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21. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 4. prosince 2019



RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města
RM schválila
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Výměna oken a osvětlení tělocvičny ZŠ v Petřvaldě“.
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Oprava vzduchotechniky v sále
Kulturního domu v Petřvaldě“.





RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro stavbu pod názvem
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ se společností HAOSPOL
s.r.o. Cena díla se navyšu-



je o 24 877,45 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
4 066 800,45 Kč bez DPH.
o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pod názvem „Projektová
dokumentace - Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní“ se
společností Kania a.s. Cena díla
se navyšuje o 151 500 Kč bez
DPH, cena celkem po změně
činí 872 000 Kč bez DPH, a to
z důvodu rozšíření předmětu
díla, změny termínu a ceny.
o uzavření dodatku k Rámcové
smlouvě o dílo pro „Údržbu zeleně na hřbitově“ s dodavatelem
Bohumil Šeda. Doba plnění se
prodlužuje do 31. 12. 2023.
o uzavření smlouvy o úhradě
nákladů spojených s pořízením
změny č. 2 územního plánu Petřvaldu s navrhovatelem (žadatelem) o změny územního plánu,
kterému bylo vyhověno.
o uzavření Smlouvy o pronájmu římskokatolického kostela
sv. Jindřicha v Petřvaldě za úče-









lem pořádání novoročního koncertu dne 5. ledna 2020.
o poskytnutí finančního daru
ve výši 4 400 Kč Charitě Ostrava na dofinancování provozních
nákladů souvisejících s poskytnutými službami obyvatelce našeho města.
o uzavření dohody o zpracování
osobních údajů v rámci provozování městského kamerového
dohlížecího systému města Petřvald mezi ČR-Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, firmou TC servis, s.r.o.
a městem Petřvald.
o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo uzavřenou s fy FABEX MEDIA s.r.o.
v rámci stavby „Chodník podél
ul. Závodní u čp. 471“ o uzavření dohody o činnosti a umístění
stavby v ochranném pásmu vodního díla se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

RM vyhlásila
 záměr pronájmu nebytových
prostor o výměře 62,36 m2 v přízemí domu v Petřvaldě, na ulici
Gen. Svobody č. p. 930 na pozemku prc. č. 426/1 v k.ú. Petřvald u Karviné.
RM schválila  
 odpis a likvidaci nalezených
věcí v majetku města z agendy
ztrát a nálezů.
22. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 11. prosince 2019
RM rozhodla  
 na základě Smlouvy o pachtu
a provozování vodního díla
o schválení kalkulace ceny stočného na rok 2020 ve výši 37,44
Kč/m3 bez DPH, 43,05 Kč/m3
včetně 15% DPH.
 o podání žádostí o dotaci v rámci 92. výzvy Ministerstva pro
místní rozvoj ČR z Integrovanépokračování na str. 2
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ho regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“.

11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne
11. prosince 2019
ZM schválilo  
 rozpočet
města
Petřvaldu
na rok 2020 v objemu:
- příjmy celkem
127 104 900 Kč
- financování celkem
12 431 100 Kč
- výdaje celkem
139 536 000 Kč.
ZM vzalo na vědomí
 rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2020.
ZM schválilo
 Střednědobý výhled rozpočtu
města Petřvaldu na rok 2021–
2023.

ZM rozhodlo
 o úplatných převodech pozemků.
 o úplatném převodu pozemku
parc. č. 6429, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba Petřvald, č. p. 558,
bytový dům, o celkové výměře
379 m2 v k.ú. Petřvald u Karviné společnosti Open cars s.r.o.,
formou kupní smlouvy za cenu
ve výši 1 100 000 Kč.
 o úplatném převodu hmotných
nemovitých věcí ve vlastnictví
města Petřvald, a to: pozemku
parc. č. 597/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba Petřvald, č. p. 924,
stavba pro administrativu, o celkové výměře 686 m2, pozemku
parc. č. 597/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba bez č.p./bez č.e., garáž,
o celkové výměře 23 m2, pozemku parc. č. 597/3 - zastavěná

Pietní akt Stonava
Dne 20. 12. 2019 v odpoledních hodinách se zastupitelé města Ing. Jiří
Lukša, Ing. Petr Dvořáček, Libor Kulínský a Ing. Josef Němec zúčastnili
pietního shromáždění k uctění památky třinácti horníků, kteří dne 20. 12.
2018 zahynuli během důlního neštěstí na Dole ČSM – sever.

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 formou
kupní smlouvy za cenu ve výši
1 020 000 Kč.
 o bezúplatném nabytí podílu
1/10 na pozemku parc. č. 4255
v k.ú. Petřvald u Karviné vč.
komunikace formou darovací
smlouvy.
ZM vyhlásilo
 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 2315 v k.ú. Petřvald
u Karviné.
ZM vydalo
 Obecně závaznou vyhlášku
města Petřvaldu č. 4/2019,
kterou se mění OZV č. 2/2019
o regulaci používání zábavní pyrotechniky.
 Obecně závaznou vyhlášku
města Petřvaldu č. 5/2019
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 Obecně závaznou vyhlášku
města Petřvaldu č. 6/2019
o místním poplatku ze psů.

 Obecně závaznou vyhlášku
č. 7/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
ZM schválilo
 dodatek ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“.
 odměny za výkon funkcí členů
komisí Rady města Petřvaldu
v roce 2019.
 odměny členům finančního výboru a kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva
města.
ZM vzalo na vědomí    
 zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Petřvaldu za rok 2019.
 termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města
v roce 2020:
RM: 16.1., 13.2., 12.3., 16.4.,
14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9.,
8.10., 12.11., 3.12.
ZM: 26. 2., 22. 4., 24. 6., 26. 8.,
21. 10. a 16. 12.
ZM schválilo  
 Program na Poskytování návratných finančních výpomocí
na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů
tepla na pevná paliva za nové
nízkoemisní zdroje

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
• NÁLEZ 20/2019: MOBILNÍ TELEFON ZN. I – PHONE
Místo nálezu: Petřvald, ul. Ostravská
• NÁLEZ 21/2019: 1 KS RUČNÍ BOURACÍ KLADIVO, 1 KS KULATÝ
SUBWOOFER, 1 KS PÁČIDLO MODRÉ BARVY, 1 KS PÁKOVÉ KLEŠTĚ
ZELENÉ BARVY
Místo nálezu: Petřvald
foto: Libor Kulínský

Téhož dne jsme v dopoledních hodinách, na pozvání starosty města Jasienice pana Janusze Pierzyny, byli přítomni zasedání městského zastupitelstva, které mělo na programu schválení rozpočtu na rok 2020. Tématem
rozhovoru bylo, mimo jiné, čerpání případných dalších dotačních možností
na projekty příhraniční spolupráce.
Ing. Jiří Lukša

• NÁLEZ 1/2020: SVAZEK 5 KS KLÍČŮ NA KROUŽKU
Místo nálezu: Petřvald, ul. Panelová u č.p. 1351
• NÁLEZ 2/2020: JÍZDNÍ KOLO ZN. OLPRAN FIALOVÉ BARVY
Místo nálezu: Petřvald, ul. Ostravská, u č.p. 1271
Majitel se může informovat v kanceláři č. 102 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 907.  
Bc. Lucie Švandová
referent správního odboru

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Petřvald vyhlásilo dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územně samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka – vedoucí odboru školství,
kultury a tělovýchovy.
Oznámení vč. podmínek pro podávání přihlášek je zveřejněno na úřední
desce MěÚ Petřvald, elektronické úřední desce a internetových stránkách města Petřvaldu www.petrvald-mesto.cz v sekci zaměstnání.
Přihlášky k výběrovému řízení lze podat do 31. 1. 2020
Předpokládaný termín nástupu: 1. 3. 2020 nebo dle dohody
Informace na tel.č. 596 542 902

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ÚNOR 2020
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26..

