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 Dopravní situace
před základní školou
 Knihovna o prázdninách
 Noc kostelů
10. 6. 2016

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

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky
červencových
Foto: Pavel Sekera

Kladení věnců u příležitosti 71. výročí Dne osvobození

Petřvaldských novin
je 9. června 2016.

INFORMACE Z RADNICE

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

na www.petrvald-mesto.cz

29. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 11. dubna 2016
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na
pozemcích města;
 o uzavření smlouvy o nájmu
části budovy na Rychvaldské
ulici č. p. 559 s nájemcem
společností VEJNET.CZ., s.r.o.,
k instalaci bezdrátového internetového připojení poskytování
datových služeb občanům města na střechu bytového domu.
Roční nájem se sjednává ve
výši 4 284 Kč (včetně DPH).
Smlouva nabývá účinnosti dne
1. 5. 2016;
 poskytnout finanční dar každému ve výši 1 000 Kč těmto
dárcům krve: Petra Bierská,
Ing. Petr Böhm, Ph.D., Josef

Jabůrek, Roman Bezecný, Patrik Netri, Kamil Pokorný, Tomáš Lasota, Tomáš Hrdina,
Miroslav Vajdjak, Tomáš Budina, Martin Polák, Ing. Januš
Cymorek;
 o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod označením
„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2016“.
Předmětem zakázky je oprava
částí místních komunikací ul.
Petra Bezruče, ul. Nejedlého,
ul. K Muzeu a ul. Marjánka;
 o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
barů v Kulturním domě města
Petřvald, ul. Kulturní čp. 26“

a o uzavření smlouvy o dílo na
tuto zakázku s uchazečem David Kolář za cenu max. přípustnou 551 007 Kč bez DPH;
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Stavební úpravy
za účelem změny užívání domu
č. p. 1738 na DPS v Petřvaldě –
dodatečné stavební práce č. 1“
se společností MH – Stavby,
s.r.o.. Cena díla celkem po změně činí 14 295 619 Kč bez DPH;
 požádat o přezkoumání hospodaření města Petřvaldu za rok
2016 Krajský úřad Moravskoslezského kraje;
 o posky tnutí jednorázov ých
věcných darů (krmiva pro psy)
ve výši max. 1 500 Kč;

 o spolupořádání Letní petřvaldské olympiády dětí a mládeže,
která se uskuteční dne 22. 6.
2016 v rámci oslav mezinárodního Olympijského dne;
 o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávníc h smlu v na p osk y t nu t í
neinvestičních dotací.
RM schválila dodatek Zásad pro
uzavírání smluv k bytům ve vlastnictví města Petřvaldu.
RM vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2016.
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30. schůze Rady města Petřvaldu se konala 26. dubna 2016
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
 o vyhlášení veřejné zakázky
malého rozsahu „Novostavba
streetworkoutového hřiště vč.
terénních úprav na pozemku
p. č. 2/17 k. ú. Petřvald u Karviné“;

 o výběru nejvhodnější nabídky na zajištění veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením „Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2016“
a o uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem STRABAG, a.s.
za cenu max. přípustnou 1 481
524 Kč včetně DPH;

RM vyhlásila záměr výpůjčky pozemku parc. č. 597/1, jehož součástí je stavba pro administrativu
Petřvald č. p. 924, pozemku parc.
č. 597/2, jehož součástí je stavba
garáže bez č. p./bez č. e., pozemku parc. č. 597/3, jehož součástí je
stavba garáže bez č. p./bez č e., pozemku parc. č. 598 a pozemku parc.

č. 599, vše k. ú. Petřvald u Karviné.
RM schválila odpisový plán Základní školy a Základní umělecké
školy Petřvald Školní 246, přísp.
org. na rok 2016.
RM vzala na vědomí rezignaci
Mgr. Pavla Marenčáka na funkci
člena komise dopravy.

12. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 27. dubna 2016
ZM schválilo účetní závěrku města Petřvaldu sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
ZM vzalo na vědomí závěrečnou
zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků města Petřvald a zřízených
příspěvkových organizací ke dni
31. 12. 2015.
ZM schválilo Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2015.
ZM vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-

ření pro územní samosprávný
celek město Petřvald za období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
a podrobný komentář k Závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok
2015.
ZM souhlasilo s celoročním hospodařením města Petřvaldu za rok
2015 s výhradami.
ZM přijalo opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
města Petřvald za rok 2015.

ZM rozhodlo o uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívající v právu strpění dešťové kanalizace na
pozemku parc. č. 6396/1 a podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.
č. 6396/17 a č. 6396/39, vše kat.
území Petřvald u Karviné, mezi Moravskoslezským krajem, vlastníkem pozemků, a městem Petřvald.

část pozemku parc. č. 378 o výměře cca 49 m2 v k.ú. Petřvald
u Karviné ve vlastnictví společnosti
STILBAG plus, která bude realizována uzavřením směnné smlouvy.

ZM schválilo směnu části pozemku parc. č. 382 o výměře cca 113
m2 v kat. území Petřvald u Karviné
ve vlastnictví města Petřvald za

ZM rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestičních dotací.

ZM vzalo na vědomí předloženou
zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu obvodního oddělení Policie
České republiky v Petřvaldě za
rok 2015.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 4. 2016 V TIS. KČ
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
76 165,00
11 220,00
0,00
3 113,00
90 498,00
81 326,00
25 336,00
106 662,00
8 084,00
0,00
-1 920,00
10 000,00
0,00
16 164,00

UPRAVENÝ ROZPOČET
76 165,00
11 298,00
0,00
5 114,84
92 577,84
81 404,00
27 597,82
109 001,82
8 343,98
0,00
-1 920,00
10 000,00
0,00
16 423,98

SKUTEČNOST
25 010,33
4 622,00
0,00
3 198,54
32 830,87
22 645,33
2 858,88
25 504,21
-5 931,44
0,00
-640,00
0,00
-755,23
-7 326,67

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2016 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci „Rozpočty a závěrečné účty”.
Pavlína Malíková, finanční odbor

Kompostéry
Město v minulém roce rozdalo 335
kompostérů občanům, kteří o ně
projevili zájem. Vzhledem k tomu,
že se nepodařilo uspokojit všechny zájemce, uvažuje město i v
letošním roce o pořízení dalších

kompostérů, které by byly – stejně
jako v minulém roce - zakoupeny
po získání dotace ze státního fondu životního prostředí.
Kompostéry je možné volit ve třech
velikostech: 700 l, 1400 l a 2000 l.

Žádáme občany, kteří mají zájem
o přidělení kompostéru, a doposud jim nebyl žádný přidělen, ať
se písemně přihlásí buď:
1. zasláním e-mailové zprávy na
e-mailovou adresu:



ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ KOMPOSTÉRU
ÚDAJE O ŽADATELI – VYPLŇTE:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ___________________________________________________________
ADRESA: ____________________________________________________________________
TELEFON: ______________________
E-MAIL: _______________________________________
700 l

1400 l

2000 l


VELIKOST KOMPOSTÉRU:
(požadovanou velikost zakroužkujte)

komposter@petrvald-mesto.cz
Do předmětu e-mailové zprávy
je nutné zadat kompostér a ve
zprávě pak uvést velikost požadovaného kompostéru a adresu, na kterou vás budeme
kontaktovat v případě získání
dotace (včetně telefonního kontaktu). nebo:
2. vyplněním níže uvedeného formuláře, který bude doručen
osobně nebo poštou na adresu
MěÚ Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald.
Další informace na tel.
č. 596 542 909, Ing. Zuzana
Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí
a na webových stránkách města: www.petrvald-mesto.cz
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí
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Koše na psí exkrementy
Město Petřvald pořídilo v dubnu
letošního roku 9 košů na psí exkrementy, které byly nainstalovány ve vybraných lokalitách města.
Sestava obsahuje uzamykatelný
koš umístěný na pozinkovaném
sloupku včetně zásobníku na mikrotenové sáčky.

Upozorňujeme vlastníky pozemků, že jsou povinni zajistit jejich
údržbu v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. a) zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, dle kterého má
vlastník pozemku povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo
k poškození životního prostředí
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo
zvířat. Za porušení této povin-

Lokality s umístěním košů:
1. v blízkosti Radnice u chodníku
vedoucímu od ul. Školní k ul.
Kulturní;
2. v parku pod střediskem kulturních služeb;
3. u Penny Marketu;
4. u panelových domů na ul. Březinské;
5. na křižovatce ul. Školní a Kovalčíkova;
6. v parčíku „u bludných balvanů“
na ul. Družstevní;
7. na ul. Závodní v blízkosti bytových domů „Jiskra“;
8. u restaurace Sokol;
9. na ulici 2. května v blízkosti
sportovního areálu.
Doufáme, že pejskaři si tyto koše
zvyknou využívat nejen za účelem
udržení čistoty a dobrého vzhledu
obce, ale zároveň tímto předejdou
možnému postihu za porušení

povinností stanovených Obecně závaznou vyhláškou města
č. 4/2006 k zabezpečení čistoty
veřejných prostranství a ochraně
veřejné zeleně, podle které je zakázáno znečišťování veřejného prostranství způsobené exkrementy
hospodářskými a domácími zvířaty.
Byli bychom rádi, kdyby instalované koše sloužily občanům
a vandalové je neničili!
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA ČERVEN 2016
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
červen: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
16. červen
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle (pondělí, úterý)
červen: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.

Oznámení o konání tradiční
petřvaldské pouti a jarmarku
Ve dnech 16. a 17. 7. 2016 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 bývalého
Dolu Fučík l odkloněna na ul.
Pod Zahradami, kde dále bude
pokračovat po silnici č.I/59 ul.
Ostravské na konečnou zastáv-

Upozornění na povinnost
udržovat pozemky sečením

ku „Březiny“ a zpět stejnou trasou. Odklonění trasy bude od
18:00 hod. Dne 15. 7. 2016 do
01,00 hod. dne 18. 7. 2016. 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
16. 7. 2016 k posílení 5-ti 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,
odbor výstavby a životního prostředí

nosti lze fyzické osobě uložit
pokutu do výše 30 000 Kč, právnické nebo podnikající fyzické
osobě až do výše 500 000 Kč.
Na základě výše uvedeného vyzýváme vlastníky pozemků nebo
osoby, které pozemky užívají
z jiného právního důvodu, aby
včas zajistili jejich řádnou údržbu sečením. Od června bude
MěÚ Petřvald provádět průběžné kontroly pozemků.
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí

Nová výsadba
Na jaře letošního roku byla provedena výsadba 11 vzrostlých dřevin
na ul. Rychvaldské, z toho jeden jasan ztepilý - kultivar „Jaspidea“, tři
platany javorolisté, tři střemchy kulovité a čtyři lípy obecné - kultivar
„Pallida“. Tato výsadba byla realizována jako kompenzace za dřeviny,
které bylo v této lokalitě nutné pokácet z důvodu špatného zdravotního stavu. Firma, která výsadbu provedla, poskytla na dílo tříletou
záruku a po stejnou dobu bude o nově vysazené dřeviny pečovat.
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí

