojtěch Papuga a Jana Krystyjanová
2. kategorie
1. místo - Nela Foldynová
2. místo - Barbora Vajdjaková
3. místo - Jakub Mráček a Amélie Poledníková
Mgr. Kateřina Benešová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951, 973 / mobil: 723 909 247, 725 432 095
/e-mail: sks@petrvald-mesto.cz/petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
/facebook: Kultura Petřvald

15 let PS DANCE
V letošním roce slaví taneční soubor Petřvaldské srdce (PS DANCE
PETŘVALD) své 15. výročí od založení. Od začátků, v roce 2004, se
událo mnoho – v souboru se vystřídalo jistě přes tisíc dětí; od těch
prvních už u nás tančí jejich děti;
nacvičilo se přes 200 choreografií;
od kostýmů tričko a kraťasy jsme
se posunuli k nádherným propracovaným kostýmům, které budí obdiv
diváků. Naše taneční umění se neustále snažíme posouvat kupředu,
zkoušíme nové věci, sledujeme
současné trendy. Naše největší síla
je v artových disciplínách (pomalé
tance), ale naše choreografie se
snažíme dělat pro každého diváka.
Soubor reprezentoval město na různých tanečních přehlídkách, z nichž
si vždy pravidelně dováží krásná
umístění. A vitrína v SKS se třpytí
od shora až dolů. Reprezentujeme
město při česko-polské spolupráci,
jsme hosty téměř každého plesu či
velké schůze místních spolků. Naše vystoupení si objednávají i okolní
města.
V současné době máme 115 členů, rozdělených do osmi věkových skupin. Tyto skupiny vede 6 trenérek. Dovolím si tvrdit, že nám to jde výborně. Své taneční umění každoročně předvádíme ve velké taneční show
celého souboru. I letos tomu nebylo jinak. Dvakrát zaplněný kulturní
dům, jedno představení se rovnalo hodině a půl hudby, pohybu, krásy
a radosti. Asi úplně nejdou slovy vyjádřit pocity z vystoupení, protože
nejsme diváci, ale za trenérky mohu říct, že vystoupení bylo úžasné.
Celé se neslo v pohodové atmosféře, děti byly naprosto dokonalé, diváci odcházeli spokojení. Na závěr večerního vystoupení jsem si dovolila
požádat ty nejbližší rodiče, fanoušky, aby zkusili udělat dětem překvapení, aby byli stejně odvážní jako jejich děti a udělali něco, co i jim
samotným přinese velkou radost. Šli do toho! Nacvičili jsme společně
téměř dvouminutovou jednoduchou choreografii, v největším utajení,
jakého jsme byli schopni. A byl to ten nejlepší dárek k patnáctým narozeninám!!!! Ještě jednou všem děkuji – dětem, rodičům, trenérkám,
děkuji za 15 nádherných let, kdy jsem ani na chvilinku nezapochybovala, že práce, kterou dělám, je výjimečná a má smysl. Dělat to, co vás
baví, je to nejkrásnější.
Lucie Skrzyžalová, vedoucí souboru
Foto: Pavel Římánek

Letní kino
26. 7. 2019 od 21.30 hodin
Film:

ŽENY V BĚHU
česká komedie

Areál TJ HEPO
Občerstvení zajištěno

Vstupné 80 Kč

Výtvarný workshop

Krajinomalba

malování krajiny olejem

3. srpna 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
Petřvald, SKS
Lektor kurzu: MgA. Tomáš Oslizlok
V rámci kurzu Krajinomalby se každý účastník seznámí s principy malování
krajiny v ateliéru či malování krajiny v krajině - tzv. v plenéru.
Seznámíme se se základními principy klasické a moderní krajinomalby.
V průběhu kurzu vám lektor představí různé triky, tipy a vychytávky,
aby se i pro Vás malování krajiny stalo příjemným zážitkem.
Pod vedením lektora si namalujete na plátno jeden obraz 40 x 50 cm
Kurzovné 1500,- Kč/formát 40 x 50 cm,
(je možné zvolit větší formát 50 x 70 cm + 150Kč,-)
Cena zahrnuje tyto pomůcky: malířské plátno natažené na rámu,
našepsované, olejové barvy, tužky, použití štětců, pomocný materiál,
předlohy stojany.