2. Svoz plastů
17., 18. (4. - 1100 l nádoby)

3. Svoz papíru
13., 14. (28. – 1100 l nádoby)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
24., 25.

Únor 2020
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OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
Dne 16. prosince 2019 byli do obřadní síně
radnice pozváni bezpříspěvkoví dárci krve,
kterým osobně za tuto záslužnou činnost poděkoval pan Ing. Jiří Lukša, starosta města,
a předal jim finanční dar.
Do obřadní síně byli pozváni tito dárci krve:
paní Lucie Rakusová a pánové Pavel Sztymon,
Petr Špok, Roman Hanzel, Josef Eliáš a Milan
Kováč.
Zleva: Petr Špok, Pavel Sztymon, Josef Eliáš, Lucie Rakusová,
Roman Hanzel

Kanalizace Podlesí
Dne 31.8.2019 nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí. Následně město Petřvald
vyhlásilo soutěž na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele. Stavební
povolení v právní moci by pak mělo být předáno do 31.12.2020. V rámci
územního řízení je počítáno s 308 ks odbočení pro napojení stávajících
nemovitostí na tuto splaškovou kanalizaci.
Od doby vzniku dokumentace pro územní řízení byly postaveny nové rodinné domy (RD), jsou plánovány novostavby RD nebo některé domy se
nacházejí v místech, kde tato odbočení nebyla navržena. Pokud jste ne-

Milan Kováč

našli svou nemovitost v přiloženém seznamu RD s čísly popisnými, budov
s evidenčními čísly a parcel, a máte o kanalizační napojení zájem, případně potřebujete zodpovědět dotazy týkající se budoucí kanalizace, žádáme
vás, abyste kontaktovali pracovnici odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Petřvald paní Marcelu Šopovou. Můžete tak učinit tel.
596 542 915, 601 564 865, e-mailem sopova@petrvald-mesto.cz nebo
osobně v kancl. č. 203, a to každý pracovní den pondělí a středa od 7.00
do 16.30 hod., úterý a čtvrtek od 7.00 do 14.30 hod., nebo pátek od 7.00
do 13.00 hod., nejlépe po předchozí telefonické domluvě.
Pokud to bude technicky možné, budou nová odbočení řešena v rámci
dalšího stupně projektování.
Marcela Šopová, referent OVaŽP

Seznam RD s čísly popisnými, budov s evidenčními čísly a parcel, ke kterým má být vybudováno kanalizační odbočení pro napojení na splaškovou kanalizaci:
rodinné domy s čísly popisnými
25
43
44
46
52
70
73
77
78
80
145
155
164
191
203
211

214 396 583 804 895 1066 1251 1465 1594 1831 1920
216 397 596 805 896 1067 1254 1467 1595 1838 1921
239 399 639 806 920 1069 1272 1468 1597 1841 1923
250 408 642 807 928 1070 1275 1470 1598 1856 1931
266 440 647 810 953 1081 1309 1473 1656 1866 1933
267 460 664 811 954 1082 1311 1476 1665 1873 1946
268 461 695 818 955 1087 1361 1480 1754 1874 1956
271 478 699 826 976 1088 1364 1486 1757 1884 1957
273 479 700 841 993 1093 1365 1487 1765 1885 1964
283 482 709 846 1017 1098 1375 1492 1781 1886 1965
335 483 747 862 1036 1114 1389 1501 1806 1888 1966
351 490 758 864 1040 1121 1393 1510 1807 1891 1967
368 508 760 876 1045 1122 1404 1511 1812 1893 1968
371 547 763 880 1055 1241 1417 1534 1813 1895 1970
376 565 785 890 1061 1245 1427 1548 1818 1909 1971
395 580 803 891 1062 1249 1464 1591 1823 1918 1972

1975
1982
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2004
2005
2006
2009
2010
2022
2027

2029
2030
2036
2037
2038
2040
2041
2044
2048
2050
2051
2053
2056
2057
2058
2068

2071
2073
2074
2077
2084
2085
2086
2088
2091
2095
2097
2100
2114
2118
2119
2122

2123
2125
2126
2127
2128
2130
2132
2133
2141
2146
2147
2148
2154
2159
2160
2166

2178 2253
2184 2255
2185 2260
2186
2187
2188
2193
2196
2198
2202
2206
2228
2229
2238
2240
2244

evidenční
čísla
403
527
647
658
669
679

parcela číslo
3144
4250
4392
3143/2
3158/1
3365/7
3398/3
3398/5
3608/4
3670/1
3849/2
4150/13
4150/4
4150/4
4218/2
4234/24

4234/25
4244/1
4257/1
4271/10
4280/12
4280/14
4280/15
4280/16
4280/6
4280/9
4297/1

Informace včetně Situačního výkresu se zakreslením kanalizace a Žádosti o vybudování kanalizačního napojení naleznete na našich
https://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2019 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
Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2019
Základní běžný účet
39 743 837,74 Kč
Fond rezerv a rozvoje
11 102 585,07 Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
108 420,00
11 696,00
22 400,85
142 516,85      
106 134,26
41 128,15
147 262,41      
6 665,56
-1 920,00
4 745,56

UPRAVENÝ ROZPOČET
109 580,34
12 064,61
25 348,11
146 993,06      
117 647,06
53 174,47
170 821,53      
25 748,47
-1 920,00
23 828,47

SKUTEČNOST
113 575,33
13 187,65
147,25
25 348,11
152 258,34      
98 005,84
35 416,22
133 422,06      
-15 799,19
-1 920,00
-1 117,10
-18 836,29

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 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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V měsíci prosinci 2019 se dostavili k slavnostnímu zápisu do obřadní síně

Liliana Cozlová

Amálie Dodová

Barbora Handlířová  

Adam Paseka

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

Foto: Pavel Římánek

Vánoční setkání jubilantů
Dne 14.12.2019 přijal pan místostarosta Ing. Petr Dvořáček v obřadní síni MěÚ jubilanty, kteří v posledním čtvrtletí roku oslavili výročí 80.,85. a 90. narozenin.
Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a životní pohodu.
Za KPOZ Šárka Němcová
Těšíme se na další setkání s jubilanty, které se bude konat v březnu tohoto roku.