Chodník na hřbitově
Jak si jistě návštěvníci hřbitova všimli, město nechalo
vydláždit další chodníky a to ve spodní části hřbitova. Část chodníků se stihla
opravit ještě před příchodem zimy v loňském roce
a během měsíce dubna zaměstnanci střediska údržby pokračovali ve své práci
a byly opraveny další úseky
hřbitovních chodníků. Náklady (cca 60 tis. Kč) byly
hrazeny z rozpočtu města.
Novými chodníky se zlepšil
přístup ke hrobovým místům a celkový vzhled našeho hřbitova.
Dana Szotkowská,
odbor výstavby
a životního prostředí
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Nejstarší občanka města Petřvaldu oslavila 102. narozeniny
Nejstarší žena v Petřvaldě paní Žofie Ploticová oslavila dne 1. května 2016 své 102. narozeniny.
V Domově Březiny v Petřvaldě,
kde oslavenkyně toho času žije,
jí v pondělí 2. května popřál starosta města Petřvaldu Ing. Jiří
Lukša a zástupci Moravskoslezského kraje - náměstek hejtmana Ing. RDSr. Slavomír Recman
a vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Daniel Rychlik. Oslavenkyně
gratulanty přijala velmi vlídným
úsměvem, který značí její životní
zkušenosti a neutuchající optimismus. Paní Ploticová se narodila

Paní Žofie Ploticová

1. května 1914 v Bohumíně jako
nejmladší dítě rodičům Wyslychovým. Se svými pěti sourozenci prožila dětství na venkově obklopena
domácími zvířaty a starostmi o ně
a o malé políčko. Po absolvování
Dívčí obchodní školy v Bohumíně
nastoupila do prvního zaměstnání jako prodavačka textilu. Tento
obor ve svém profesním životě
neopustila a po získání praxe se
propracovala až na vedoucí pozici.
Svého prvního manžela Ing. Ervina Koldera potkala na tenise a ve
svých 24 letech se za něho provdala. Z tohoto manželství se narodil v lednu 1942 syn Dietmar.
Koncem války byl manžel povolán
na frontu, kde padl. V padesátých
letech poznala novou lásku, svého druhého manžela Karla Ploticu
a v roce 1953 porodila dceru Ingrid. Celý život byla velmi aktivní,
žila společenským životem, ráda
cestovala, navštěvovala divadla,
koncerty, do pozdního stáří byla
abonentkou divadla v Ostravě,
hodně četla a ovládala výborně
německý jazyk. Ještě ve svých devadesáti letech byla velmi technicky zdatná, ovládala mobil, psala
textové zprávy, sledovala teletext,
zajímala ji historie, beletrie, poezie, geografie. Dnes ji jejím živo-

tem provázejí syn Dietmar (dcera
Ingrid v r. 2014 zemřela), osm
vnoučat a čtyři pravnoučata. V Domově Březiny v Petřvaldě se cítí
velmi dobře a spokojeně. Přejeme

oslavenkyni pevné zdraví, mnoho
osobní pohody, spokojenosti a radosti ze života.
Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Oslavenkyně paní Žofie Ploticová a starosta města Ing. Jiří Lukša

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

Byli jsme blahopřát…
- paní Vilemíně Filgasové, která oslavila 95. narozeniny

Michala Návrata

Lukáše Vlka

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

Komise pro občanské záležitosti

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

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Petřvald, ale především všem zúčastněným osobám, které celý obřad vítání našeho
syna Lukáška připravily a podílely se na něm. Atmosféra vítání byla
velice slavnostní, pronesená řeč, recitované verše i zpívané písně
tak dojemné, že jsem se skutečně neubránila a stejně jako přítomné babičky spustila nějakou tu slzičku. Samozřejmě ještě jednou
děkujeme i za všechny krásné dárečky, které náš synek od města
Petřvaldu při obřadu vítání dostal. Zároveň bych chtěla využít této
cesty a apelovat na všechny budoucí či novopečené rodiče petřvaldských miminek (ačkoliv já sama bývám k těmto oficiálním akcím
spíše skeptická), celý obřad vítání malých občánků je tak pěkně
a citlivě připraven, že by byla skutečně škoda o tento zážitek svého drobečka, ale především sami sebe, připravit. Tato vzpomínka
Jitka Štolová s rodinou
v nás dlouho zůstane.
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Dotace poskytnuté z rozpočtu města
Petřvaldu spolkům, neziskovým
a jiným organizacích
(dle žádostí podaných k 31. 3. 2016)
Výše poskytnuté
dotace
v Kč

P.č. Žadatel

1. Odborový klub důchodců, záv. Fučík Petřvald, PS a ÚK

5 000

2. Myslivecký spolek HALDY Petřvald

10 000

3. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,
Místní spolek Petřvald

15 000

4. Český kynologický svaz, z. s.
Základní kynologická organizace č.4

30 000

5. Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.

5 000

6. Základní organizace Českého svazu žen,
Petřvald – Podlesí

5 000

7. Základní organizace Českého svazu žen,
Petřvald – sídliště

5 000

8. Sdružení rodičů při ZŠ Školní Petřvald

3 500

9. Sdružení rodičů žáků Masarykovy školy
v Petřvaldě, z.s.

3 500

Dne 12. 5. 2016 od 10 do 12 hodin na prostranství před Domem
kultury v Orlové se konala akce
organizovaná Komunitním plánováním města Orlová a správním obvodem Korálky sociálních
služeb, na které se prezentovaly
sociální služby působící ve městě Orlová: Dům seniorů Pohoda,
NDZ Duha, Dům seniorů Slezské
humanity, Domov Vesna, Komunitní centrum Maják, Futra, K-centrum, Slezská diakonie - služby
Eunika a Dům pro matky s dětmi
Hannah, Sociální služby ve zdravotnickém zařízení (tzv. sociální
lůžka), ADRA a ve městě Petřvald:
Domov Březiny, Benjamín a Pečovatelská služba města Petřvald.
Jednotlivé služby měly nainstalovány informační panely v prostorách kulturního domu a propagaci
služeb měly také ve svých stáncích, kde prezentovaly i výrobky
svých klientů. Akci Korálky sociálních služeb zahájila místostarostka města Orlové Mgr. Renata
Potyšová, přítomný byl i starosta
města Petřvaldu Ing. Jiří Lukša
a další hosté. Vystoupily zde ma-

žoretky, krásně zazpívala slečna
Eliška Rusková a nakonec vystoupily děti z KC Maják. K poslechu
i k tanci hrála hudba Duo Classic.
Jednotliví zástupci sociálních služeb provedli prezentaci své služby
přítomné veřejnosti a zastoupeni
byli také uživatelé jednotlivých služeb. Pečovatelskou službu města Petřvald zastupovala sociální
pracovnice Bc. Ivana Rajdusová,
pečovatelky Helena Ševčíková
a Božena Vítečková a za klienty
pět obyvatel DPS. Pro všechny
přítomné bylo nachystáno malé
občerstvení, kromě toho byly napečeny zákusky, koláčky i slané
pečivo a k dobé náladě přispělo i krásné počasí. Akci završila soutěž o nejkrásnější bublinu
z bublifuku a nad účastníky akce
se snesly stovky bublin, které ve
slunci krásně zářily. Chci poděkovat pečovatelkám a obyvatelům
DPS, kteří v rámci aktivizace seniorů vyrobili věci, které byly použity k výzdobě stánku PS Petřvald
a rovněž paní Bubnové, Pazderové, Kneblové, Václavkové a panu
Václavkovi za účast na této akci.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

10. Svaz tělesně postižených v ČR z.s.
Místní organizace Orlová – Město

3 000

11. Parkinson – Help z.s., klub Ostrava

3 000

12. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
ČR, obl.odboč. Havířov

3 000

13. Klub českých turistů, odbor Petřvald

10 000

14. SK Slavia Orlová – z.s. - oddíl šachu

19 000

- spolufinancování šach turnaje
15. Cyklistický klub FESO Petřvald-Březiny

14 800
65 000

16. TJ Petřvald

160 000

17. TJ Sokol Petřvald

55 000
- finanční dar

18. Hasičský záchranný sbor MSK, stanice Orlová
19. Slezská diakonie, Denní stacionář EUNIKA, Karviná

40 000
10 000
5 000

20. Slezská diakonie, Poradna rané péče EUNIKA, Karviná

10 000

21. Domov Vesna, p.o., Orlová

40 000

22. Domov Březiny, p.o., Petřvald

90 000

23. Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. , Ostrava

5 000

24. Svépomocná společnost MLÝNEK, z.s., Ostrava

7 500

25. Nový domov, p.o. , Karviná

10 000

26. Slezská humanita, o.p.s., domov pro seniory
Orlová

10 000

27. Fond pro opuštěné a handicapované děti
a mládež o.s., Mořkov
CELKEM

Korálky sociálních služeb 2016

Ocenění dárců krve
Dne 20. dubna 2016 byli do obřadní síně radnice pozváni bezpříspěvkoví dárci krve, kterým
osobně za tuto záslužnou činnost
poděkoval starosta města Ing.
Jiří Lukša a předal jim finanční
dar, který schválila rada města.
Do obřadní síně byli pozváni tito

dárci krve: paní Petra Bierská,
pánové Josef Jabůrek, Roman Bezecný, Patrik Netri, Kamil Pokorný, Tomáš Lasota, Tomáš Hrdina,
Miroslav Vajdjak, Tomáš Budina,
Martin Polák, Ing. Januš Cymorek
a Ing. Petr Böhm, Ph.D.
Karin Canibalová, odbor správní

1 000
643 300

Ivana Tomková a Bc. Ivana Rajdusová,
referentky odboru správního

Zleva sedící: M. Polák, Ing. P. Böhm, Ph.D., T. Hrdina, P. Bierská
Zleva stojící: J. Jabůrek, Ing. J. Cymorek, T. Lasota, M. Vajdjak, P. Netri,
K. Pokorný, R. Bezecný, T. Budina
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Dopravní situace před ZŠ Petřvald
V poslední době se začaly opět
množit případy lidí, převážně z řad
rodičů žáků Základní školy v Petřvaldě, kteří vozí své děti do školy či družiny na ul. Školní, kdy tito
rodiče se obracejí se svými stížnostmi a požadavky, týkajícími se
provozu aut před školou, jak na
jednotlivé učitele ve škole, tak i na
Městský úřad v Petřvaldě.
Nejprve bych vás chtěl všechny
upozornit, že žádný z učitelů není
kompetentní k řešení této otázky, tudíž se tedy těmito vašimi
stížnostmi ve škole nebude zabývat!!! Učitel je ve škole od toho,

své okolí, aby nikoho neomezoval,
nebránil mu v jízdě či parkování.
Mnohdy je potřeba, aby se někteří
řidiči u školy zamysleli nejprve nad
sebou a svou jízdou. Potom už jim
možná nezbude čas na různé vulgární posunky a nadávky dalším
řidičům, kdy tyto slyší a vidí nejen
děti, které máme v autě, ale i ty
ostatní, které před školou čekají.
Já si pamatuji doby (a nejsou tak
dávné), kdy aut byla před školou
polovina než teď. Do školy jsme
chodili pěšky nebo na kolech.
Vzhledem k tomu, že se jedná
mnohdy o rozezlené a nesmyslné
požadavky, došlo k projednání této záležitosti i v dopravní
komisi města Petřvald. Ani
Městský úřad v Petřvaldě si
však svévolně nemůže změnit dopravní značení. Celý
postup jakékoliv změny v dopravě je takový, že město
Petřvald požádá obec s rozšíVěděli jste, že:
řenou působností o provedení
změny, kdy tuto změnu musí
¾ také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen
nejprve odsouhlasit Dopravní
do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny,
inspektorát Policie ČR v KarviČerné Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
né. Poté, co je změna odsouhlasena, tuto schvaluje obec
¾ pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze
s rozšířenou působností, což
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
je pro naše město Orlová.
Původně obousměrný provoz
¾ doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
před ZŠ Školní byl změněn
¾ dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce,
na jednosměrný, a to z důvoa to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na
du omezení proplétajících se
úřadech městských částí Prahy 1 až 22),
vozů mezi dětmi. Jednalo se
o kompromis mezi obousměr¾ lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas
ným provozem a úplným uzalze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek
vřením prostoru před školou
2000 Kč pro děti do 15 let,
pro dopravu. Chování někter ých rodičů bohužel dnes
¾ i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad
směřuje k tomu, že doprava
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním
před školou bude uzavřena
dokladem.
úplně. Po společném jednání s představiteli města bylo
komisí dopravy doporučeno
zachovat stávající stav. Pokud však budou výše uvedené
problémy přetrvávat, chování
řidičů či spíše některých rodičů přivážejících své děti do
Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
školy bude nevhodné a neurvalé jak k ostatním účastní*Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.
kům silničního provozu, tak
aby učil a vychovával spolu s námi
rodiči, naše děti, a ne aby se staral o to, jak se jezdí, nebo by se
mohlo jezdit po silnici u školy. Od
toho jsou jiné instituce. Maso si
také každý z nás chodí kupovat do
řeznictví a ne do zeleniny. Pokud
jsme všichni tak pohodlní, či spíše naše děti, které vozíme až ke
vchodu do školy, tak se podle toho
i chovejme a buďme k sobě navzájem jako řidiči i rodiče ohleduplní.
Vždyť tím jen dáváme příklad svým
dětem, které v našich autech sedí.
Každý řidič by měl myslet nejen
na sebe, ale nejprve spíše na