Uzávěrka přihlášek: 20. 7. 2019
Přihlášky podávejte na sks@petrvald-mesto.cz
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Dětský den u sokolovny
Neděle 2. června 2019 patřila v Petřvaldě dětem. V areálu u sokolovny se konal tradiční Dětský den. Krásné slunečné odpoledne si všechny děti náležitě užily. Místní spolky si pro ně připravily plnění úkolů a soutěže a v programu si s nimi zaskotačili a obdarovali je svými balonkovými výtvory Klauni
z Balónkova. Děkujeme všem zúčastněným spolkům, a především TJ Sokol za pomoc a přípravu celé akce.
Danuše Starečková, kulturní referentka
foto: Karel Návrat

Červenec 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 

Beseda o Jižní Koreji
Konečně jsme se dočkali a 3. 6. 2019 nás navštívila rodačka, bývala
knihovnice Radka Haichlová. Naše ještě nedávno kolegyně se odstěhovala do Jižní Koreje a dnes nám dovolila nahlédnout prostřednictvím této
besedy do své nové korejské domácnosti, ukázala nám, jak vypadala její
korejská svatba. A nejen to - přiblížila nám i život korejských lidí. Bylo to
zajímavé a vtipně podané vyprávění, které bylo doprovázeno krásnými fotografiemi, videem a nechyběla ani ochutnávka korejského jídla.
16. července a 13. srpna zveme všechny
děti do knihovny na zábavná dopoledne.
16. července to budou prázdninové dílničky – letos budeme korálkovat .
13. srpna se můžete těšit na deskové
hry a soutěže.

Půjčovní doba knihovny během prázdnin:
1.7. – 31.8. 2019
PONDĚLÍ A STŘEDA:  8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Ostatní dny zavřeno.

Během prázdnin nebude Klub maminek
ani Klub deskových her.
V naší galerii Nad knihami v prostorách knihovny budete moci během
prázdnin obdivovat díla žáků výtvarného kroužku pod vedením paní učitelky Kateřiny Benešové.
Sklad nebude bude během prázdnin v pondělky otevřen. Znovu se do něj
můžete podívat zase od září.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

ŽIVOT VE MĚSTĚ
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.

Počasí hasičům sice
nepřálo, ale nedali se…
V neděli 12. května se naši dorostenci z SDH Petřvald-Březiny zúčastnili běhu na 100 m s překážkami, který se konal v Kravařích. Po odstartování
musel každý závodník překonat bariéru, popř. břevno v případě dívek, popadnout dvě hadice v kotouči,
přeběhnout s nimi kladinu a pak je za běhu spojit,
připojit jedním koncem k rozdělovači a s druhým
koncem s připojenou proudnicí doběhnout do cíle.
Celou trať bylo potřeba absolvovat bez chyb a v co
nejkratším čase. A jak se dařilo petřvaldským dorostencům? V kategorii mladších dívek se na 3. místě umístila Tereza Pilařová a na 7. místě Kateřina
Grauerová. V kategorii mladších chlapců se na 12.
místě umístil David Balon. Blahopřejeme našim hasičům ke krásnému umístění a budeme držet palce
při dalších soutěžích.
Za SDH Petřvald-Březiny Jana Grygerková
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Cyklistika v květnu

Další silniční podniky odjeli v květnu naši cyklisté - a to jak závody
Moravskoslezského poháru mládeže a dospělých, tak i závody Českého poháru. Do Rokycan na třetí
závod Českého poháru mužů odjel
8. května Petr Swaczyna a na 145
km dlouhé trati mezi 130 startujícími obsadil výborné11.místo. Po-

četnější zastoupení jsme měli 18.
května na pátém závodě Českého
poháru mládeže v Kroměříži. V závodě juniorů na 90 km startovalo
80 závodníků a na 24. místě se
umístil Tomáš Swaczyna, za ním
Vojtěch Huráč a na 31. místě Vojtěch Kučera. V kadetech si pro
31. místo mezi stovkou startujících
dojel Štěpán Kyjonka.Ve starších
žákyních dojela Dominika Rupová
osmnáctá.
V mladších žácích nám bohužel
stále chybí zraněný Robin Bláha a
nemocný Dan Svěrkot.V mladších
žákyních obsadila Markéta Huráčová 7. místo. Té se ovšem dařilo o
den později v Krnově, kde zvítězila
v závodě Moravskoslezského poháru mládeže. Ve spojené kategorii
juniorů a kadetů dojel pátý Vojtěch

Huráč, šestý Štěpán Kyjonka, devátý Vojta Kučera a osmnáctý Šimon
Svěrkot. Petr Swaczyna si ve stejný
den odskočil na Slovensko do Bánovců nad Bebravou na pátý závod
Slovenského poháru mužů, kde
na trati 145 km obsadil páté místo!!! V sobotu 25. května se vydala
čtveřice závodníků do Přerova na
cyklomaratón Mamut tour 2019.
Na programu byly tři trasy, tu na
90 km dokončilo 180 závodníků a
Vojta Kučera, věkem ještě junior, si
dojel pro 24. místo. Trať na 145 km
dokončilo
rovněž 180 cyklistů a mezi nimi
další náš junior Tomáš Swaczyna
obsadil 50. místo a předjel tak
svého otce Patrika, který skončil
na 59. místě. V hlavním závodě na
225 km s pěti horskými prémiemi

a celkovým převýšením 3750 m
dojelo do cíle ze stovky startujících
jen 64 statečných. Po téměř šesti a
půl hodinách dojela do cíle s náskokem tři a půl minuty první dvojice
a v závěrečném spurtu zvítězil Jakub Bittner z týmu Formann Cinelli před naším Petrem Swaczynou,
který byl zároveň vítězem kategorie
nad 30 let. Aby toho všeho neměl
málo, startoval Petr ještě ve dnech
31. května až 2. června na mezinárodním čtyřetapovém závodě
Trnava CC tour 2019, kde obsadil
celkově 15. místo!!! Je to Petrův
další skvělý výsledek před blížícím
se Mistrovstvím České a Slovenské
republiky, které se pojede rovněž
v Trnavě.
Matasová Z.