Ema Zoe Vaculová

V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout naše pozvání do obřadní síně, rádi
Vás navštívíme doma. Stačí si jen na matrice MěÚ Petřvald dohodnout termín.
Kontakt: tel. 596 542 904, e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadům a fotografie z tohoto setkání najdete na
web. stránkách města: http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro občanské záležitosti

Sedící zprava: Jarmila Juřicová, Ing. Milan Kaňok, Helena Lamaczová, Štefan Kubiš, Marie Franková, Jaroslava Římánková, Jiřina Oleśkowová.  
Stojící zprava: Petr Přeček – člen komise pro občanské záležitosti, Miroslava Kršáková – členka zastupitelstva města, Ing. Jiří Lukša – starosta města,
Mgr. Šárka Němcová – členka rady města, Ing. Petr Dvořáček – místostarosta, Ivana Tomková – matrikářka.
Foto: Pavel Římánek

Únor 2020
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
ŽÁCI POZNÁVAJÍ SVĚT PRÁCE ZA BRANAMI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Žáci devátého ročníku mají před
sebou náročné rozhodování o tom,
jaké další studium si zvolí po základní škole.
Aby měli snadnější výběr, navštívili
společně se svými učiteli v průběhu prvního pololetí několik firem
a zařízení, kde se mohli seznámit
s prací jejich zaměstnanců.
V říjnu tak mohli vidět, jak náročnou práci vykonávají zaměstnanci ve Drátovnách v Bohumíně
a na Elektrárně v Dětmarovicích.
Několik žáků, kteří uvažují o oboru

„Truhlář“, zase v listopadu navštívilo petřvaldskou firmu Dřevo hobby
Dronski a při exkurzi v Hypermarketu Globus je tamní zaměstnanci
podrobně seznámili s oddělením
pekařství a řeznictví a děti dostaly
navíc ještě bohatou výslužku.
Dívky z devátého ročníku se v předvánočním období rozhodly potěšit
obyvatele Domova seniorů v Petřvaldě, a proto jim přišly zazpívat
a zároveň předat dárky, které vyrobily děti z naší základní školy. Při té
příležitosti si na děvčata také našly

čas místní ošetřovatelky, které jim
přiblížily svoji náročnou a zodpovědnou práci.
Velkým zážitkem nejen pro všechny
zúčastněné žáky bylo vyzkoušet si,
jak se ovládá malý bagr, který byl
pro ně připraven na Střední škole
technických oborů v Havířově.
Sérii exkurzí žáci završili návštěvou
firmy VVUÚ v Ostravě-Radvanicích,
která byla v roce 1952 založena
jako Vědecko-výzkumný uhelný
ústav s původním posláním řešit
problematiku bezpečnosti v hlubin-

ných dolech a těžkém průmyslu.
Žáci se dověděli, že v současné
době patří tato firma mezi nejmodernější pracoviště svého druhu
v Evropě.
Oceňujeme, že ve všech firmách
nás přijali vstřícně a ochotně nám
věnovali svůj čas, za což jim velmi
děkujeme.
Mgr. Pavla Helbichová,
výchovná poradkyně
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Vítání adventu a petřvaldská škola
1. Už tradičně se my všichni školou povinní z petřvaldských škol snažíme
přispět ke sváteční atmosféře Dne pro dětskou knihu a dne, kdy se v Petřvaldě vítá advent. V sobotu 30. listopadu jste mohli obdivovat vánoční
výrobky žáků, vidět a slyšet vystoupení sboru paní učitelky Tvrzické a dětí
z umělecké školy. Možná jste opět po roce prošli křížovou cestou a nechali
se okouzlit krásou obrazů v kapličkách, které romanticky osvětlovaly lucerny. Malby žáků pana učitele Karáska tak znovu dostaly šanci ukázat
se v tom nejlepším světle. Radost jste mohli mít i ze setkání s lidmi zapojenými do školního vánočního jarmarku. Děti v kostýmech, paní učitelky,
vychovatelky i páni učitelé nemuseli příliš chválit vyrobené ozdoby na stromeček, adventní věnce nebo jmenovky na dárky a vánoční přání. Myslím,
že se práce dětí chválily samy.
Letošní rok přinesl i jednu novinku. Přišla s ní paní učitelka Helbichová,
která na přání děvčat z devátého ročníku zorganizovala návštěvu Domova
Březiny.
Mgr. Lenka Kocurková, učitelka dějepisu
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246 p.o.

Vítání adventu (foto: L. Kocurková)

2. „V pondělí 2. prosince jsme se spolužačkami z IX. B a IX. C navštívily
Domov důchodců na Březinách. Ráno před odchodem jsme ve škole připravily balíčky s dárky pro babičky a dědečky.
V domově jsme svou návštěvu začaly hudebním programem, který na klavír doprovodila paní učitelka Tvrzická. Poté jsme rozdaly dárečky a mohly
jsme strávit zbytek dopoledne povídáním. Od zdejších babiček a dědečků
jsme se dozvěděly zajímavé věci z jejich mládí. Jako odměnu jsme dostaly
jejich úsměvy a radost, což nás potěšilo víc než dost.
Vyzvídaly jsme, jaká taková práce v domově důchodců je a co všechno
obnáší. Zjistily jsme, že o své práci mluví paní ošetřovatelky jako o poslání,
ale že není pro každého. Přestože je velice náročné zde pracovat, prý je
vždy potěší vlídný úsměv lidí, kterým pomáhají.
Byla to moc hezká návštěva.“
Ema Mikolášová, žákyně IX. A

Z domova Březiny (foto: M. Měřvová)
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V předposledním týdnu tohoto roku
jsme na naší škole již tradičně
uspořádali klání žáků šestého až
devátého ročníku ve spelovací soutěži s tradičním názvem Spelling
Bee. Tato soutěž má dlouholetou
tradici a pořádá se v anglicky mluvících zemích, především USA.
Soutěž proběhla ve dvou kolech, kdy se z prvního, které proběhlo v rámci běžných vyučovacích hodin, nominovali ti nejšikovnější a z nich pak
byli vybráni tři nejlepší z každého ročníku. Podstata soutěžení spočívala
v tom, že si žáci vyslechli z úst vyučujícího slovo a to poté museli co nejrychleji a nejpřesněji vyhláskovat. Zbývající žáci v tichosti sledovali klání
a bouřlivým potleskem odměnili pak toho, jemuž se podařilo bezchybně
vyhláskovat dlouhé či jinak obtížné slovo. Šesťáci zakusili nejen soutěžní
atmosféru, ale prohloubili si i anglické hláskování a slovní zásobu. Vždy
tři nejúspěšnější z každého ročníku obdrželi drobnou odměnu a diplom.
Za finanční podporu děkujeme Sdružení rodičů při ZŠ.