Cestování s dětmi do zahraničí

k dětem před školou či k učitelům,
bude tato otázka přehodnocena
a městu Petřvald bude doporučeno tuto otázku řešit úplným uzavřením dopravy před školou vyjma
vozidel integrovaného záchranného systému, zásobování a vozidel
pracovníků ZŠ Petřvald. Bude-li
chtít některý z rodičů doprovodit
své dítě až ke vchodu do školy,
bude tak moci učinit pěšky z některého z parkovišť nalézajících
se v bezprostřední blízkosti školy.
Závěrem bych chtěl všem řidičům
připomenout, že ZŠ Školní se nachází v obytné zóně. A pro jízdu
v obytné zóně platí určitá pravidla,
týkající se i zastavování, stání, pohybu chodců či přednosti v jízdě.
Výtah z pravidel pro pohyb osob
a vozidel v obytné zóně § 39 zákona č. 361/2000 Sb.
Obytná zóna je zastavěná oblast,
jejíž začátek je označen dopravní
značkou „Obytná zóna“ a konec je
označen dopravní značkou „Konec
obytné zóny“. Chodci smějí užívat
pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny. Předpokládá se
uspořádání pozemní komunikace
v jedné úrovni zpevněné plochy.
Chodci však smějí užívat celé šířky
pozemní komunikace i v případě, že
je dosud opatřena obrubníky výškově oddělujícími chodník. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet
rychlostí nejvýše 20 km / hodinu.
Řidič nesmí chodce ohrozit; musí
k nim dbát zvýšené ohleduplnosti
a v případě nutnosti musí zastavit
vozidlo. Stání je dovoleno jen na
místech označených jako parkoviště! V obytné zóně a pěší zóně
musí chodci umožnit vozidlům jízdu.
To platí i pro děti hrající si v obytné zóně. I za situace preference
pěšího provozu platí pro chodce
povinnost umožnit provoz vozidel.
Vzájemná ohleduplnost mezi chodci a řidiči je základním požadavkem
a předpokladem dopravního zklidnění při respektování zájmů bezpečnosti a plynulosti provozu.
Z pověření komise dopravy
Martin Miksa

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Biologická olympiáda
Ve středu dne 13. 4. 2016 se
konalo na ZŠ Prameny v Karviné
okresní kolo Biologické olympiády, kategorie pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol a 3. a 4. ročníků
víceletých gymnázií. Letošní již
50. ročník přírodovědné soutěže
byl zaměřen na téma „Život v temnotě“. Této nelehké vědomostní
soutěže se zúčastnilo 36 žáků
základních škol a gymnázií okresu
Karviná. Soutěžící museli prokázat

schopnost zpracovat vstupní úkol
na zadané téma, bez kterého nebylo možné do okresního kola postoupit. V okresním kole čekaly
na soutěžící další obtížné úkoly /
obory/ – ověření teoretických znalostí v testu, laboratorní úkol, poznávání živočichů a rostlin. V silné
konkurenci soutěžících naši školu
reprezentovaly žákyně VIII.B - Michelle Líčková a Klára Krublová.
(pokračování na straně 7)

Michelle při určování rostlin – její vítězná disciplína, z 20 možných bodů získala
19,5 bodu
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Celkovým počtem bodů se obě
děvčata umístila v první polovině
výsledkové listiny. Přestože 14.
a 15. místem žákyně na vítězství
nedosáhly, má Michelle Líčková
dílčí prvenství. V poznávání rost-

lin získala nejvyšší počet bodů ze
všech soutěžících okresního kola.
Děvčatům za vzornou reprezentaci
naší školy děkujeme a přejeme jim
mnoho úspěchů v dalším ročníku
soutěže a ve školní práci.
Mgr. Zdeňka Jarolímová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Dopravní soutěž našich žáků v Orlové
a Petřvaldě
Dne 22. dubna na naší škole
proběhla jako každý rok dopravní soutěž. Celkem se zúčastnilo
51 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. Na prvním, druhém
a třetím místě se umístili tito žáci:
Mladší žáci: Jan Skýba (VI.B),
Ondřej Kijonka (VI.B), Daniel
Drögsler (V.B)
Mladší žákyně: Klára Robenková
(V.A), Monika Farníková (VI.A),
Sandra Pěnkavová (V.B)
Starší žáci: Jakub Gawlas (VII.B),

Miroslav J ežek ( V III.B), Ja n
Kroupa (VII.B)
Starší žákyně: Lucie Giecková
(IX.B), Eliška Kubešová (VII.B),
Kateřina Žídková (VII.A)
O týden později se žáci starší kategorie ve složení Eliška
Kubešová, Lucie Giecková, Jakub
Gawlas a Honza Kroupa zúčastnili
městského kola dopravní soutěže na ZŠ Karla Dvořáčka v Orlové.
Zde soutěžili jako družstvo už ve
třech disciplínách. Kromě testů
a jízdy zručnosti museli odpovídat
i na otázky ze zdravovědy. V boji
s ostatními družstvy z okolních
škol obsadili krásné druhé místo. Blahopřejeme.
Mgr. Zuzana Tvrzická,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Klárka přemýšlí nad zadáním laboratorního úkolu – stavba těla cvrčka

Přijímací zkoušky „na čisto i na nečisto“
Naši žáci hlásící se na maturitní
obory absolvovali 15. 4. 2016
přijímací zkoušky. Dne 11. 4.
si na nečisto vyzkoušeli, jak by
zvládli přijímací zkoušky z loňského roku. Po vyhodnocení testu
z matematiky a českého jazyka
byli mnozí překvapeni – někteří
mile, jelikož jejich výsledek byl
hezký, jiní nemile, protože čekali
více. Toho dne se také od školní
psycholožky na besedě dozvěděli, jak se připravit na tuto pro
mnohé první náročnou zkouškovou situaci psychicky. Těmto
„přijímačkám na nečisto“ předcházely u mnoha žáků několikaměsíční přípravy. Docházeli
na přípravné hodiny matematiky
a českého jazyka, které na škole vedly paní učitelky Helbichová,
Jiříčková a Cyroňová. Někteří žáci
také docházeli na další přípravy
na samotné střední školy. Všem

vyučujícím, kteří se věnovali přípravě s žáky, moc děkujeme.
Dnes již žáci vědí, jak jim přijímací zkoušky dopadly, zda uspěli
nebo musí zkusit štěstí na jinou
střední školu než tu, kterou si
vybrali v prvním kole. Pro žáky
8. tříd vše teprve začne. Již dnes
by však od svých starších spolužáků mohli získat zkušenost, že
čím více energie a času vloží do
své přípravy, tím lépe pak znalosti zúročí na přijímacích zkouškách. Letošním absolventům
naší školy gratulujeme k přijetí
na střední školy a přejeme mnoho zdraví a úspěchů do dalšího
studijního i osobního života.
Mgr. Pavla Helbichová
(výchovná poradkyně)
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Opakovaný úspěch žáků
v přírodovědné soutěži
Dne 22. 4. 2016 družstvo žáků
devátých tříd ve složení Michaela
Kaletová, Jakub Hanke a Eva
Břenková získalo ve finále regionální přírodovědně zaměřené soutěže GYMKOM 2. místo.
Soutěž pořádalo Gymnázium
Komenského Havířov a naše dvě
družstva postoupila z městského kola z 2. a 3. místa. Kromě

krásné stříbrné příčky žáci také
nejlépe vyřešili speciální fyzikální úkol, čímž získali zvláštní
ocenění sponzora soutěže – skupiny ČEZ.
Děkujeme žákům za reprezentaci školy.

PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Jak se peče písnička?
Návod k tomuto receptu nenajdete
v žádné kuchařské knize ani na internetu. Mělo si jej však možnost
vyslechnout téměř tři sta posluchačů z mateřských a základních
škol 12. dubna 2016 v naší ZUŠ.
Hlavní protagonisté tří koncertů
se předháněli svými hudebně dortovými nápady, aby pobavili přítomné posluchače. Kubík (Jakub
Kaša) přivezl na koloběžce zámeckou knihu, kreslil noty pro celý koncert, Hanička (Nikol Kašová) dbala
na to, aby se písnička stala slavnou a přitom neztloustla, neposedná Tonička (Agáta Benešová)

dohlížela na to, aby byly všechny
nástroje správně naladěny a účinkující dobře zpívali a hráli, protože
falešné tóny neměla ráda. Tak se
stalo, že se zrodila nejedna pěkná písnička či melodie pro klavír,
zobcovou i příčnou flétnu, kytaru
i elektronické nástroje. A nechyběl ani tanec. Ale ani rodiče nepřišli zkrátka. Odpoledne se pro
ně celé vystoupení zopakovalo
ještě jednou, protože recept na
pěknou písničku by měla znát široká veřejnost.
Šárka Podobová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Den Země na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Dne 22. 4. 2016 proběhla na ZŠ
a ZUŠ Petřvald celoškolní akce
Den Země. Projektovým dnem
tak již tradičně vzdáváme úctu našemu domovu – planetě Zemi, na
níž v srdci Evropy v České republice v Moravskoslezském kraji leží
město Petřvald. Environmentální
aktivity bývají ve škole pro žáky
připraveny vždy ve dvou variantách, a to pro slunečné i deštivé počasí. Díky sluníčku, které
v pátek prozářilo zeleň v nejbližším okolí školy, vznikly ideální
podmínky pro práci v přírodním
terénu. Město Petřvald nám zapůjčilo nářadí, rukavice a pytle na
odpad. Děti i učitelé si vyhrnuli
rukávy a s chutí se pustili do práce na přidělených úsecích.
Žáci druhého stupně tak pracovali na školním pozemku, na hřišti a okolo školy zbavovali okraje
chodníků plevele, vyhrabávali

trávníky, zametali nepořádek.
Esteticky jsme si tak společně
upravili prostředí, ve kterém se
každodenně pohybujeme a trávíme čas. Při úklidu vládla kamarádská jarní nálada, děti si
užívaly toho, že na chvíli nemusí
sedět ve školních lavicích a práce se jim dařila. Mladší žáci
nejprve vyplňovali pracovní listy zaměřené na třídění odpadů,
recyklaci, ochranu životního prostředí, v páté třídě vytvářeli „bilboard“ k udržitelnému rozvoji na
naší planetě Zemi. Pak následoval úklid ve třídách, péče o květiny a nakonec se jednotlivé třídy
vydaly s vyučujícími na vycházku
do přírody. Děkujeme všem žákům, učitelům, panu školníkovi
a vedení města Petřvald za pomoc a vzornou spolupráci.
Mgr. Marie Hlavatá,
koordinátor EVVO na ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p. o.