Výstava psů - Voříškiáda „Petřvaldský čumáček“ 2019

Dne 18.5.2019 se v areálu Základní kynologické organizace Petřvald
konal druhý ročník Voříškiády „Petřvaldský čumáček“, pořádaný pod
záštitou města Petřvald.
Počet přihlášených účastníků (celkem 65) již dopředu naznačoval, že
si tato akce již v prvním ročníků našla velké množství příznivců z řad
vystavovatelů i diváků. Výstava psů
byla zahájena v 9,00 hod. za pří-

tomnosti pana starosty a místostarosty města Petřvald. Vystavovalo
se ve dvou hlavních kategoriích a to kříženec neboli voříšek a pes
bez průkazu původu, rozdělených
dále podle velikosti. Posuzování
jednotlivých psů se ujala profesionální rozhodčí paní Eva Mayerová.
V poledne dospěla „Voříškiáda“
ke svému vyvrcholení, tj. k výběru
nejhezčího voříška ze všech kate-

gorií, jejímž celkovým vítězem se
stal pes RONY majitele Pavla Paličky. Ti, co nevyhráli, si mohli spravit
náladu výborným obědem, koláčem a zákuskem.
Odpoledne pokračovala „Voříškiáda“ ukázkami činnosti naší kynologické organizace, nejdříve se
předvedl agility tým, následně pak
ukázka zadržení pachatele v autě.
Po krátké pauze následovaly velice
oblíbené volitelné soutěže - „pejsek
šikulka“ „junior handling“ a „podobnost pejska a majitele“. Odpolední program sklidil velký úspěch
a volné kategorie přinesly všem
účastníkům a divákům mnoho zábavy.
Petřvaldské „Voříškiády“ se zúčastnili vybraní pejsci z útulku Dětmarovice, kteří byli zároveň nabídnuti
k adopci. Na podporu útulku byla
část ze startovného věnována

na pomoc právě těmto pejskům,
kteří trpělivě čekají na svého hodného majitele.
Děkujeme všem, kteří, jak se říká,
„přiložili ruku k dílu“, skvělé paní
rozhodčí, účastníkům a divákům,
kteří vytvořili úžasnou a neopakovatelnou atmosféru, a samozřejmě
sponzorům. Bylo to město Petřvald,
Hájek Pet Food, pizza Krteček, Be!
Fitness a cukrářství Blahutovi, bez
kterých by taková akce nemohla
proběhnout.
Tým ZKO Petřvald

Dětský kynologický branný závod

Náš již tradiční kynologický branný závod jsme uspořádali v sobotu dne
8. června 2019. Tento ročník byl věnován dětem, které soutěžily se svými
pejsky v kategoriích 5–8 let, 9–12let a 13–16 let. Děti statečně bojovaly
ve všech disciplínách, rodiče a diváci ze všech sil povzbuzovali. A nakonec

vyhráli všichni, co přišli, protože si užili báječný den plný dobrodružství
a zážitků.
Pejskařům a sportu zdar!
Za ZKO Petřvald P. Semanco

Červenec 2019
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Petřvald Open 2019 – 4. ročník

Dětský den

Dne 31. 5. 2019 tenisový klub TK Petřvald uspořádal v rámci dětského dne tenisový turnaj dětí. Tenisového turnaje se zúčastnilo 8 dětí.

Tenisový turnaj amatérů dvouhra, čtyřhra
Tenisový klub Petřvald dne 8. 6. 2019, pod záštitou města Petřvald,
uspořádal 4. ročník tenisového turnaje amatérů Petřvald Open, ve dvouhře a čtyřhře mužů a žen, ve společné kategorii. Turnaje se zúčastnilo:
ve dvouhře 7 hráčů a 1 hráčka, ve čtyřhře 4 páry. Tenisový turnaj ve dvouhře se odehrál ve dvou skupinách, systémem každý s každým, následně
2 nejlepší hráči z každé skupiny postoupili do vyřazovací části turnaje.
Tenisový turnaj ve čtyřhře se odehrál v losovaném systému.