Zde jsou výsledky:
VI. ročník: 1. místo: A. Hrouzková,
2. místo: A. Levanský, 3. místo:
L. Beran.
VII. ročník: 1. místo: A. Marková,
2. místo: N. Balonová, 3. místo:
K. Volná
VIII. ročník: 1. místo: J. Svěch,
2. místo: E. Pelikánová, 3. místo:
R. Niesner
IX. ročník: 1. místo: O. Šoch, 2.
místo: N. Visnarová, 3. místo:
E. Mikolášová.
Všem výhercům gratulujeme a přejeme další úspěchy.
Mgr. J. Güntherová, Mgr. V. Lisová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Mlsání v „Marlence“
Žáci II.C a III.C z pracoviště ZŠ Závodní si dne 18.12. zpříjemnili dobu čekání na Ježíška výletem do nedalekého Frýdku – Místku, kde pečou u nás
i v zahraničí tolik oblíbený ,,zázrak z medu“ – MARLENKU.
Děti se seznámily se začátky pečení skvělých dortíků podle staroarménské rodinné receptury. Měly možnost ochutnat nejznámější pochoutky
zdejší továrny. Viděly výrobní linku, kde zrovna probíhala výroba klasických
dortů Marlenka. Obdivovaly „chytré stroje“, které bezchybně pracovaly
v moderní továrně. Výlet ukončily nákupem dobrůtek a dárečků pro své
blízké v místní podnikové prodejně. Za vzorné chování děti dostaly sladkou odměnu, aby jim cesta zpět do Petřvaldu rychle uběhla.
Všechny děti se na závěr shodly na tom, že opravdu BEZ PRÁCE NEJSOU
KOLÁČE ani Marlenka!
Mgr. Iva Šárová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Zájezd do předvánoční Vídně

V pátek třináctého jsme se vydali s žáky osmých a devátých tříd navštívit
předvánoční Vídeň. Brzké ranní vstávání bylo sice náročné, odjížděli jsme
ještě za úplné tmy, ale čekal nás velice nabitý program.

Začali jsme prohlídkou historického centra Vídně. Navštívili jsme gotickou
katedrálu Stephansdom, krásně vánočně vyzdobenou ulicí Am Graben
jsme došli až k sídlu prezidenta – Hofburgu, viděli jsme vídeňský Parlament, Burgtheater, Kunsthistorisches Museum. U vídeňské radnice měli
žáci možnost nakoupit si na vánočních trzích a vyzkoušet si tak, zda se
dokážou německy domluvit. Dalším místem, které jsme navštívili, bylo
přírodovědné muzeum, které nás všechny uchvátilo svou velikostí a rozsáhlou sbírkou exponátů. Z centra jsme se poté autobusem přesunuli
na zámek Schönbrunn. Zde jsme si prohlédli muzeum císařských kočárů
(Kaiserliche Wagenburg) a prošli si vánoční trhy u zámku. Celý den jsme
si velice užili.
Chtěla bych poděkovat vedení školy, které nám každoročně tento skvělý
zážitek umožňuje, a Sdružení rodičů, které nám vždy přispívá nemalou
částkou na dopravu.
Mgr. Zuzana Tvrzická, učitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Vánoční koncert
Vánoční koncert v ZUŠ Petřvald
konaný 10. prosince 2019 připravila paní učitelka Ivana Matušů.
Nesl název „Kouzlo Vánoc a naše
vzpomínky z dětství“. Účinkovalo
čtyřicet žáků ZUŠ a plný sál návštěvníků svědčil o velkém zájmu
veřejnosti o toto vystoupení. Vánoční atmosféru umocňovaly nejen
spolehlivé výkony žáků a potlesk
posluchačů, ale také vtipné a zají-

mavé postřehy (štědrovka a rybovka) dirigenta Martina Konkolského
a sboristky Hany Hrabovské, kteří
celý koncert moderovali. Jejich
inspirací byla Česká mše vánoční
„Hej Mistře“ českého skladatele
Jakuba Jana Ryby. Zazněly zde melodie vánoční i moderní v podání
žáků různého nástrojového obsazení. Účinkovalo zde Lady trio v obsazení Karolína Stankušová - flétna,

Anna Dronská – housle a Markéta
Stankušová – klavír j. h., duo Java
Sax – Iva Grossmannová a Jakub
Kaša, osmiruční dva klavíry –
Natálie Lorenčičová, Karolína
Stankušová, Marie Stavařová a
Martin Gottfried a mnoho dalších.
Koncert byl ukončen poněkud netradičně v prostředí mořské fauny
Austrálie a písní Baby Shark.

Na rozloučenou si všichni popřáli krásné Vánoce a mnoho zdraví
a úspěchů v roce 2020.
Ivana Matušů
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Únor 2020
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Fyzikální projektové dopoledne

Dne 9. 12. 2019 se pro žáky devátých tříd konalo fyzikální projektové dopoledne, které připravilo

SOU Dakol, s. r. o. v rámci projektu
Centrum NATURA. Téma s názvem
„Autíčka – pohyb a senzory“ bylo

zvoleno k propojení učiva devátého
ročníku o elektromagnetech a elektromotorech.
Žáci týmově vytvářeli modely autíček dle předlohy, každá skupinka využívala při práci jiný přístup.
Jakmile byla autíčka sestavena,
žáci je připojením baterií rozpohybovali. Jízdy na větší vzdálenost si
pak vyzkoušeli v malém závodě.
Pak již zbývalo jen doplnit senzory,
relé a řídící jednotku. Zkouška parkovacích senzorů byla ukončena
výstražným pípáním a závěrečným
úkolem bylo uskutečnit zastavení
před překážkou. Pak byl opět uspořádán závod, čí auto zastaví nejblíže k překážce.
Někteří deváťáci přistupovali k práci rozvážně a přemýšlivě, jiní se
zájmem a nadšením nebo také

s přístupem pokus – omyl. Podle jásotu při závodech si dovoluji říci, že
fyzikální dopoledne bylo zábavné
a zajímavé.
Díky paní ředitelce Ing. Zdeňce
Kozlovské se pro nás VOŠ a SŠ
Dakol, o. p. s. stala po dobu dvou
let centrem kolegiální podpory v tématu přírodovědné gramotnosti
a badatelsky orientovaného vzdělávání žáků. Veliký dík patří hlavním
realizátorům projektového dopoledne panu Ing. Romanu Ochodkovi,
zástupci ředitele pracoviště SOU
Dakol Havířov, a paním učitelkám
Mgr. Yvettě Jeglové a Mgr. Kateřině
Venglářové.
Děkujeme, bylo to super .
Mgr. Marie Hlavatá, učitelka fyziky
na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Mikuláš na Masaryčce
Tak jako každý rok pátého prosince přišel i letos na naši školu Mikuláš
a spolu s ním i čerti a andělé. Náš Mikuláš k nám však chodí každý školní
den, stejně jako čerti a andělé. Jsme to my, páťáci.
Roli Mikuláše letos zastal Radomír Zeman a my ostatní jsme se převlékli
za čerty a anděly. My andílci jsme byli hodní a kamarádští a my čerti jsme
všechny důkladně postrašili.
Obešli jsme všechny třídy na naší škole. Čerti pohrozili zlobidlům a trošku
je zašpinili. Mikuláš a andělé pochválili hodné děti a všem jsme rozdali ba-