Příroda je součástí našeho života
V termínu od 20. do 30. dubna 2016 se zúčastnilo 50 žáků
Masar ykov y školy ozdravného
pobytu v lokalitě Lipová – lázně,
penzion Slatina. Tyto ozdravné
pobyty jsou realizovány v rámci
„Programu podpory ozdravných
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze státního
fondu životního prostředí ČR, který
se z velké časti podílí na financování ubytování a stravování žáků.
Název ozdravného poby tu:
„Příroda je součástí našeho života“
Výše podpory: 150 920 Kč
Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u žáků 1. stupně ZŠ.
Hajný je lesa pán…
Během desetidenní ho poby tu
žáků ZŠ Masarykovy ve škole
v přírodě nás tato písnička denně probouzela k novým poznáním a dobrodružstvím. Po skvělé

snídani formou bufetu jsme plnili
úkoly, které vedly k posílení ekologického vědomí, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky i psychiky
žáků. Byl to pobyt plný turistických vycházek, besed, exkurzí,
ale i zábavy a odpočinku. Beseda
s lesníkem i členem CHKO Jeseník
děti zaujala poutavým vyprávěním
o ohrožených zvířatech, vzácných
rostlinách i ochraně přírody na
tomto území. Exkurze v elektrárně Dlouhé stráně zase upozornila na ekologické využití přírodních
sil k výrobě elektrické energie.
Taky papírna v Losinách je v naší
republice jediná a unikátní, děti
překvapilo, co vše je zapotřebí
k výrobě papíru. Celodenní výlet do jeskyně Na Pomezí byl pro
většinu jedinečným zážitkem,

stejně jako návštěva místní mini
ZOO – Faunaparku. Jelikož obec
Lipová-lázně bývala hlavně místem, kde lidé nacházeli pomoc při
zdravotních potížích, museli jsme
poznat i její historii. S osobností
zakladatele lázeňství Johannem
Schrothem se děti seznámily
v muzeu, nesoucím jeho jméno.
Dnes znají metody, kterými nemocným pomáhal, kdo byl jeho
přítel a pozdější konkurent a proč
už v současnosti lázně zchátraly.
V obci je spousta zajímavých lokalit, památných stromů, potok
Staříč, lesní bar, staré nádraží
a jiné. Výtvarné práce, pracovní
listy, dotazníky, křížovky, puzzle
byly na denním programu žáků.
Ale co by to byla za škola v přírodě, kdyby nedošlo i na nějakou
zábavu. Ve volných chvílích měly

děti možnost ukázat svůj talent
v soutěžích X-faktor, výtvarné
soutěži, spor tovní olympiádě,
zařádily si na karnevalu i pyžamové párty. Školy v přírodě se
zúčastnilo 50 žáků převážně ze
4. a 5. tříd. Mnohdy ale i ti mladší měli k plnění úkolů zodpovědnější přístup. Každopádně jsme
si to užili. Velké poděkování patří
i všem dospělým, kteří se o děti
starali ve dne v noci. Největšího
pomocníka – pana učitele Karla
Franka doplňovali skvělí vychovatelé Naďa Marková a Anna
Pětrášková, zodpovědná zdravotní Lenka Hečková a bedlivé noční hlídačky Zdeňka Vicherková
a Zdeňka Konieczná.
Mgr. Miluše Wasilová, vedoucí ŠvP
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
příspěvková organizace

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali celému velmi milému
personálu „naší" MŠ Závodní 822, jmenovitě paní učitelce Ludmile
Weidlové, Kateřině Ševčíkové, Zuzce Matějkové a paní školnici Karle
Rapantové. Hlavní dík patří třídní učitelce našeho syna, již zmiňované paní Ludmile Weidlové, za skvělé vedení školky a velmi pestrý
program pro děti, které se nikdy nenudí a chodí do školky s úsměvem. Ještě jednou všem velké díky. Těšíme se na další roky spolupráce i s naším druhým synem.
Rodiče i děti Lobodovi
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Erasmus+ & eTwinning – dva projekty – jeden úžasný proces
Možná některým mohou různé
projekty splývat, ale projekty Erasmus+ a eTwinning rozhodně stojí
za pozornost. V souvislosti s tím,
že naše škola usiluje o to, aby na
základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život
nabízela žákům kvalitní vzdělání
jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, zapojili jsme
se do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Ten umožňuje pedagogům zdokonalovat své
znalosti a schopnosti v zahraničí a načerpat tak novou inspiraci
do další práce s dětmi. Na základě žádosti jsme získali finanční
grant na realizaci projektu Zvyšování kvalifikace pedagogických
pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, přísp. org. a zapojení
školy do mezinárodních projektů
(Číslo projektu (EK): 2015-1-CZ-

01-KA101-013620). V průběhu
dvou let budou moci tři pedagogové naší školy vycestovat do zahraničí a zdokonalit si tak své jazykové
a pedagogické schopnosti. První
mobilita proběhla v červenci 2015,
další dvě jsou plánovány na léto
2016. V létě 2015 jsem dostala
příležitost vycestovat do Velké Británie na jazykový a metodický kurz
anglického jazyka. Strávila jsem
dva krásné týdny v přímořském
městě Bournemouth na jihozápadním pobřeží hrabství Dorset. Toto
malebné město s asi 170 tisíci
obyvateli je známé svými ikonickými plážovými domky (beach huts)
nebo nádherným 155 km dlouhým
Jurským pobřežím, které bylo zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO. V jazykové škole
Richard Language College jsem
se seznámila s učiteli a studenty

Historie na vlastní oči
Dne 4. dubna 2016 se žáci
9. roční ku zúčastnili exkurze do koncentračního tábora
v Osvětimi. Tato akce se uskutečnila v minulých letech již
několikrát, a protože se vždy setkala s ohlasem, proběhla znovu.
Pomohla žákům lépe se vcítit do
osudů lidí, kteří prošli koncentračním táborem. Průvodkyně
nám ukázala prostory pracovního
tábora Auschwitz i vyhlazovacího
tábora Birkenau. Dojmy z návštěvy těchto míst nejlépe vyjádřil
Vojtěch Gellnar, žák IX. B, který
po návratu z Osvětimi napsal:
„Kolem 9 h jsme byli v Polsku
v Osvětimi. Vešli jsme dovnitř
a tam nás zkontrolovali jako na
letišti. Vzali jsme si sluchátka
a vysílačky a vyzvedla si nás

paní průvodkyně, která nás provázela celým táborem. Ukázala
nám, kde Židé za 2. světové války bydleli, pak nám ukazovala
vlasy, boty, kufry, brýle, nádobí,
co za sebou zanechali. Pak nám
taky ukazovala plynovou komoru
a pece, kde se spalovali. Takový
zážitek vám zůstane na celý život, a až tohle místo navštívíte,
pak si uvědomíte, co to je svoboda a jak je lidský život cenný.“
V podobném duchu se nesly i reakce ostatních žáků, což nejlépe
svědčí o tom, že akce splnila svůj
účel. Za organizaci a zajištění
celé akce patří velké díky paní
učitelce Mgr. Lence Kocurkové.
Mgr. Jana Jiříčková,
Mgr. Petra Cyroňová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

z celého světa – Polska,
Německa,
Itálie, ale i Španělska či Číny. Poznala jsem se i s dvěma kolegyněmi z České republiky. Při zajišťování
celého poby tu se nám velmi
osvědčila spolupráce s paní Evou
Ďoubalovou z agentury Jazyky v zahraničí (www.jazykyvzahranici.cz).
Metodická část byla výbornou
příležitostí k výměně zkušeností
a příkladů dobré praxe jak s lektory kurzu, tak s ostatními učiteli
z celé Evropy. Lektoři disponovali
osobní zkušeností s výukou studentů, upozorňovali nás na situace, které velmi dobře fungovaly
v jejich výuce a naopak, kde by
mohly vzniknout potíže. První týden byl zaměřen na výuku čtyř nejdůležitějších kompetencí v cizím
jazyce – porozumění čtenému, mluvenému slovu, schopnost písemně se vyjádřit a vlastní jazyková
produkce. Každý den byl zaměřen
na jednu aktivitu. Druhý týden byl
zaměřen na dílčí aktivity ve výuce – dialog, píseň, drama, noviny
ve výuce. Velmi zajímavé byly aktivity s využitím videa ve výuce.
Jako velmi přínosné pro svůj další
profesní rozvoj shledávám možnost znovu zažít pocit, který má
student během každodenní výuky. Na vlastní kůži jsem si ověřila,
že je vhodné do výuky zařazovat
aktivizující postupy a mít stále na
paměti, že výuka by měla být pro
žáky motivující a zajímavá. Získala jsem také spoustu odkazů na
webové stránky, které jsou velmi
užitečné ve výuce, např. na procvičování slovní zásoby. Lektor nám
představil různé možnosti využití
interaktivní tabule ve výuce. V průběhu zajímavých a na zážitky bohatých dvou týdnů jsem intenzivně
komunikovala v anglickém jazyce
– s hostitelskou rodinou, s kolegy
z různých zemí a také během samotné výuky.

A v neposlední řadě jsem navázala
přátelství s polskou kolegyní Annou
Kopeć (její blog o pobytu v polštině
http://noweinspiracjezs5plock.
blogspot.cz), k teré přerostlo
do spolupráce. Společně jsme
v říjnu 2015 vytvořiliy eTwinning
projekt Getting to know each other/Friendship without borders
– Poznáváme se/Přátelství bez
hranic, v jehož rámci žáci z Petřvaldu komunikují s kamarády
z polského města Płock. Za obrovskou příležitost zdokonalovat
se v profesi jsem velmi vděčná
a vážím si jí. Doufám, že budu
schopna své nově nabyté zkušenosti přetavit do umění zábavné,
zajímavé a poutavé výuky. Mým
cílem je ale své poznatky předávat nejen žákům, ale sdílet je
také se svými kolegy-pedagogy.
Proto proběhl v listopadu 2015
seminář, kterého se zúčastnili
převážně učitelé cizích jazyků ze
ZŠ a ZUŠ Petřvald, přísp. org.,
ale také pedagožka ZŠ Mládí
v Orlové, Mgr. Petra Šostoková.
Na tomto školení jsem se pokusila svým kolegům předat co
nejvíce z toho, co jsem se naučila či čím jsem byla inspirována
během svého studijního pobytu.
Domnívám se, že takovýto způsob sdílení zkušeností, metod
a postupů je pro učitele velmi
přínosný a žádoucí. V příjemné
atmosféře čas pro naše školení
rychle uběhl. Veškeré materiály
jsou kolegům k dispozici, jedna
zahraniční stáž tak může mít dopad na většinu žáků naší školy.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci tohoto, dnes již mohu
říci, úspěšného projektu naší
školy.
Mgr. Julie Janková,
ZŠ A ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

„MAP
P – ORP ORLOVÁ“
PŘÍJEMCE DOTACE: MĚSTO ORLOVÁ
Období realizace projektu: 01.01.2016 – 31.12. 2017

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246,

příspěvková organizace

PARTNER PROJEKTU

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

PŘIPRAVUJEME…
Letní prázdninový program pro děti a rodiče

DÁLE POŘÁDÁME…

Město Petřvald pořádá
druhý ročník hudebního festivalu

14. 6. 2016 – Rozloučení s dětmi z MŠ

Den osvobození
V neděli 1. 5. 2016 jsme si připomněli 71. výročí konce 2. světové války. Pietní akt u pomníku byl zahájen
státní hymnou, poté jsme si připomněli historii osvobození našeho města. Petřvald byl osvobozen 2. května
1945. Během války zahynulo 53 petřvaldských občanů,
v Petřvaldě bylo popraveno 5 polských civilistů a také
10 italských zajatců, kteří pracovali na šachtě. V průběhu osvobozování města zahynulo 5 rudoarmějců. Kdy
jindy než právě v těchto dnech bychom se měli zamýšlet
nad příčinami vzniku této války a měli bychom si z tohoto období vzít ponaučení, aby se neopakoval dosud největší válečný konflikt v dějinách lidstva. Vždyť celkově
si válka vyžádala více než 60 milionů obětí! Děkujeme
všem, kteří přišli uctít památku padlých ve 2. světové
válce. Děkujeme také pěveckému sboru Petřvaldský
skřivánek a jeho dirigentce paní Magdě Mencnerové za
krásné vystoupení, které podtrhlo slavnostní ráz nedělIng. Jiří Lukša, starosta
ního dopoledne.