Výsledky:
mladší kategorie – 3 děti
1. místo
Gűnther Max
2. místo
Balo Lukáš
3. místo
Ožana David
starší kategorie – 5 dětí
1. místo
Krkoška Jan
2. místo
Goj Lukáš
3. místo
Jaglařová Lucie

Výsledky:
dvouhra

Prázdninová setkávání s jógou
9. 7. 2019 – 27. 8. 2019
Úterý 17.00- 19.00 hod.
Rok uplynul jako voda, začaly letní prázdniny a skončily pravidelné chvilky,
kdy jsme se v rámci cvičení jógy učili zacházet se svým tělem, dechem
i myslí trochu jinak, než jsme běžně zvyklí…
Léto je dobou, kdy vyrážíme do světa, na dovolené, za poznáním. Ale přesto se vždycky najde pár příznivců, kteří si rádi v příjemných prostorách
cvičebny SKS Petřvald protáhnou svá těla, sdílejí společné chvilky povídáním, testováním dechových a pranajamických technik klasické indické
jógy.
Jestli i vy máte chuť a vůli na malá týdenní setkání spřízněných duší, tak
přijďte mezi nás. Vezměte si pohodlný cvičební úbor, karimatku, vodu
a dobrou náladu.
Budu se na vás těšit

semifinále
Roman Časar – Vilém Uherek
Aleš Moravec – Martin Vlček
finále
Aleš Moravec – Roman Časar

6:3
6:2
6:2

čtyřhra
semifinále
Tomáš Pilný, Vilém Uherek – Ivana Koóšová, Martin Vlček
Štefan Koóš, Aleš Moravec – Roman Časar, Jaroslav Kozák
finále

6:4
6:4

Štefan Koóš, Aleš Moravec – Tomáš Pilný, Vilém Uherek

6:1

Vítězové jednotlivých soutěží obdrželi poháry a věcné ceny, poražení finalisté a semifinalisté obdrželi věcné ceny, věnované městem Petřvald. Počasí se vydařilo… jenom ta účast?...žalostně malá… Účastníci tenisového
turnaje odehráli spoustu nádherných utkání. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem účastníkům tenisového turnaje, jeho organizátorům a městu Petřvald za jeho důležitou spoluúčast na organizaci.
Za TK Petřvald Štefan Koóš

Jolanda Inka Burová

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Úspěch fotbalistů Hepa
Po dvouletém působení v okresním přeboru hráči Hepa postoupili do krajské I. B třídy. O svém postupu rozhodli již čtyři kola před koncem soutěže,
rozdíl od druhé „Žofinky“ nakonec narostl na 15 bodů. Ve 22 utkáních
získali 59 bodů: 19x vyhráli, 2x remizovali a jednou prohráli – doma se
Slavojem Petřvald. V soutěži nastříleli nejvíce branek (88) a nejméně inkasovali (30). Králem střelců soutěže se stal Michal Gorovič s 32 brankami.
Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky snaživému kolektivu hráčů, trenéra
Miroslava Budiny, jeho asistenta Jakuba Cífky a vedoucího mužstva Petra
Šilhánka, členů oddílu kopané a jejich podporovatelů, ale zejména zastupitelům Petřvaldu a všem sponzorům – MŠMT, CANIS SAFETY a.s., Napajedelské stavby s.r.o., Candy plus, Nadace ČEZ, Ballsport a Janu Dubovému – Ordinace Mírová s.r.o., a za podpory fanoušků, kteří fandili našemu
týmu nejen doma.
P. Sekera

4. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (17. kolo).
H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD		
1:2
(1:2)
Branky: 21.´a 41.´M. Gorovič.
11. 5 - mistrovské utkání okr. přeboru (18. kolo).
TJ PETŘVALD - TĚRLICKO		
2:0
(1:0)
Branky: 36.´V. Zajíček (as. M. Gorovič), 90.´T. Budina (-).
Hráči Hepa se stali ve velkém předstihu vítězi okresního přeboru a zajistili
si postup do I.B třídy.
18. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (19. kolo).
Baník RYCHVALD - TJ PETŘVALD
2:4
(1:2)
Branky: 5.´O. Kostka (as. M. Nalevajka), 40.´J. Jiřičný (T. Budina), 59.´O.
Kostka (J. Jiřičný), 78.´T. Budina (-).
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25. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (20. kolo).
TJ PETŘVALD - H. BLUDOVICE		
6:2
(4:0)
Branky: 3.´M. Nalevajka (as. M. Gorovič), 17.´O. Kostka (T. Budina), 28.´T.
Budina (M. Gorovič), 40.´M. Gorovič (O. Kostka), 68.´ T. Budina z pen.
(faul na V. Zajíčka), 79.´ M. Gorovič (T. Budina).
Trenér - M. Budina, asistent trenéra - J. Cífka, vedoucí mužstva - P. Šilhánek.
P. Sekera

TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN
7:7
(4:4)
Vedoucí tým soutěže - Bohumín - poprvé v sezoně nevyhrál díky nadšeně
bojujícím benjamínkům Hepa.
H. BLUDOVICE - TJ PETŘVALD		
2:12
(2:5)
Výborný výkon.
TJ PETŘVALD - Baník ALBRECHTICE
17:2
(10:1)
Výborný výkon.
TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV		
5:4
(3:2)
Výborný výkon.
Přátelské utkání: TJ PETŘVALD - Baník OSTRAVA (děvčata) 8:11 (5:6)
Výborný výkon.
J. Cífka

TJ PETŘVALD - vítěz okr. přeboru 2018 – 2019.