líčky plné dobrot. Nakonec jsme si my, páťáci, tedy Mikuláš, čerti i andělé,
nadělili balíčky sami sobě.
Autoři: Tereza Bokorová, Adéla Čížová, Eliška Durčáková, Viktorie Eliášová, Sára Krasińská, Nikola Swaczynová, Valentýna Zemanová, Jan Kmeť,
Petr Konečný, Daniel Pěgřím, Alexandr Pokuta, Ondřej Rajdus, František
Schmeiser, Aleš Sušila, Tomáš Szostok, Denis Waniek, Radomír Zeman,
žáci V. D, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Mikulášský rej ve škole

Vánoční stromeček pro zvířátka

Ve čtvrtek 6. prosince proběhl na naší škole jako každoročně Mikulášský
rej. Žáci 9. tříd se převlékli za strašidelné čerty a krásné anděly a připravili
pro mladší spolužáky veselý den.
Ráno u vchodu je vítal Mikuláš s čertem a andělem, a pokud nebyli za své
hříchy vybráni hned do pekla, dostali se do školy. V šatnách i na chodbách
na ně čekali další čerti a andělé a každého zlobivého žáka si označili černým uhlem nebo rudou barvou. Žáci 1. - 3. tříd si připravili společně s pedagogy představení pro Mikuláše, které proběhlo v tělocvičně školy. Každá třída nacvičila pestrý program vánočních písní, koled, různých tanců.
Mikuláš pak odměnil všechny děti drobnou sladkostí a závěrem si všichni
s Mikulášem, čerty i anděly společně zatančili.
Tím ovšem cesta našich andělů a čertů nekončí. Během dne navštívili také
vedení města na radnici a zašli se podívat na děti do MŠ K Muzeu. Tady
Mikuláš přečetl knihu hříchů, domluvil společně s čerty a anděly malým
nezbedníkům a nakonec rozdal balíčky sladkostí všem hodným dětem.
Děkujeme žákům devátých tříd a také panu školníkovi M. Grafovi za jejich
ochotu a pomoc při realizaci „ Mikuláše“ ve škole, který se jako každoročně všem žákům líbil.
Mgr. Ivana Studená, zástupkyně ředitelky školy
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Děti druhé a třetí třídy ze ZŠ Závodní se moc těšily na předposlední školní
den v roce 2019. Rozhodly se, že v čase, kdy vrcholí vánoční přípravy, dopřejí slavnostní hostinu i zvířátkům v lese. K výrobě vánočních ozdob si přinesly jablíčka, hrušky, mrkev, ořechy, kaštany. Vše, co se dalo, navázaly na
přírodní provázek a z nakrájených jablíček, mrkve vyrobily vánoční řetězy.
Ve čtvrtek jsme se vydali na vánoční vycházku, počasí sice nebylo vůbec
zimní, natož vánoční, spíše připomínalo jaro, ale to vůbec nemělo vliv na
atmosféru a náladu dětí, které se vydaly připravit vánoční stromeček pro
zvířátka. Cesta do lesa utekla rychle, děti si opakovaly učivo o stromech,
zimní přírodě, plnily různé tělovýchovné aktivity. V lese jsme si vyhlédli
stromek vhodný k ozdobení a začali zdobit, pod nazdobený stromeček pak
děti nasypaly ořechy a kaštany. To si zvířátka určitě pochutnají!
Po skončení zdobení jsme kolem stromku utvořili kruh a zazpívali několik
vánočních písní a koled, popřáli zvířátkům krásné Vánoce a vydali se na
zpáteční cestu do školy.
Ivana Palová
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Mikulášská laťka 2019
V pátek 6. 12. 2019 proběhlo ve
velké tělocvičně ZŠ Školní skokanské zápolení pod názvem „Mikulášská laťka 2019“. Této již tradiční soutěže se letos zúčastnilo 20
dívek a 12 hochů druhého stupně
naší školy.
Žáci se snažili svými výkony dosáhnout co nejmenšího rozdílu mezi

tělesnou výškou a doskočenou výškou. Nejúspěšnější dívkou v přeskakování sama sebe byla Laura Beran z VI. A, které na 1. místo stačil
výkon 125 cm. Rozdíl mezi její tělesnou a doskočenou výškou byl 24
cm. Nejúspěšnějším skokanem se
stal Petr Frühauf z VII. C, jenž skočil
150 cm. Rozdíl mezi jeho tělesnou

a doskočenou výškou činil 18 cm.
Tradičně byly také vyhlášeny nejvyšší skoky bez ohledu na tělesnou
výšku. V dívčí kategorii skočila 140
cm Karolína Křistková z VIII. B. Nejlepší chlapecký výkon činil 154 cm,
postaral se o něj Daniel Drögsler
z IX. B.

Soutěž proběhla v pohodovém duchu. Všechny skokanky a skokany
čekala sladká odměna. Ti nejlepší
si navíc odnesli diplomy.
Petra Kynclová, Hynek Peter,
učitelé TV
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně základní školy
Město Petřvald opětovně získalo na základě žádosti účelově určenou neinvestiční dotaci na dvanáctidenní ozdravný pobyt žáků ZŠ a ZUŠ Petřvald
z ul. Školní 246. Jedná se o program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně
základních škol, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č.
46/4108 ze dne 11. 9. 2018. Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je
Moravskoslezský kraj. Účelem poskytnutí dotace je podpořit ozdravné pobyty žáků 1. stupně základních škol, kteří navštěvují školy na území Moravskoslezského kraje, jenž se dlouhodobě potýká se zvýšenou koncentrací
suspendovaných částic PM10 (prachu), kdy limit polétavého prachu bývá
překračován v některých oblastech MSK během topné sezony i trojnásobně. Cílem pobytu má být prevence respiračních onemocnění, na jejichž
vzniku se podílí rovněž znečištěné ovzduší. Ozdravný pobyt pro žáky 3. tříd

z ul. Školní 246 se uskuteční v termínu 23. března až 3. dubna 2020 v rekreačním středisku Sůkenická, které leží v oblasti Bílá-Hamry. Rekreační
středisko leží v klidné oblasti s překrásným výhledem na horské hřebeny
Moravskoslezských Beskyd. Za čistším ovzduším vycestuje 45 dětí. Dotace z MSK pokryje část uznatelných nákladů projektu Zdravé ovzduší, kdy
na den maximální výše dotace činí nejvýše 400 Kč v průměru za ozdravný
pobyt, zbytek uhradí zákonní zástupci.
Děkujeme Mgr. Lucii Polkové, vedoucí správního odboru města Petřvald,
za vyřízení žádosti o dotaci.
Mgr. Vladimíra Lisová, zástupkyně ředitelky
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

Ozdravný pobyt v Lipové

Na jaře 2020 se žáci 1. stupně ze ZŠ a ZUŠ Petřvald z ul. Závodní 822
zúčastní devítidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová-lázně. Tento
ozdravný pobyt je uskutečňován v rámci „Programu podpory ozdravných
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování
a stravování žáků.