PARTNEREM AKCE JE SPOLEČNOST RADEGAST.

PS DANCE Petřvald super párty
Dvě zlaté medaile ze soutěže Tanec
Fokus v Novém Jičíně avizovaly, že
se připravuje skvělý taneční koncert. Dne 7. 5. 2016 vypukla v KD
dvojitá super párty roku souboru PS
DANCE Petřvald. Předcházelo tomu
615 hodin tréninku, 245 nových
ušitých kostýmů a k tomu 136 dětí
- a to vše se proměnilo na skvělou
taneční show. Od nejmenších tanečníků, až po naše „hlavačky“ .
Atmosféru dokreslil vyprodaný sál,
za to děkujeme všem divákům a fanouškům. A nestydím se napsat, že
jsme na tanečníky a naši vedoucí
souboru a zároveň trenérku Lucku
Skrzyžalovou velmi pyšní.
Bronislava Siudová,
kulturní referentka
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

Čáry máry 2016

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

Upozornění
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN 1. 7. - 31. 8. 2016
BUDE KNIHOVNA OTEVŘENA TAKTO:
Po, St: 9.00-11.30 a 12.30- 17.00 hodin
Út: 8.00 – 14.00 hodin
Čt, Pá: zavřeno

Zajímavá přednáška o cestě do Peru
Dne 20. dubna navštívil naši
knihovnu ing. Jindřich Szwed, který před časem podnikl zajímavou
cestu do vzdáleného Peru. Jeho vyprávění o putování do této zajímavé a pro mnohé z nás nedostupné
země mělo silný duchovní rozměr
a bylo velmi poutavé. Na promíta-

cím plátně jsme mohli zhlédnout
množství autentických fotografií
míst, lidí a živočichů, které pan
Szwed na své cestě potkal. Jeho
inspirativní vyprávění o šamanech,
které potkal v peruánském pralese,
bylo důvodem mnoha otázek, které
zde po skončení přednášky zazněly.

Jako každoročně, tak i letos se
28. 4. 2016 sletěly do naší knihovny kolegyně čarodějnice, aby se
zúčastnily nejrůznějších soutěžních klání, zlepšily své kouzelnické
dovednosti a trochu si zaskotačily s košťaty. V souladu s předpisy Evropské unie čarodějnic byly
naše soutěže otevřeny čarodějnicím všech věkových i váhových
kategorií. Nechyběla ani závěrečná promenáda (bez plavek) – pouze v hábitu a s koštětem. Odborná
porota ve složení „Poletucha Bróňa
kulturní“, „Chytrolína Ráďa pejskomilná“ a „Knihomolice Móňa zahradní“ zhodnotila vzhled, počet
končetin, celkový dojem při tanci
s koštětem. Nakonec vybrala tři
čarodějky, které obdržely čestný
titul Miss čarodějka 2016 a sladkou odměnu. Počet soutěžících byl
opravdu velký a věkově rozmanitý.
Setkával se zde čarodějnický potěr
s opravdu zasloužilými kusy. Věko-

vý průměr zúčastněných byl spočítán na 268 let. Za správně splněné
úkoly v jednotlivých soutěžích soutěžící dostali čarodějné penízky,
které si mohli v naší „občertvovně“ U Otesánka vyměnit za něco
dobrého nebo krásného. A protože
jsme byli v knihovně, nechyběla ani
výstava čarodějné literatury. Doufáme, že se příští rok sejdeme minimálně ve stejně hojném počtu.

Listování pro žáky ZŠ
Letos se uskutečnilo 15. dubna
již tradičně v kulturním domě.
Herci Pavel Oubram, Tomáš Drápela a Věra Hollá představili knihu Lichožrouti od Pavla Šruta pro
1. stupeň a knihu Boom aneb
Spudveč: 70 000 světelných let

od britského spisovatele Marka
Haddona pro 2. stupeň. Představení se dětem líbila a hned projevily zájem o představované knihy.
Obě tyto knihy jsou v knihovně
k dispozici. Bylo možné si je také
po představení koupit.

Přednáška v knihovně
Klub maminek

– 7. června - poslední setkání před prázdninami. Během letních prázdnin se Klub maminek konat nebude.
Těšit na setkání se můžeme opět od září.

Prázdninová pozvánka do knihovny
Ani letos o prázdninách nebude knihovna zahálet a připravila pro
děti dvě prázdninové akce. První bude 12. 7. 2016 a zopakujeme si
úspěšné deskohraní. Přijďte si po celé dopoledne pohrát do knihovny. Deskové hry, které možná ani neznáte, si můžete vyzkoušet s kamarády nebo knihovnicemi. Druhá akce bude 9. 8. 2016 a budeme
vyrábět. Co? To se nechte překvapit. Nemusíte si nic nosit (jen dobrou náladu a chuť tvořit). Obě akce (deskohraní i tvůrčí dílnička) budou od 8.30 do 11.30 hodin. Těšíme se na vás.

Dne 4. května se v knihovně uskutečnila zajímavá přednáška
Ing. Pavla Kavříka s názvem Imunitní systém a záření kolem nás.
Všichni zúčastnění vyslechli z úst fundovaného odborníka, co jsou
to geopatogenní zóny a jak spolu s technickým zářením negativně
působí na naše zdraví. Padlo i několik zajímavých otázek a dozvěděli jsme se, jak se proti těmto negativním energiím efektivně bránit.

Pasování prvňáčků
Pasování prvňáčků na čtenáře
se v letošním školním roce uskuteční 24. a 26. května dopoledne v knihovně. Prvňáčci budou
slavnostně před královnou pasováni na čtenáře naším rytířem,
dostanou knihu, která byla vydána speciálně pro tuto příležitost,

a pasovací listinu. Budou mít
možnost získat členství v knihovně zdarma po dobu jednoho roku.
Začít číst a navštěvovat kouzelný
svět knížek tak mohou opravdu
všichni. V příštím čísle Petřvaldských novin přineseme aktuální
fotografie z akce.

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Pobočka – Technické muzeum Petřvald
Stálé expozice: Kouzelný svět tramvají, Tradice hornictví

Akce připravované na měsíc červen:

Výstava:

• O stromech a jejich osudech (1. - 2. 6.) Povídání o nepostradatelnosti
stromů, jejich nenahraditelné funkci pro člověka i jiné organismy, přednáška Mgr. D. Podstawkové, pro ZŠ, SŠ.

Historický nábytek, vernisáž 2. 6. 2016 v 10.00 hodin
Výstava představí nábytkářské umění v průběhu historických období.
Návštěvník se seznámí se slohovými proměnami nábytku, vhodnými
materiály pro výrobu nábytkových kusů a s odbornou terminologií odvětví. Výstava s interaktivním stanovištěm, určená také spoluobčanům se
zdravotním postižením, je spolufinancována ze zdrojů MSK. Výstava potrvá do 31. 12. 2016.

• Když se řekne muzeum (10. 6.) Vědomostní kvíz pro veřejnost.
• Malý návrhář (21. - 23. 6.) Vymýšlení a modelování nábytku
budoucnosti, pro ZŠ.

Na program se předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz

Okénko Domova Březiny
Od února letošní ho roku mohou uživatelé Domova Březiny
využívat vedle již zavedených
aktivizačních činností také canisterapii, což je jednoduše řečeno léčba (terapie), která využívá
pozitivního vlivu psa (canis) na
zdraví člověka. Ve světě se rozvinula v 50. letech minulého
století, u nás se začala praktikovat až po roce 1990. Aktivizační pracovníci DB nabízejí
uživatelům již několik let možnost kontaktu se zakrslým králíkem, morčetem nebo relaxaci
u akvárií s rybkami a vodní želvou. Nyní se konečně naplnila
naše vize - pravidelné návštěvy
cvičeného psa pod vedením odborníka. Do Domova pro seniory (pavilon P3) dochází praporčík
PČR z Ostravy - Mariánských Hor
pan Martin Štěrba s belgickými
ovčáky malinois. Dvě devítileté psí sestry Quinny a Qarra se
narodily v Chovatelské stanici
z Hückelovy vily, poblíž Nového
Jičína. Quinny má certifikát pro
canisterapii, jako služební pes je
vycvičena na vyhledávání zbraní.
Qarra slouží u policie jako specialistka na vyhledávání drog. Obě
krásné „policistky“ se v přítomnosti obyvatel domova projevují
velmi přítulně, přičemž neustá-

le sledují svého pána a jeho
povely plní okamžitě a přesně.
Staly se miláčky všech, kteří
se s nimi setkávají ve skupině,
nebo individuálně na pokojích.
Uživatele v Domově se zvláštním režimem (pavilony P1 a P2)
navštěvuje od 13. dubna (každé
pondělí odpoledne) paní Alice
Pietroszková s Daren Angel Shadow - zlatým retrívrem, který slyší
na zkrácenou verzi svého jména
Dar. Je to pětiletý pes, který má
od loňského roku certifikát pro
canisterapii, ovšem jeho hlav-

ní obor je lovectví – na základě
úspěšného absolvování loveckých zkoušek získal pracovní
certifikát. Dar má mohutné tělo
(dosud jsem tak velikého retrívra neviděl!) a „velké srdce“ pro
všechny, kdo jsou v jeho blízkosti. Paní Alice Dara velmi citlivě
vede, takže každé setkání je pro
obyvatele oddělení se zvláštním
režimem velkým přínosem - dává
radost, potěšení a pro některé
ležící na lůžku je jediným kontaktem s vnějším okolím. Paní
Alice a Dar jsou členy Základní

kostela na svátky, přípravě programů pro manželské páry, ale i například ve skupinách Tříkrálové
sbírky. Mimochodem, na charitní
projekty jste v Tříkrálové sbírce
přispěli 47 614 Kč. Sotva jsme
stihli v kostele na Hromnice uklidit Betlém, už zde byla Popeleční středa a začala doba postní.
Umění si něco odříct, v něčem se
přemoci a také myslet na potřebné, to je smysl postu. Za čtyřicet
dní jsme z farnosti díky drobným
skutkům sebezáporu mohli věnovat 4 643 Kč jednomu konkrét-

nímu člověku v hmotné nouzi,
kterého nám doporučil městský
úřad. Velikonoce jsme prožili krásně a radost ze zmrtvýchvstání Ježíše Krista pronikala a proniká
do našeho života stále. Sluší se
poděkovat zpěvákům a hudebníkům, kteří nám pomohli svátky
prožít o mnoho slavnostněji. Jak
už jste si mohli přečíst v minulém
čísle Petřvaldských novin, silným
okamžikem byla přítomnost našich farnic, které se díky svému
zdraví již bohoslužbách nemohou
v kostele obvykle zúčastnit. Za to

kynologické organizace v Petřvaldě, která nabídla městu Petřvald
dobrovolnickou službu canisterapie. Jsme velmi rádi, že na doporučení města Petřvald dochází
tato milá dvojice také na návštěvy k nám. Canisterapeutická setkání probíhají v Domově Březiny
relativně krátkou dobu, ale pozitivní účinky, které mají na naše
uživatele, jsou zřetelné. Za to
jsme vděčni. Děkujeme a těšíme se na pokračující spolupráci!
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald

Ze života farnosti
Při ohlédnutí zpět na uplynulé měsíce mne naplňuje vděčnost za tolik dobra, které jsme mohli prožít.
Jistěže čas běží neuvěřitelně rychle, ale přesto to není jen čas, který
by marně utekl, nýbrž je to vpravdě KAIROS – čas milosti. Nejprve
chci poděkovat za dobrovolnickou
službu – bez ní by ani život farnosti, ani přínos naší farnosti ostatním lidem nemohl být tak zřetelný.
Dobrovolnická služba se projevuje
například v návštěvách a věnování času našim bližním v Domově
Březiny, prací na úklidu a výzdobě

patří velký dík pracovníkům Domova Březiny. Z hmotné stránky
chci děkovat ještě za jednu skutečnost: po dlouhé mravenčí práci se podařilo v kostele vybudovat
sociální zařízení, takže návštěvníci
bohoslužeb a kostela při různých
příležitostech mají i toto praktické
zázemí k dispozici. Celá tato akce
stála téměř 100 000 Kč, které se
díky drobným dárcům podařilo dát
dohromady. Všem upřímné Pán
Bůh zaplať. A jaké jsou naše plány do budoucnosti?
(pokračování na straně 13)
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Naše farnost se zaregistrovala
u OSA, z.s. a máme možnost pořádat farní minikino. Zatím plánujeme projekci jednou za měsíc,
kapacita farního sálku je asi 20
osob. Na programu budou filmy
s hodnotovým přesahem a rádi
bychom, aby se nad poselstvím
filmů po zhlédnutí třeba i rozproudila debata. První promítání jsme
naplánovali na Noc kostelů (10.
6. 2016) od 20:30 hodin. Získali jsme příspěvek z pastoračního
fondu Biskupství ostravsko-opavského a od Ústecké komunitní
nadace. Díky těmto prostředkům
chceme připravit otevření Herní-

ho klubu pro děti a mládež od
nového školního roku v prostorách farní budovy. Kromě těchto
projektů samozřejmě plánujeme
aktuální aktivity jako je dětské
odpoledne, koncerty nebo setkávání maminek či pamětníků.
Závěrem chci poděkovat všem,
kterým jde o společné dobro.
Všem, kteří nejsou uzavřeni jen
do svého světa, ale dávají k dispozici svůj čas, schopnosti, síly
a chtějí, aby se nám v našem
městě žilo dobře. Nás, křesťany,
k tomu vede živý vztah k Bohu,
ale na všelidské rovině můžeme spojit své síly s lidmi dobré
vůle.

DNY VÍRY 2016
Ostravsko-opavská diecéze slaví letos 20. výročí svého vzniku. Při
té příležitosti se snaží věřící ukázat bohatství víry, kultury a umění,
které křesťanství přineslo a přináší. Tyto dny víry se konají v týdnu
od 5. do 12. 6. 2016. Začnou slavnostní nedělní bohoslužbou na
Masarykově náměstí v Ostravě, za účasti papežské nuncia, olomouckého arcibiskupa a dalších vzácných hostů. Protože jsme pozváni
na tuto slavnost, kdy budeme děkovat za naši diecézi, bude nedělní
bohoslužba v Petřvaldě sloužena již v sobotu 4. 6. v 18:00 hodin.

PETŘVALDSKÁ MADONA
„Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?“
(z Lukášova evangelia, 1. kapitola)
Římskokatolická farnost Petřvald u Karviné ve spolupráci s Muzeem Těšínska vás zve na setkání s naší historií, která je zhmotněna
v soše Petřvaldské Madony. Tato socha byla vytvořena neznámým
umělcem kolem roku 1500. Byla nalezena v druhé polovině 20. století na půdě nad panskou oratoří ve farním kostele sv. Jindřicha.
V roce 2012 byla socha restaurována akademickou malířkou Romanou Balcarovou z Opavy, která odstranila hrubou naivní přemalbu
olejovými barvami a pod nánosem barev objevila původní polychromii, která dala vyniknout jemné modelaci tváře Madony. Původně
byla socha Panny Marie součástí většího kompozičního celku, který
však dnes jen stěží můžeme identifikovat. Mohlo jít o Seslání Ducha
Svatého, o Korunovaci Panny Marie nebo o Zvěstování. Petřvaldská
Madona bude vystavena při mši svaté poslední květnovou neděli
(29. 5. v 9:00 hodin) přímo v kostele sv. Jindřicha. Po bohoslužbě
bude krátká mariánská pobožnost. Poté PhDr. David Pindur, Ph.D.,
který je kurátorem této sochy, podá stručný výklad k její historii. Celý
červen pak mají občané Petřvaldu i okolí možnost obdivovat umění
předků a ztvárnění Matky Boží v běžné době otevření při návštěvě
Technického muzea, kde bude socha vystavena. Pevně věřím, že si
tak jedinečné příležitosti v hojném počtu využijete.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Zveme děti na zábavný program, který se bude konat v sobotu 4. 6.
2016 od 14:00 do 17:00 hodin na farní zahradě. Při soutěžích a hrách
mohou děti aktivně prožít spoustu radosti, a tak zároveň oslavíme
Den dětí. V případě nepříznivého počasí se uskuteční dětské odpoledne v budově fary.

Technické muzeum (pobočka Muzea Těšínska):
V pátek 10. 6. v prodloužené otevírací době do 20:00 hodin je možno prohlédnout si tzv. Petřvaldskou Madonu. Vstup do muzea – za
běžné vstupné.

NOC KOSTELŮ
Jako každým rokem se i letos zapojí naše farnost do Noci kostelů,
která je naplánována na 10. června 2016. Zveme všechny k návštěvě
kostela i fary. Program je následující:

Kostel sv. Jindřicha:
17:00 – 17:30 - bohoslužba
18:00 – 18:40 - vystoupení dětí ze Základní umělecké školy
v Petřvaldě

Petřvaldská madona
před restaurováním

Petřvaldská madona
po restaurování

22:00 – 22:45 - Modlitba Taizé
23:45 - modlitba za město
24:00 - konec Noci kostelů
V mezičasech bude kostel otevřen k prohlídce a budou zde lidé,
kteří vás provedou kostelem a budou k dispozici pro rozhovor. Budete
moci zapálit svíčku a své prosby nebo vděčnost vyjádřit také
například. V zákristii bude možno ochutnat z nabídky několika druhů
mešních vín. V kostele bude také prezentace života farnosti.

Římskokatolická fara:
19:00 - otevření fary
19:00 – 20:30 program inspirovaný ekologií nazvaný „Sestra Země
volá ke mně“
20:30 – 22:00 Farní minikino. Přítomní si budou moci vybrat jeden
ze dvou filmů: Poslední let nebo Devátý den.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

14

Petřvaldské noviny

KČT Petřvald informuje
Ve dnech 29. 4. až 1. 5. 2016 se
52 členů KČT Petřvald zúčastnilo
zájezdu do Telče a okolí.
V pátek byla na programu túra
z Třeště přes hrad Roštejn, přes
Telč do obce Řásná, kde jsme
v kempu Velkopařezitý měli ubytování. Trasa vedla krásnou přírodou s možností navštívit historické
památky. Město Telč, jehož historické jádro patří k nejcennějším
městským památkovým rezervacím na Moravě, bylo v roce 1992
zapsáno na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO. Navštívili jsme zámek, zámecký park
i zámeckou zahradu.
Sobotní túra vedla ze Žirovnice
přes Počátky, Horní Dubenky a Janštejn do místa ubytování v Řásné.
Na trase bylo opět hodně zajímavých míst, např. vodoléčebné

a klimatické lázně Svatá Kateřina,
Žižkův kámen u rybníka Bor připomínající husitskou bitvu z roku
1423, město Počátky s řadou renesančních a barokních domů, em-

pírovou kašnou. Nedělní program
– túra z Českého Rudolce přes
Radíkov, Terezín, Zvůli, Na Jitrách
a Kunžák nabídla opět několik zajímavých míst, zámek v Českém Ru-

dolci, zajímavá seskupení balvanů,
rybníky a lesy v okolí obce Kunžák.
Po celou dobu jsme měli příjemné
slunečné počasí, zájezd se vydařil.

Petr Semanco předvedl se svými
psy kousky plné rychlosti a přesnosti. Všichni mohli obdivovat viditelnou radost psů z pohybu při

plnění těchto disciplín. Po splnění všech úkolů děti dostaly teplé
občerstvení a drobné odměny.
Všechny odcházely s pomalovaný-

mi obličeji a spokojené. A to jsme
chtěli. Zase jedna pěkná společně
strávená neděle.

nutě gól na 0:2 hráč Gabin Laurenčik a ten samý hráč přidal v 68.
minutě gól na 0:3. V 87. minutě po
faulu v pokutovém území střílel
náš hráč Tomáš Robenek pokutový kop a snížil na konečný stav
1:3. Stínem tohoto zápasu bylo
zranění kotníku našeho hráče Pavla Slavičinského. Ale tento den to
nebylo jen o fotbale. Tým SK Slavoj Petřvald připravil pro návštěvníky a hlavně jejich děti skákací

nafukovací žábu a cukrovou vatu.
Samozřejmě vše zdarma. Diváci si mohli zakoupit slosovatelné
zpravodaje, minidresy SK Slavoj
Petřvald, nálepky s logem klubu
atd. Celá akce proběhla co do logistiky i organizace na výbornou.
Musíme ocenit vynikající práci pro
klub hlavně u pana předsedy Davida Pavlity a jeho spolupracovníků,
hráčů, protože kdo nehrál, tak se
podílel na organizaci akce. Po zá-

Anna Vlčková, KČT, odbor Petřvald

Den rodin s ANO
V neděli 15. května se slavil Den
rodin a k tomuto svátku členové
a příznivci místní organizace Hnutí
ANO 2011 připravili pro své spoluobčany pestrý program. Rodiny s dětmi si přišly užít společný
den. Děti si mohly vyzkoušet svoji
přesnou mušku při hodu na klauna či do plechovek, a což teprve
při střelbě ze vzduchovky. Za některé malé děti úkol splnil tatínek
nebo maminka. Veliký zájem byl
o cukrovou vatu, kterou si každý
mohl sám zkusit natočit. Nebylo to
až tak jednoduché, o to víc všem
chutnala. Vyvrcholením nedělního
programu byla ukázka agility. Pan