Dorost
Mistrovská utkání krajské soutěže.
TJ PETŘVALD - FRYČOVICE		
0:6
(0:2)
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD
4:0
(4:0)
1:10
(1:5)
TJ PETŘVALD - FRÝDLANT n./O.
Branka: 43.´V. Gellnar.
V utkáních se prostřídali tito hráči: D. Pokorný, D. Sliwka, J. Bořil, M. Volný,
M. Krištofík, D. Knorr, P. Slavev, T. Laskovič, R. Oršulík, M. Urbánek, V.
Gellnar, M. Šebesta, B. Stoklasa, J. Zborovský, M. Mikulášek, J. Berger, R.
Gábor, J. Rusoň.
V. Uher

Starší žáci
Mistrovská utkání krajské soutěže.
H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD		
5:2
(1:0)
Branky: 58.´a 70.´Z. Kandráč.
TJ PETŘVALD - STAŘÍČ		
1:12
(0:4)
Branka: 63.´Z. Kandráč.
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
11:0
(8:0)
TJ PETŘVALD - MFK FRÝDEK-MÍSTEK
0:7
(0:1)
V utkáních nastoupili tito hráči: J. Bořil, D. Lach, A. Mlčoch, T. Chrobák,
V. Sommer, O. Šoch, Z. Kandráč, A. Durczok, M. Hrachovec, P. Müller, J.
Kaša, K. Kandráč, A. Rybarčík, N. Šedová, A. Burget, F. Lakatoš.
R. Klečka

Mladší žáci
Mistrovská utkání krajské soutěže.
H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD		
5:1
(1:0)
Branka: 59.´ Š. Böhm.
TJ PETŘVALD - STAŘÍČ		
1:7
(1:6)
Branka: 2.´M. Pokorný.
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
8:0
(3:0)
TJ PETŘVALD - MFK FRÝDEK-MÍSTEK
0:1
(0:0)
Náš mladý tým, který v této sezoně hlavně sbírá zkušenosti a lepší se zápas od zápasu, předvedl s favoritem výborný výkon. Hosté dokázali zlomit
odpor našich až 2 minuty před koncem zápasu. V příštím ročníku už by se
kluci mohli postarat o nejedno překvapení.
Oddíl reprezentovali tito hráči: M. Grabiec, F. Gavlas, K. Kandráč, M. Pokorný, J. Zborovský, Š. Bitala, Z. Zahnaš, M. Křístek, D. Szymanski, Š. Böhm,
J. Skýba, M. Ševěček, L. Balcar, J. Šustek.
K. Pokorný

Starší přípravka
Mistrovské utkání okr. přeboru.
H. SUCHÁ - TJ PETŘVALD		
Výborný výkon.

5:6

(3:2)

Foto z utkání Hepa a Baníku Ostrava.

Mladší přípravka
6. 5. - mistrovská utkání okr. přeboru
cích.
D. DATYNĚ - TJ PETŘVALD		
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD		
MFK HAVÍŘOV „B“ - TJ PETŘVALD
Výborný výkon.

- turnaj č. 8 - hráno v Albrechti7:6
4:3
2:6

13. 5. - mistrovská utkání okr. přeboru - turnaj č. 9 - hráno na Hepu.
TJ PETŘVALD - Č. TĚŠÍN		
0:9
TJ PETŘVALD - MFK KARVINÁ „A“
2:14
18. 5. - velký úspěch benjamínků na turnaji SLAVIA cup ORLOVÁ pro
r. 2011 za účasti 9 družstev.
TJ PETŘVALD - FC VÍTKOVICE			
4:2
TJ PETŘVALD - AZ HAVÍŘOV „A“		
4:0
5:1
TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN		
TJ PETŘVALD - ORLOVÁ (hokejisté)		
4:2
TJ PETŘVALD - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		
1:2
TJ PETŘVALD - AZ HAVÍŘOV „B“		
8:2
TJ PETŘVALD - MFK ORLOVÁ			
4:0
0:2
TJ PETŘVALD - KRNOV			
Branky: V. Wencel 7, A. Tomoszek 6, E. Ševěček 6, K. Skýba 5, D. Juchelka
3, A. Skutek 2, M. Heczko 1.
Nejmladší hráči Hepa obsadili na turnaji s 18 body (skóre 30:11) nádherné 2. místo za Valašským Meziříčím (22 b.), na 3. místě se umístily
Vítkovice. V dovednostních soutěžích pro dospělé - kop na bránu - tatínek
Wencel skončil na 3. místě.
Děkuji rodičům za podporu a hlavně hráčům za skvělou reprezentaci!
20. 5. - mistrovská utkání okr. přeboru - turnaj č. 10 - hráno v Karviné.
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD		
2:2
MFK KARVINÁ „B“ - TJ PETŘVALD		
5:2
MFK HAVÍŘOV „B“ - TJ PETŘVALD		
2:4
Výborný výkon.
27. 5. - mistrovská utkání okr. přeboru - turnaj č. 11 - hráno v Těrlicku.
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD		
5:10
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD			
12:7
Výborný výkon.
R. Gřibek