Termín ozdravného pobytu dle smlouvy č. 06981762:
16.4. – 24. 4. 2020 pro 50 žáků s názvem: „Ozdravný pobyt Lipová,
CHKO Jeseníky“; výše podpory SFŽP pro tento pobyt je 140 000 Kč,  
výše příspěvků žadatele 20 002 Kč.
Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení znalostí a dovedností u žáků 1. stupně základní školy v environmentální oblasti.
V rámci devítidenního programu se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy CHKO Jeseníky, s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na
životní prostředí, s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce Lipová-lázně s ohledem na
zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a význam cestovního ruchu a
turistiky v dané lokalitě.
Součástí je návštěva muzea Ruční papírna Velké Losiny a jeskyní Na Pomezí.

Během plnění programu budou použity metody práce v terénu, pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednášky, exkurze,
samostatné a skupinové práce.
Mgr. Vladimíra Lisová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
zástupkyně ředitelky školy
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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

v Kulturním domě Petřvald 19. 3. 2020 v 19 hodin

Jaroslav Sypal
Eva Hráská
Martin Maxa

V KULTURNÍM DOMĚ V PETŘVALDĚ
v 16.00 hodin. VSTUPNÉ 40,Kč (prodej na místě)

Kateřina Kornová Milan Pitkin

DNE 13. ÚNORA 2020

Petr Jančařík

Zveme všechny…velké i malé, tlusté i tenké,
v masce a s dobrou
náladou…

vstupné 250 Kč

Agentura Snů uvádí:
Komedii Jaroslava Sypala
ze současnosti nabitou
humorem.

Heidi Janků

KARNEVAL

předprodej vstupenek v SKS

Vzestup a pád malého českého človíčka vám zaručeně provětrá bránici
a zbaví všech nemocí, protože smích léčí.
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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
Co připravujeme pro naše milé čtenáře a návštěvníky
na první pololetí?
Únor -  zahajujeme další ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka. Již od února k nám budou chodit prvňáčci na besedy a povídání
o knížkách, které vyvrcholí v květnu slavnostním pasováním na čtenáře.
Už teď se těšíme .
Březen – měsíc čtenářů (1. – 31. 3.)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje jedenáctý ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář
a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář
(knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně
nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce).
V naší knihovně již tradičně přihlašujeme nové čtenáře po celý měsíc březen zdarma na 1 rok.
•

Pro hříšníky a zapomnětlivce bude již klasicky probíhat amnestie upomínek. Knihy, které máte doma dlouhodobě, je možné v průběhu měsíce března vrátit bez postihu.

•

Proběhnou kurzy trénování paměti – v termínech 12. 3., 19. 3., 26.
3., 2. 4. a 9. 4 vždy od 10:00 – 11:30. Kurzy povede zkušená lektorka ing. Svatava Sukopová. Pro bližší informace a přihlášky volejte do knihovny na tel. č. 596 542 952. Počet účastníků je omezen.
Cílovou skupinou tohoto aktivizačního programu zaměřeného na práci s pamětí jsou tentokrát lidé v důchodovém věku, zúčastnit se ale
může každý, kdo chce svou paměť procvičit.

•

Čtenář roku (1. – 31.3.)

• V březnu 2020 bychom v knihovnách rádi pokračovali v oceňování našich nejlepších čtenářů. Celostátní vítěz bude slavnostně představen
v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia
Litera 2020.
•

Noc s Andersenem (27. – 28.3.) – 20. ročník.

Už podvacáté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí...
Noc s Andersenem, a my přicházíme s předběžnou informací. Noc s Andersenem sdružuje děti malých obcí i velkých měst bez rozdílu národnosti,
víry či handicapu, to vše s minimálními finančními náklady, s nadšením
dětí i dospělých pořadatelů.

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

Zapojte se také - Čtenářská výzva
• Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v průběhu celého roku dvacet knih podle předem
daných témat (jednu knihu lze vždy použít pouze pro splnění jednoho
tématu) a získejte zdarma 20 knih na příští výzvu nebo hrnky Databáze knih!
• Jak na to?
• Na webu DatabazeKnih.cz si můžete snadno a přehledně evidovat
průběh své výzvy a prohlížet stav a pokroky dalších čtenářů. Chcete-li
inspiraci k výběru vhodné knihy nebo se jen přesvědčit o správnosti
svého výběru, v diskuzi najdete náměty a zkušenosti dalších čtenářů,
kteří se také nebojí čelit Čtenářské výzvě.
Půjčování ve skladu knih / knihovna bezbariérově:
každé pondělí 13:00 – 17:00
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská
Tel.: 596 542 952
E-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
Web: www.petrvald.knihovna.cz
Dětský blog: knihovnapetrvald.blogspot.cz

Valentýnské vyrábění

12. 2. 2020 14:00 - 17:00

Ještě jsi na Noci s Andersenem nebyl a je ti mezi 7 – 10 lety? Tak neváhej a přijď si pro přihlášku na kouzelnou noc v knihovně. Přihláška
bude k vyzvednutí pouze osobně v knihovně od 1. Března. Uzávěrka
vyplněných přihlášek je 18. března.
Expediční kamera – termín upřesníme v příštím čísle.
Duben – Slet čarodějnic: 30. 4. 2020
Květen – Pasování prvňáčků na čtenáře
Červen - vyhodnocení projektu Lovci perel a předání cen vítězům.
A mnoho dalšího ……

KLUB MAMINEK
Termíny Klubu maminek: 3. 3., 7. 4., 5. 5.,
2. 6.