Za MO ANO 2011 Radmila Kulínská

Petřvaldské derby
Hned na začátku musím dodat,
že petřvaldské derby se vydařilo
nad očekávání dobře. SK Slavoj
sice se svým městským rivalem
prohrál, ale vůbec nebylo znát,
že hrají mužstva z opačných pólů
tabulky. Hosté sice měli mírnou převahu, kterou dokázali ve
20. minutě zužitkovat k vedoucímu gólu na 0:1. Gól vstřelil hráč
Jakub Karkoška. Po změně stran
přidal po skákavé střele v 64. mi-

pase došlo i na společnou fotku
obou týmů. Celá akce vyvrcholila
ohňostrojem. Co říct na závěr?
Hlavně obrovské díky patří hráčům obou týmů a taky skvělým
divákům, ať už fandili komukoliv.
Jako SK Slavoj přejeme našemu
městskému rivalovi TJ Hepo, ať
postup dovede zdárně do konce,
ale derby zápasy s vámi nám budou chybět!!!
Mcbf72
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TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
2. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (17. kolo).
Baník OKD DOUBRAVA - TJ PETŘVALD 0:0
Sestava: P. Jonšta - D. Vasil, T.
Budina (46.´O. Kostka), L. Fišer, J.
Dittrich - J. Sztymon, G. Laurenčík
(75.´ V. Zajíček), T. Volný, J. Karkoška - L. Chromik (90.´J. Kozubjak),
T. Sobek (85.´ J. Sklepek).
ŽK: D. Vasil, J. Sztymon, G. Laurenčík, L. Chromik. Souboj druhého týmu tabulky s prvním skončil
po velkém boji nerozhodně, Hepáci si tím udrželi v soutěži čtyřbodový náskok.
9. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (18. kolo).
TJ PETŘVALD - Baník Fučík ORLOVÁ 4:1 (3:0).
Branky a asistence: 32.´ J. Kolek
(F. Marek), 34.´ T. Sobek (L. Chromik), 37.´T. Sobek (-), 74.´ P. Jonšta z penalty (faul na J. Karkošku)
- 85.´ A. Přeček.
Sestava: P. Jonšta - D. Vasil, J. Dittrich, T. Volný, F. Marek - J. Sklepek,
J. Karkoška, J. Kolek, J. Kozubjak
(58.´ V. Zajíček) - L. Chromik (71.´
P. Bitala).
16. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (19. kolo).
Slavoj PETŘVALD - TJ PETŘVALD
1:3 (0:1).
Branky a asistence: 20.´ J. Karkoška (O. Kostka), 63.´G. Laurenčík
(-), 67.´ G. Laurenčík (L. Chromik).
Sestava: P. Jonšta - D. Vasil (79.´ D.
Knorr), L. Fišer, J. Dittrich, F. Marek
- J. Karkoška (70.´ J. Kozubjak), T.
Volný, G. Laurenčík (81.´P. Bitala),
O. Kostka (77.´V. Gellnar) - L. Chromik, T. Sobek (52.´J. Sztymon).
23. 4. - mistrovské utkání okr.
přeboru (20. kolo).
TJ PETŘVALD - Slavoj RYCHVALD
3:0 (2:0).
Branky a asistence: 31.´ T. Volný
z pen. (faul na T. Sobka), 40.´T.
Sobek (J. Kozubjak), 60.´T. Volný
(J. Sztymon).
Sestava: P. Jonšta - D. Vasil, J. Dittrich, G. Laurenčík, F. Marek - J.
Sklepek, T. Volný (82.´ J. Karkoška), J. Kolek, J. Kozubjak (46.´ L.
Foltýn) - T. Sobek (77.´ P. Bitala), J.
Sztymon (84.´ D. Kršák).
30. 4. - mistrovské utkání okr. přeboru (21. kolo).
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD 0:1
(0:0).
Branka: 47.´ T. Sobek.
Sestava: P. Jonšta - J. Karkoška,
J. Dittrich, L. Fišer, F. Marek - J.
Sklepek (50. V. Zajíček), T. Volný,
G. Laurenčík (60.´V. Gellnar, 91.´
D. Kršák), D. Knorr (76.´L. Foltýn) - T. Sobek (81.´J. Kozubjak),
J. Sztymon.

Tabulka okr. přeboru po 21. kole:
1. TJ Petřvald 51, 2. Věřňovice
45, 3. Záblatí 40, 4. Doubrava 39…
Dorost
3. 4. - mistrovské utkání krajské
soutěže (15. kolo).
MOŘKOV - TJ PETŘVALD 3:1
(1:0).
Branka a asistence: 61.´ P. Bitala (D. Kršák).
Sestava: M. Slíva - L. Foltýn
(72.´M. Graf), P. Hrachovec, D.
Knorr (82.´ vyloučen), D. Durczok
- F. Marek, J. Sztymon, D. Kršák,
V. Zajíček - P. Bitala, V. Gellnar
(69.´D. Šeruda).
9. 2. - mistrovské utkání krajské
soutěže (16. kolo).
TJ PETŘVALD - FRÝDLANT n./O.
0:3 (0:3).
Sestava: M. Slíva - P. Slavev. F.
Marek (70.´D. Šeruda), L. Foltýn, P. Hrachovec - P. Bitala, J.
Sztymon (70.´M. Graf), D. Kršák,
V. Zajíček, D. Durczok (46.´J. Volný) - V. Gellnar.
16. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (17. kolo).
FRYČOVICE - TJ PETŘVALD 1:1
(0:1).
Branka a asistence : 28.´ F. Marek (L. Foltýn).
Sestava: M. Slíva - P. Slavev, P.
Hrachovec, D. Knorr, P. Bitala - L.
Foltýn (68.´ M. Paluv), D. Durczok, J. Sztymon, D. Kršák (89.´
M. Graf) - F. Marek (70.´J. Volný),
V. Gellnar (80.´D. Šeruda). Hráno
v Hukvaldech.
23. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (18. kolo).
TJ PETŘVALD – BOHUMÍN 1:3
(1:1).
B r a nka a asisten c e: 17.´ J.
Sztymon (P. Slavev) 1:1 - 15.´0:1,
49.´1:2, 72.´1:3.
Sestava: M. Slíva - M. Paluv
(58.´V. Zajíček), P. Slavev, P. Hrachovec, P. Bitala - F. Marek (70.´D.
Šeruda), J. Sz t ymon (70.´M.
Graf), D. Kršák, L. Foltýn - V. Gellnar, J. Volný.
1.5. - mistrovské utkání krajské
soutěže (19. kolo).
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD
1:3 (1:1).
Branky a asistence: 8. J. Sztymon
(V. Gellnar), 51. F. Marek (D.
Knorr), 57. D. Kršák (-). - 10. - 1:1.
Sestava: M. Paluv - P. Slavev (46.
D. Durczok), D. Knorr, P. Hrachovec, P. Bitala (51. D. Šeruda) - F.
Marek D. Kršák, J. Sztymon, V.
Zajíček - L. Foltýn (42. J. Volný),
V. Gellnar.
Výborný výkon! Trenéři: Ing. P.
Bitala, P. Gorovič, Ing. P. Šeruda.
P. Sekera

Starší přípravka
11. kolo 28. 4. 2016
Sn. Havířov "A" - TJ Petřvald
19:6 (10:1)
Góly: Kačor 4x, Stavař, Marcol
Sestava: Lach D., Stavař V., Durczok A., Kačor P., Bitala Š., Marcol
M., Zborovský J.
10. kolo 21. 4. 2016
TJ Petřvald - Č. Těšín 9:7 (5:3)
Góly: Kačor 6x, Stavař 2x, Durczok
Sestava: Lach D., Kačor P., Stavař
V., Böhm Š., Bitala Š., Zborovský
J., Šustek J., Durczok A., Súdna
A., Marcol M.
Výborný výkon od všech!!!
9. kolo 14. 4. 2016
TJ Petřvald - Těrlicko 5:13 (2:5)
Góly: Kačor, Böhm, Stavař, Marcol, Lach
Sestava:Kačor P., Lach D., Stavař
V., Böhm Š., Bitala Š., Marcol M.,
Šustek J., Durczok A.
Mladší žáci
16. kolo 30.4.
Těrlicko - TJ Petřvald 7:1(2:0)
Gól: Sobek
Sestava: Pokorný D., Sommer V.,
Sobek M., Zborovský J., Kačor P.,
Durczok A., Stavař V., Kuzma K.,
Milian O., Müller P.
15. kolo 23.4.
TJ Pet ř va l d - M F K Ka r vin á
4:5(1:2)
Góly: Kačor 3x, Pokorný

Sestava: Zborovský J., Sommer V.,
Pokorný D., Sobek M., Lach D., Kačor P., Durczok A., Stavař V., Kuzma
K., Klos M., Milian O.
Opět výborný výkon, za jakéhokoliv
stavu kluci chtěli hrát a vyhrát. Byli
jsme lepším týmem, plno vypracovaných gólových šancí, jenom chybělo pověstné štěstíčko.
14. kolo 16.4.
I. Petrovice - TJ Petřvald 4:4(1:1)
Góly: Kačor 3x, Sobek
Sestava:Zborovský J., Sommer V.,
Pokorný D., Sobek M., Lach D., Kačor P., Durczok A., Stavař V., Kuzma
K., Bořil J., Klos M, Mrázek J
Výborný výkon od všech, i za nepříznivého stavu 10 min. před koncem
4:1 kluci chtěli vyhrát a remíza 4:4
je pro nás jako vítězství.
13. Kolo 9.4.
TJ Petř vald - ČSAD Haví řov
5:1(4:0)
Góly: Kačor 3x, Lach 2x
Sestava: Zborovský J., Sommer
V., Pokorný D., Sobek M., Lach D.,
Kačor P., Klos M., Durczok A., Korbel V., Milian O., Stavař V., Mrázek
J., Müller P.
12. KOLO 2.4.
TJ Petřvald - H.Suchá 0:7(0:2)
Sestava: Zborovský J., Sommer V.,
Bořil J., Pokorný D., Sobek M., Lach
D., Kačor P., Klos M., Durczok A.,
Korbel V., Burget A., Müller P.
K. Pokorný

Naši nejmenší
Děti z mladší přípravky se už
konečně dočkaly a z tělocvičny
opět vyběhly na trávník. Hned
na začátek sezony je čekaly
dva těžké zápasy s Karvinou
a Bohumínem. I přes výborný
výkon nakonec kluci podlehli
oběma celkům, ale bojovali jako
lvi. To se cení nejvíce! I nováčci
v týmu našich Žraloků z Hepa
ukázali, že už se něco naučili.

Všechny musím moc pochválit
za snahu a bojovnost. Kluci i trenéři se už těší na hezké počasí
a první výhry. Na konci června
už se připravuje velmi oblíbený
„Stanový kemp“. Opět nás navštíví hosté z fotbalového světa,
do kterého snad někteří z našich
mladých nadějí také brzy nakouknou. Potenciál a talent na to určitě někteří mají!