Červenec 2019

SK SLAVOJ PETŘVALD
Veterans Petřvald ve Zlínském kraji

Co by balonem dvakrát dostřelil od ZOO Lešná se nachází krásné městečko. Štípa se jmenuje. Petřvalďák a bývalý hráč Slavoje i HEPA, Tomáš
Seidler, pozval ještě nedávno spoluhráče zahrát si fotbálek. Tak, to se
přece neodmítá! Sobota 1. 6. sraz u Penny a můžeme vyrazit. Až budete na místě, ptejte se na Jirku z udírny, ten všechno ví a všechno zařídí.
Tak aspoň zněla rada Tomáše S. Jirka z udírny už čekal. Všechno věděl
a zařídil, tudíž chlap na svém místě. Díky, Jirko z udírny. Krásné prostředí
a neskutečný „mech“ na hřišti už čekaly na první doteky míče. Sousední
týmy z Fryštáku a Jasenné doplnily čtyřku soupeřících mančaftů a šlo se
na věc. Petřvalďáci hned na úvod nepotěšili domácí FK Štípu a vyhráli 3:0.
SK Jasenná si ve druhém semifinále poradila s FC Fryšták, takže kolem
páté začalo, po zápase o 3. místo, finálové utkání. Skvělý Venca v bráně,
taktovka Ožise, střelba Kakaa, nezdolnost Kachny, bojovnost Danka, neúnavnost Pišty, odhodlání Justina, dravost Pala, rozum Sádla, myšlenka
Petra a muskulatura Lakyho, nás dovedly až k druhé výhře 3:0 a přinesly vítězství v celém turnaji. Všech 11 borců v zelených dresech s logem
a podporou města Petřvald, neudělalo ostudu ani ve Zlínském kraji. Turnaj se vydařil a velký dík za to patří FK Štípa, T. Seidlerovi a samozřejmě,
Jirkovi z udírny. Pokud budeme pozváni i za rok, určitě rádi přijedeme,
takže ogaři, nezapomeňte na nás.
Kamil Szlauer K8S
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Dětský den a derby s TJ Hepo Petřvald
na Slavoji
V sobotu 1. 6. 2019 v areálu hřiště
uspořádal náš fotbalový klub SK Slavoj Petřvald pro děti z Petřvaldu a okolí Dětský den, který se pro náš klub už
stal každoroční samozřejmostí. Musíme podotknout, že nejlepší odměnou
za vynaloženou práci je dětský úsměv
a spokojenost rodičů a doprovodu.
Počasí se tentokrát vydařilo na rozdíl
od minulých let, kdy nám občas zapršelo.
Pro naše nejmenší i školou povinné ratolesti bylo nachystáno mnoho zábavy
a her pod dohledem hráčů klubu. Vydatnou měrou nám pomohla i rodina
našeho pana předsedy Davida Pavlity, který dohlížel, aby vše klapalo tak,
jak má.
K dispozici měly děti třeba skákací hrad, pony expres a jízdu na koních, různé
prolézačky, houpačky a pro nejmenší bylo připraveno i pískoviště. Samozřejmostí byla i nějaká sladkost, pitíčko i dětský šampus s jahůdkou! To vše pro
děti zdarma. A pro naše velké návštěvníky se nasmažily bramboráky přelité
škvarky, grilovaly se klobásky. Další pochutiny bylo možno dostat v klubovém
bufetu. Zkrátka - bylo z čeho vybírat.
To vše bylo možné uspořádat jen za vydatné finanční podpory pana Davida
Pavlity a města Petřvald, které nám poskytlo finanční dotaci. Za to by rádi
hráči a členové klubu touto cestou chtěli poděkovat. Naše spolupráce s městem a jeho zastupiteli je na výborné úrovni.
A od sedmnácté hodiny proběhlo tradiční derby s místním Hepem. Slavoj ho
nakonec prohrál 4:1. Hra však musela všechny přítomné bavit. A bylo jich
teda požehnaně!
Slavoj by rád taky našemu soupeři z města poblahopřál k postupu do vyšší
soutěže, ale zároveň musíme podotknout, že to naše místní derby nám bude
moc chybět!
MY JSME SLAVOJ!!!!
Martin Frank