K Muzeu 150 Petřvald, Tel.: 596 542 952
www.petrvald.knihovna.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Kmd Sluníčko ve školní družině

V září začal novy školní rok a také činnost našeho klubu. Naplánovali jsme
si činnost klubu do konce roku a dohodli se, že se opět v roce 2020 přihlásíme do další republikové soutěže „Pohár vědy-Focus 2020“.
Poslední říjnový den jsme se opět, vybaveni kufříkem různých pomůcek,
rozjeli za našimi kamarády do družiny v Dolní Lutyni. Tentokrát jsme si
v rámci aktivit projektu Mladý vědec 2019 připravili fyzikální a chemické
hry s barvami, skládání a rozklad barev, barevné spektrum. Náš vstup
do třídy doprovázel hluk, to jsme netušili, co nás čekalo za dveřmi… čarodějnice, upíři, černokněžník … zkrátka havěť všeho ražení. Celá škola
slavila Halloween. A tak jsme skvěle využili kouzelnou halloweenskou
atmosféru, mávli párkrát kouzelnou hůlkou a veškeré oči dětí byly upřené na naše stoly, připravené k fyzikálnímu vědeckému „kouzlení“. Začali
jsme rozkladem barev – chromatografií (černá, červená, modrá, zelená)
na proužcích kuchyňských papírových utěrek. Také počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my jsme mohli „pouštět na stěny prasátka“.

Zde jsme pozorovali rozklad bílého světla na spektrum. A další „trik“ - ponořili jsme zrcátko do vody a „bílé prasátko“ se ještě výrazněji rozložilo
na barevné spektrum. Nakonec jsme si „zakouzlili“ s barevnými lentilkami v mléce. Zkusili jsme dva různé tvary misek – kulatou a hranatou.
Tak mohly děti pozorovat, jak se barvičky rozptýlily v mléce, ale nesmísily
a vytvořily nádherné obrazce. Jako v každé kouzelné škole, i zde jsme si
závěrem velmi jednoduše vysvětlili, co jsme dělali, jaké jevy a proč jsme
pozorovali, co vše ovlivnilo výsledek našich experimentů a jak. Přestože
naše show byla pro prvňáčky, spoustu věcí vymysleli správně, jsou to šikovní badatelé. Odměnou našim větším badatelům z klubu byl potlesk
a zářivá očka všech těch malých černokněžníků, čarodějnic… A tak jsme
si již domluvili další setkání a další zajímavé pokusy. Velký dík patří paní
vychovatelce Aničce Szeligové.
Ilona Křižáková, vedoucí klubu Sluníčko

Jak nás reprezentovali naši petřvaldští holubáři

Miroslav Kaša u svého holubníku. Ve vletu jeho vítězové.

Jak jsem již psal v minulých Petřvaldských novinách, náš petřvaldský holubářský spolek se zúčastnil oblastní (karvinsko-ostravské) výstavy chovatelů poštovních holubů, která se konala v Těrlicku. Už jsem také avizoval,
že by naši vystavovaní holubi mohli získat dobré umístění a také nominaci
na celostátní výstavu, která se konala na brněnském výstavišti, což se
také i stalo. Na okresní výstavu jsme sice vyslali jen pět zástupců (holubích), kdy však každý z nich získal umístění „na bedně“.
Ve sportovní kategorii holoubat (jedná se o mladé holuby ročníku 2019)
získalo holoubě chovatele Stanislava Švirka s číslem 19-0185-400 vynikající 2. místo a jen chlup ho dělil od nominace na celostátní výstavu. V „kategorii krásy“ starých holubů (ročník 2018 a starší) se také na 2. místě
umístil holub chovatele Miroslava Kaši s číslem 15-0185-295. V „kategorii
krásy“ starých holubic (také ročník 2018 a starší) již nominaci na celostátní výstavu získala za 1. místo holubice s číslem 15-0185-271. Ženy by mě
za oslovení stará holubice, když ona má teprve 5 let, asi moc nepochválily,
ale holubí sportovní věk utíká velice rychle. Já už ale radši použiji neholubářský výraz a řeknu, že tato dospělá holubice obhájila své prvenství
z loňského roku. I její účast na celostátní výstavě v Brně bude opakovaná,

což nebývá zvykem. Náš
chovatel Miroslav Kaša
však na oblastní výstavě
získal ještě další dvě první místa, a to s holubem
15-0185-262 v kategorie
Sport H a s holubem 140185-133 v kategorie Super Eso.
Mám-li vysvětlit, co znamená kategorie Sport
H, tak zde se musí holub v průběhu jednoho
závodního roku (zde
r. 2019), umístit na šesti
Stanislav Švirk se svou holouběcí nadějí
závodech. Každý musí
mít minimálně 300 km. Holub Miroslava Kaši v této kategorii nalétal
2 740 km. Skutečně nalétaných kilometrů ze závodů ovšem může být více.
Další kategorie, kterou Miroslav Kaša vyhrál, je kategorie Super ESO, jednoletá soutěž, ve které se počítá nejlepších 10 závodů holuba v daném
roce, součet nalétaných kilometrů musí být minimálně 3000 km, kdy vyhrává holub s nejnižším koeficientem. Holub č. 133 nalétal v roce 2019
těch kilometrů 4 384, kdy bodoval v závodech z Čech – Cheb, Chomutov,
dvakrát Plzeň, Louny a Žatec a taká v závodech z Německa – Helmstedt,
dvakrát Gotha a Weimar.
V závodech holubů totiž boduje 20% holubů z celkem nasazeného počtu
na závod. Podle umístění se pak vypočítává koeficient. Sportovních kategorií, ve kterých s našimi holuby soutěžíme, je více, a tak si každý chovatel může najít právě tu svoji parketu. A ani chovatelé s menším počtem
holubů nemusí chybět mezi vítězi ať už jednotlivých závodů, či nějakých
kategorií, které vyhovují zrovna jim, ale o tom zase až někdy příště.
Martin Miksa, ZO-Petrvald@seznam.cz

12

Petřvaldské noviny

TJ PETŘVALD – HEPO
Sportovní ples
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald vás srdečně zve na tradiční Sportovní
ples, který se koná v pátek (!) 21. února v 19 hodin v Kulturním domě
v Petřvaldě. K poslechu a tanci hraje Štístko Romana Pluty, vstupenky je
možno rezervovat u pana V. Sobka na tel. čísle 604 610 146.
P. Gorovič

Starší přípravka
24. 11. - halový turnaj v Orlové.
ORLOVÁ - TJ PETŘVALD			
D. LUTYNĚ - TJ PETŘVALD			
BOHUMÍN - TJ PETŘVALD			
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD		