Turnaj na MFK Karviná 2. 5. 2016:
Bospor Bohumín – HEPO

8:6 Marcol 2, Súdna 2, Bitala, Lach

MFK Karviná A – HEPO

9:3 Marcol 3

M. Stavař
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Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku
116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být
obětí trestného činu.
A to bez ohledu na to,
zda trestný čin byl nebo
nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých
forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena
i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou
pomoc, rady a informace ženám,
mužům i dětem. Volat mohou lidé
i při pouhém podezření, že jsou
obětí některé z forem domácího
násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhrů-

žek a podobného trestního jednání. Na linku
116 006 mohou volat
pozůstalí po obětech
úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu
bezpečí nebo nejblíže
situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také
svědkům trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace
o svých právech a ochraně. Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci
kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně
obávají, že se mohou stát obětí
trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat. Vznik a provoz

této nové služby je realizován díky
finanční podpoře Nadace Open
Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Více

informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz.
Dr. Miroslav Fehér,
manažer projektu První pomoc
osobám ohroženým/postiženým
(domácím) násilím

POZVÁNKA
Sdružení rybářů Vodňora zve všechny zájemce na další rybářské závody pořádané na našem rybníku v Orlové - Porubě v těchto termínech:

11. 6. 2016 - Chytá celá rodina
- od 7:00 - 12:30 hodin
Na tyto závody mají děti do 15 let zvýhodněné startovné ve výši
20 Kč, dospělí 100 Kč.

25. 6. 2016 - Večerní závody
- od 18:00 - 24:00 hodin, startovné 100 Kč.
Pro všechny připraveno bohaté občerstvení.
Dobrou náladu s sebou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům

S láskou v srdci Ti chceme říct, že vážíme si Tě čím dál víc.
Dne 11. června 2016 oslaví krásné 80. narozeniny naše maminka, babička,
tchyně, vážená paní Anna Kafurová. Přejeme Ti vše nejlepší, pevné zdraví, hodně
štěstí, lásky, optimismu a spokojenosti do dalších let. Máme Tě moc rádi, mami.
Dcery Josefa s Karlem, Monika, Helena s Jindrou a Veronikou, syn Otto s Miladou.

Žofie Ploticová
Jiřina Kozubková
Rozalia Lilková
Mikuláš Pavlík
Josef Trombík

102 let
85 let
80 let
80 let
80 let

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

Narozené děti
Dne 4. června 2016 oslaví krásných 75 let pan Rudolf Bora. Všechno nejlepší,
hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví ze srdce přejí synové Petr, Libor
a Martin s rodinami, vnučka Petra s rodinou.

Ella Nalevajková
Izabela Opálková
Valentýna Palová
Viktor Szabó
Martin Škuta
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Dne 23. května 2016 oslavila krásné životní jubileum 60 let
naše milovaná maminka paní Lenka Dzurcová. Všechno nejlepší, hodně štěstí,
spokojenosti a hlavně zdraví přejí synové Tomáš a Martin s rodinou.

Roman Šindler
a Dagmar Šestáková
Josef Koval
a Zuzana Szkutová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Vzpomínáme
Čas letí a nevrátí, co zpátky vzal, jen vzpomínky zanechal.
Dne 6. května 2016 jsme vzpomněli 6. smutné výročí úmrtí a dne 10. června
2016 vzpomeneme nedožité 60. narozeniny našeho manžela, tatínka a dědečka,
dlouholetého zaměstnance OKD pana Adolfa Pilce. Stále vzpomíná manželka Tinka,
synové Víťa, Kamil, snacha Zuzka, vnoučata Dominik, Maxík a rodina Kitliňska.

Dne 13. června 2016 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí paní Anny Zavalské. S láskou a úctou
vzpomínají manžel Zdeněk, dcery
Lenka a Jarmila, vnučky Petra, Šárka,
Monika s rodinami, pravnučka Kristýnka
a pravnouček Šimonek.

Uzavřená manželství

Zemřeli občané
Ing. Jindra Sobotíková 50 let
Imrich Svítek
76 let
Jan Přeček
68 let
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe žije v nás dál.
Dne 16. června 2016 si připomeneme
nedožitých 30 let paní Petry Ševčíkové.
Vzpomínají maminka a sourozenci Renáta
a Rosťa s rodinami.
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Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 14. května 2016 by oslavil 75. narozeniny
pan Ivan Přeček. Zároveň dne 2. března 2016
jsme vzpomněli 16. výročí jeho úmrtí. Stále
vzpomíná manželka Věra, dcera Monika a syn
Petr s rodinami.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 11. června 2016 vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí a 18. června 2016 nedožitých 88 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.

Dne 8. června 2016 by se dožil 90 let
pan Alois Budina. S úctou a láskou vzpomínají
syn Milan a dcera Jarmila s rodinami.

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

Dne 7. června 2016 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana Pavla Santariuse.
S láskou vzpomínají manželka Alena a děti
s rodinami.

Dne 13. června 2016 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí pana Drahomíra Krmáška.
Kdo jste ho měli rádi a znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Božena
a dcera Dagmar s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 28. června 2016 vzpomeneme 6. smutné
výročí úmrtí paní Ilony Brylové. S láskou
a úctou vzpomínají manžel Jaroslav s rodinou.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 8. června 2016 by se dožil 90 let pan Alois Budina
a dne 19. dubna 2016 uplynulo 6 let od úmrtí
paní Jarmily Budinové. S láskou vzpomíná dcera Naďa,
vnoučata Tomáš a Marcela s rodinami.

Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít dále v nás.
Dne 15. května 2016 jsme vzpomněli 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička paní Emilie Fafková.
S láskou vzpomínají syn Vlastimil, snacha Milada,
vnučky Iveta a Jaroslava s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. května 2016 jsme vzpomněli nedožité
100. narozeniny naší babičky paní Žofie Rohlové,
roz. Martinkové z Hedviky. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Za celou rodinu vnučky
Drahomíra Káňová a Zdeňka Žembová.

Dne 3. června 2016 si připomeneme nedožité
95. narozeniny pana Jaroslava Sebery.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Hanka a vnuk Lukáš.

Čas letí, rány hojí, ale i dnes to stále bolí.
Dne 19. června 2016 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí naší maminky,
babičky, prababičky a praprababičky
paní Ludmily Křístkové z Petřvaldu.
Dne 10. září 2016 by se dožila 90. let. S úctou
a láskou vzpomíná syn Václav s rodinou.

Dne 11. června 2016
vzpomeneme smutné 30. výročí,
kdy nás navždy opustil pan Edmund Bury.
S láskou vzpomínají dcera Lenka,
syn Lumír a vnuk Břetislav s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky v srdci zůstávají.
Dne 28. června 2016 by se dožila 90 let
naše maminka paní Vědunka Kochová.
Děkuji všem, kdo jí věnuje vzpomínku.
Za celou rodinu syn Pepa.

Úmrtíí
Milovala jsi život a chtěla jsi žít,
přišla nemoc a musela jsi odejít.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 25. června 2016 vzpomeneme 9 let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička paní Naděžda Šottníková
a dne 30. června 2016 si připomeneme její
nedožité 67. narozeniny. Se slzami v očích stále
vzpomínají dcery Gabriela a Taťána s rodinami.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu, že nás dne
7. dubna 2016 navždy opustil ve věku 68 let
náš milovaný pan Jan Přeček. S naším drahým
zesnulým jsme se rozloučili dne 15. dubna
2016 v obřadní síni v Petřvaldě. Manželka
Alena, dcera Ivana a syn Martin s rodinami.
Za hezký a důstojný smuteční obřad bych
chtěla poděkovat manželům Blachovým a všem
za projevenou soustrast a květinové dary.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Informace k inzerci
v Petřvaldských novinách
• za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující 6 Kč
včetně DPH za 1 cm2

Zveme širokou veřejnost na „piknik v přírodě“ v Řeckém stylu.
Vařit pod širým nebem bude již tradičně šéfkuchař Porubského zámku a
návštěvou nás poctí i její majitel Statis Prusalis.

• inzerce je zveřejněna na základě objednávky
(vzor na www.petrvald-mesto.cz)
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:

VÝROBA NÁBYTKU

4,5 cm

kuchynČ na klíþ
vestavné skĜínČ
sklopné postele
zakázková výroba

14,2 cm

9,3 cm
19 cm

KUCHYĕSKÉ STUDIO

• podrobnější informace k inzerci jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

Slezská 970, Orlová - Poruba (u Penny)
tel.: 605 060 033
www.antoszyk.cz
dveĜe
obložky

SVċT DVEěÍ

super
ceny

NABÍZÍME UDRŽOVÁNÍ ZAHRADY
x

ZASTaIHOVÁNÍ KEar A TRVALEK,
PROVZDUŠROVÁNÍ A HNOJENÍ TRÁVNÍKr,
POSTaIKY STROMr

x

NEBO CELKOVOU REALIZACI NOVÝCH ZAHRAD
ZAHRAD
(v«. návrhu«i projektu výsadby)

 Kontakt: Údāõ a.s.
 tel. 724 937 452, www.udrzbapozemku.cz

Zveme Vás na cviēení žen všech
vĢkových a váhových kategorií
Každá z nás si pƎizpƽsobí obtížnost cviēeníí
dle svých možností a kondice...
V pƎípadĢVašeho pƎání je možno použít k hubnutíí
svĢtovĢznámou CAMBRIDGE DIET,
prostƎednictvím certifikované poradkynĢ.
Cviēíme: pondĢlí 17,30Ͳ18,30 hod.
ētvrtek17,30Ͳ18,30 hod.
Je nutno se objednat pƎedem.
Volejte 737 253 253Ͳ Petra Grossová
TĢšíme se na Vás :Ͳ)
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MASÁŽE
Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká
1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční masáže. Místo masáže
lze domluvit při objednání masáže (i v klidu vašeho domova).
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže
s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen,
kotníků, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie,
lymfatická masáž, Reflexní terapie atd...
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

ARBORMORAVIA
OvocnéstromkyakeƎe
Okrasnéstromy,keƎearƽže
Trvalkyaletniēky
Hnojiva,substráty,postƎiky

PalivovédƎíví:
špalky600,Ͳ/prm/s
štípané700,Ͳ/prm/s
dopravado14m3

Otevíracídoba:8Ͳ17,so8Ͳ12
PetƎvaldKlimšova1878,tel.605248991,596542098

ZÁMEČNICTVÍ
Vala & Třos
Mříže – vrata – ploty
– zábradlí – schodiště
– brány
a ostatní zámečnické
práce na zakázku.

Tel.: 603 948 057,
728 548 768
Přijedeme, změříme,
vyrobíme a provedeme
montáž.
Garantujeme kvalitní
práci za přiměřené
ceny.
e-mail:
valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz
VÝVOZ A ČIŠTĚNÍ ŽUMP,
SEPTIKŮ A JÍMEK
Skrzyžala Josef
Kvalitně odvedená práce
za příznivou cenu.
Objem vozu až 9m3.

739 424 311

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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Vážení a milí rodiče, zveme vaše děti k docházce do našich jeslí
a mateřské školky. Pečujeme o děti ve věku od 1 roku do 6 let.
Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
domácí sekaná, tlačenka; salámová nebo sýrová mísa; domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta vcelku s kostí - pečené sele pečené sele plněné domácí klobáskou chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...

-

Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648






Novinky od nového školního roku 2016


Do

výchovně

vzdělávacího

procesu

je

bezplatně

zařazena

Baby angličtina a také Baby jóga


Pro posílení imunity bude pravidelně probíhat saunování dětí
v naší infrasauně



Zůstává naše prodloužená provozní doba a také zajištění provozu
po všechny pracovní dny – nevedeme prázdniny
Více informací na www.jeslemajdalenka.cz nebo na tel. 602 707 181
Adresa: Jesle a MŠ Majdalenka, ul. Šenovská 356, Petřvald
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AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

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

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ
IČO: 74447971,
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799. Pravidelná
kontrola spalinových cest
330,- Kč, vložkování,
frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další
kominické práce.
NÍZKÉ CENY
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