NAPSALI NÁM
Policie pro lidi, nebo policie pro sebe
Tak jsme zase byli svědky toho, že Policii v Petřvaldě tady není pro občany.
Já tady ale píšu o policii, ale musím se omluvit svým bývalým kolegům
a jejich spolupracovníkům. Jedná se vlastně pouze o samotného pana vedoucího Policie ČR v Petřvaldě, pana npor. Mgr. Martina Dudu.
V současné době se rekonstruuje ul. Březinská, a to i v blízkosti ZŠ Školní.
Proto vedení školy rozhodlo, že naše děti, které odjížděly do školy v přírodě,
budou odjíždět autobusem od budovy Policie ČR. Toto řešení požadovalo
toleranci od občanů, kteří se zde budou v této době pohybovat, a to toleranci asi třicetiminutovou. Zkuste hádat, kdo tolerantní a chápavý nebyl,
a stačilo mu k tomu minut ani ne deset.
Otec jednoho z dětí, který s nimi svým vozidlem odjížděl také, ještě přivezl
nějaké dokumenty, které předával zodpovědné osobě v autobuse. Jelikož
byla všechna okolní parkovací místa již zaplněná, tak své vozidlo zaparkoval na parkovací místo vyhrazené pro vozidla PČR. Vozidla PČR na parkovišti stála také, na Policii v té době nikdo nepřijel, ani nepřišel, jen jedno policejní vozidlo odjíždělo, a to bez jakýchkoliv problémů. Nyní pro vysvětlení.
Na vyhrazeném parkovišti za určitých podmínek může parkovat i vozidlo,
pro které není parkoviště vyhrazeno. Dotyčný otec, má vjezd ke svému rodinnému domu vzdálený asi 100 m od budovy PČR. A čeho se vlastně tento otec dopustil? Ačkoliv parkoviště mohl použít max. na 3 minuty, stál tam
minut necelých deset. Autobus, se na místě zdržel asi 30 minut, a s jeho
odjezdem odjela i většina rodičů a místo posléze zelo téměř prázdnotou.
To se ale nelíbilo panu vedoucímu PČR, který z okna v 1. patře, velice
„kultivovaným a profesionálním projevem, který byl plně v souladu s policejní etikou a lidskou morálkou“ vyčinil řidiči za jeho parkování, a poslal
na parkoviště před budovu PČR policistu, aby tu parkovací nepřístojnost
ztrestal tučnou pokutou. Policista si již to chvilkové zdržení na vyhrazeném
parkovišti nenechal vysvětlit. Ano řidič se dopustil dopravního přestupku.
V tom se s panem npor. Dudou shodnu i já. Ale kdybych mu měl dát za da-

ných okolností pokutu já, musel bych se hanbou propadnout. Vše totiž šlo
řešit i domluvou. Nechtěl bych být v kůži toho policisty, který musel splnit
rozkaz, a pak se stydět před řidičem, když mu pokutu ukládal. Jestli čekáte, že pan vedoucí přišel za řidičem dolů také, budete zklamáni. Zůstal
schovaný za zdmi budovy. Když se otec – řidič dotázal policisty, jestli ho
zavede za panem vedoucím, bylo mu odpovězeno, že radši ne, aby to jen
nezhoršil.
Je vcelku zajímavé, že parkování zajímá pana npor. Dudu pouze před policejním oddělením, a ne na jiných místech Petřvaldu. Problémových míst
je povícero, ale neslyšel jsem, že by „státní policie“ tato parkování řešila.
Město musí vynakládat nemalé prostředky na Městskou Policii z Orlové,
aby ona řešila to, co má řešit státní policie. Ba naopak, PČR pod vedením
npor. Dudy přímo odmítá řešit tato problémová parkování. Když nebyly vyvezeny popelnice na sídlišti na ul. Březinské z důvodu zablokování příjezdu
parkujícími vozidly, tak občané tuto skutečnost oznámili na PČR a žádali
zjednání nápravy. Policisty jim bylo řečeno, že už jim v této záležitosti nemají volat, že to řešit nebudou, a že se k vyřešení problému mají obrátit
na Městský úřad. Takové „odpálkování“ občana profesně absolutně nechápu. Co však mohu říci, že mě to už ani nepřekvapuje, protože takovým
stylem pan npor. Duda policejní oddělení v Petřvaldě už dlouhé měsíce
vede, a excesy, jaký jsem popsal výše, se na tomto našem místním policejním oddělení, objevují opakovaně, což mohu potvrdit i ze své vlastní
zkušenosti.
Závěrem bych chtěl jen položit řečnickou otázku. Proč v době, kdy byl řešen otec – řidič, o kterém se zmiňuji výše, na vyhrazeném parkovišti pro
vozidla Policie ČR, už od rána parkovalo soukromé vozidlo jednoho z policistů? Nevím, o tom, že by soukromá vozidla policistů byla oficiálními
vozidly PČR. Myslíte si, že toto špatně parkující vozidlo pana vedoucího
zajímalo? Odpovězte si sami.
Martin Miksa
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřelí občané

Petr Konopka

57 let

82 let

Adéla Balážová

Jiří Blaga

Emilie Motlochová

84 let

Danuše Mojestíková 80 let

Agáta Mařecová

František Budig

82 let

Jolanda Pavelková

90 let

Vladislav Ševčík

Eliška Vašeková

Mária Dostalová

84 let

Květoslava Pěgřímová 89 let

Vojtěch Vrubel

Helena Grafová

93 let

Gabriel Volný

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Mgr. Eva Hronová

77 let

Milan Káňa

71 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.

Emilie Bajtková

90 let
80 let

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

Blahopřání

Dne 25. června 2019 oslavil své významné životní jubileum, 80 let,
pan Vladislav Ševčík.
Mnoho štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let přejí manželka Eva, synové Ivo, Jirka a dcera Eva s rodinami.

Vzpomínáme
Ani čas nezahojí rány, které nám osud uštědřil,
Ty, naše maminko, zůstaneš ve vzpomínkách navždy s námi. Ty jsi neumřela, jen sladce spíš.
Dne 3. června 2019 by se dožila 94 let naše milá drahá maminka paní Rozálie Řezníčková.
Zároveň dne 18. června 2019 vzpomeneme 2. výročí jejího úmrtí.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 28. června 2019 jsme vzpomněli 9. smutné
výročí úmrtí
paní Ilony Brylové.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Jaroslav
s rodinou.

Dne 2. července 2019 vzpomeneme
nedožitých 67 let
paní Markéty Schimkové z Petřvaldu
a zároveň dne 23. července 2019 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí.
S láskou vzpomínají druh Franta, syn Robert,
dcera Magda a syn Robert s rodinou.

Milá Mařenko, život jsi měla ráda a chtěla jsi tu
s námi být. Bohužel, přišla nemoc
a Ty jsi od nás musela odejít.
Dne 24. července 2019 vzpomeneme 4. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička
a tchýně paní Marie Pavlíková, bývalá učitelka
Základní školy v Petřvaldě.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Dne 18. července 2019 vzpomeneme 10. smutné
výročí, kdy od všeho, co v životě miloval, odešel
můj drahý manžel, náš tatínek, dědeček,
pradědeček, bratr a strýc pan Miroslav Skyba.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,
dcery Miroslava, Taťána, Sylva a Kamila, syn
Radomír, vnuci Radomír, Tomáš, Mirek, Filip,
Jakub, Jareček, Jiříček, vnučky Lucie, Nela,
Sandra, Anička a pravnuci Matyášek, Honzíček,
Patriček a Sebíšek.

Dne 17. července 2019 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
paní Jiřiny Pavelkové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jan, dcera
Jana, synové Karel a Pavel s rodinami.

Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se se všemi, kdo mě měl rád.
Oznamujeme všem známým a přátelům,
že nás dne 20. dubna 2019 navždy opustila naše
drahá paní Vlasta Janečková z Petřvaldu.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.

Úmrtí

Oznamujeme všem přátelům a známým,
že nás dne 3. května 2019 navždy opustil ve věku 83 let
pan Gabriel Volný.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku a důstojné rozloučení.
Děkujeme pohřební službě paní Blachové za krásný obřad a paní
doktorce Knyblové za péči o tatínka.
Zarmoucená rodina.

Dne 13. května 2019 nás ve věku 75 let opustila
paní Božena Ruszová, rozená Dumbrovská.
Kdo ji znal – vzpomíná.
Bratr Miroslav s rodinou.

83 let

Červenec 2019

15

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi,
nikdy nezapomeneme na toho, který nám schází.
Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás
dne 2. května 2019, ve věku 71 let,
navždy opustil pan Milan Káňa.
Zároveň jsme dne 28. května vzpomněli jeho
nedožité 72. narozeniny.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Manželka Zdenka, maminka Milada, syn Pavel
a dcera Renáta s rodinami.

Odcházím za světlem, kdes v dálce splynu s ním.
Těm, které miluji, na cestu posvítím.
V tichém zármutku oznamujeme, že dne 3. června
2019 nás náhle, ve věku 90 let,
opustila milovaná manželka, maminka, babička,
prababička, švagrová, teta a kmotřička
paní Jolanda Pavelková.
Milá maminko, se srdcem plným lásky se loučím
za všechny.
Dcera Jolanda Burová

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!!!

- 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 Pečená
kýta
vcelku
s
kostí
pečené
sele -zákusky...
chlebíčky, 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 (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

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.

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
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