1:0
0:3
1:1
3:2
J. Cífka

Mikuláš na Hepu
V pátek 6. prosince se na Hepu uskutečnilo slavnostní zakončení sezony
pro naše nejmenší fotbalisty – i tento rok si sem našel cestu Mikuláš se
svým doprovodem. Pro děti byly připraveny tradiční soutěže, rodiče, příbuzní a kamarádi si mohli pochutnat na dobrotách, které připravili trenéři
a přátelé Hepa.
Jakmile si čert Gorobub vyslechl zprávu o tom, jak úspěšně si děti vedly
během uplynulého roku (st. přípravka na jaře vyhrála okr. přebor a ml. přípravka je po podzimu v okr. přeboru na 2. místě), nezbylo mu nic jiného,
než odejít s nepořízenou. Dokonce i on ukázal, že má dobré srdce, a s dětmi, které se nebály, se rád vyfotil. Nyní už nestálo nic v cestě, aby Mikuláš
mohl rozdávat dárečky – přiznejme si to, že letos se děti opravdu činily

a vzorně reprezentovaly naše město. Nakonec jim popřál mnoho úspěchů
v další sezoně.
Za zdárný průběh této akce patří poděkování panu M. Grafovi, trenérům
a činovníkům Hepa, rodičům a přátelům Hepa.
Fotbalové prázdniny trvající jeden měsíc končí 5. ledna, kdy jako první
vstoupí do soutěže Zimní ligy mladší přípravka. Proto vyzýváme rodiče, aby
přivedli své děti na Hepo. Čekají nás soustředění (březen), jarní soutěže
a tradiční letní kemp pod stany na Hepu (konec června). Stále přibíráme
do svých řad holky a kluky všech věkových kategorií (počínaje ročníkem
2014). Informace nejdete na stránkách: www.tjpetrvald.cz
K. Pokorný
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Úspěchy naší rodačky…

Petřvaldská rodačka Zuzana Plachá se již dlouhou dobu věnuje
sportu zvanému rybolovná technika, v zahraničí označovaném jako
„Casting Sport“. V několika článcích jsme již v minulosti informovali
o tomto sportu, i o jejích úspěších.
Avšak v letošním roce dokázala

tato mladá závodnice něco dosud
nevídaného. Zuzaně se podařilo
uspět v nejvyšších soutěžích Česka, jako jsou Liga žen, ve které se
svou kolegyní z Bohumína obsadily první místo. Zuzka se umístila
na prvním místě také v celé sérii
závodů Českého poháru a z Mezinárodního mistroství České republiky dospělých dovezla z celkového
sedmiboje také zlatou medaili,
kterou doplnila další zlatou medailí
za družstva žen z tohoto Mezinárodního mistrovství. Zuzčiny úspěchy
ale nekončí pouze na území České republiky. V letošním roce absolvovala sérii Světového poháru,
který byl složen z pěti závodů v Japonsku, Slovinsku, Polsku, Česku
a Estonsku. V celkovém hodnocení
Světového poháru se Zuzana umístila na krásném třetím místě. Kromě Světového poháru se Zuzaně
podařilo nominovat na Mistrovství

světa, ze kterého dovezla celkem
5 stříbrných medailí za individuální
disciplíny a víceboje. K těmto medailím také přidala zlatou medaili
za družstva žen z tohoto MS.
V současné době patří Zuzana Plachá mezi světovou špičku v tomto
sportu. My jí děkujeme za kvalitní
reprezentaci jak Českého rybář-

ského svazu, tak města Petřvald.
Do budoucna přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v oblasti rybolovné techniky.
Mgr. Jiří Plachý, předseda odboru
rybolovné techniky, Český rybářský
svaz, z.s., územní výbor pro
Severní Moravu a Slezsko
v Ostravě

IN.F.Obálka
Pod osobní záš�tou Jiřího Navrá�la, MBA, náměstka hejtmana pro sociální oblast.
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává IN.F.Obálka ( = Informace jako Forma Ochrany), jako jedna z mnoha ak�vit Moravskoslezského
kraje, zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí.
IN.F.Obálka slouží k předání důležitých informací o Vaší osobě složkám záchranného systému – hasičům, zdravotníkům,
policii, v případě, že se ocitnete v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života ve Vaší domácnos�, např. při náhlých zdravotních po�žích či
nebezpečí. Přispěje tak k řešení krizové situace a poskytnu� efek�vní pomoci.
POKYNY K VYPLNĚNÍ
�

IN.F.Obálka obsahuje formulář k vyplnění Vašich osobních údajů, informací o alergiích, nemocech, užívání léků, kontaktů na blízké osoby
a kontakt na prak�ckého lékaře. Vyplnění formuláře je dobrovolné, prosíme o uvádění pravdivých údajů.
Pokud si nevíte rady s vyplněním údajů, požádejte o pomoc své blízké či přátele. Nezapomeňte napsat datum vyplnění formuláře.

�

Alergie a nemoci: současné i minulé, v případě nedávné hospitalizace můžete přiložit i poslední propouštěcí zprávu.

�

Léky: název z krabičky a dávkování (např. 1-0-1).

�

Kontakty: osoby blízké, nebo ty, kterým důvěřujete, např. rodinní příslušníci, sousedé, přátelé a chcete, aby o Vašem stavu věděli
a případně po dobu Vaší hospitalizace zajis�li Vaše obydlí či domácího mazlíčka, atd.

�

Vyplněný formulář vložte do přiložené obálky, kterou umís�te do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří, tak aby byla viditelná a nebyla
zakrytá láhvemi
či potravinami. Lednici nebo dveře z vnitřní strany bytu, označte přiloženou magnetkou či samolepkou, nejlépe v úrovni očí dospělého
člověka. Pamatujte na to, že po uplynu� určité doby je nutné údaje ve formuláři upravit, aby byly aktuální.

�

Další informace, nový formulář a pomoc při jeho vyplnění Vám také poskytnou sociální pracovníci obecního úřadu v místě Vašeho bydliště
nebo pracovníci na pobočkách Senior pointu.

�

Formulář je dostupný na webu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, www.msk.cz.

Upozornění: MSK a MPSV /jako iniciátoři této preven�vně bezpečnostní akce/, nepověřili žádné osoby ani organizace kontrolou IN.F.Obálek. Proto
žádné osoby, které by chtěly takto konat, NEVPOUŠTĚJTE DO SVÝCH DOMOVŮ!!!
Přeji Vám pevné zdraví a věřím, že tato ak�vita bude pro Vás přínosná.

Váš Jiří Navrá�l
Projekt je spolufinancován ze státního
rozpočtu České republiky.
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NAPSALI NÁM
PODĚKOVÁNÍ
31. prosinec 2019 - poslední den v roce nás v tomto vánočním čase zasáhla krutá rána.
Zemřela naše milovaná manželka, maminka, tchyně, babička, prababička,
teta a sestřenice paní Danuše Pavelková.
Jen díky velké ochotě a vstřícnosti paní V. Blachové, jejího manžela a petřvaldského faráře P. Mgr. Víta Zatloukala jsme tuto smutnou událost
zvládli a vše potřebné zařídili.

Tímto jim patří velký dík za přípravu a průběh důstojného pohřbu.
Dále chceme touto cestou poděkovat sociálním pracovnicím paní A. Volné, paní Haichlové a paní Vítečkové za příkladnou péči, kterou mamince
po celou dobu nemoci věnovaly. Rovněž děkujeme všem, kteří ji doprovodili na poslední cestě. Velký dík patří taky personálu Restaurace Mokroš
v Petřvaldu za vzornou přípravu smuteční hostiny.
Za celou rodinu manžel Miloslav, dcera Miluše a syn Ladislav.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 2. prosince 2019 jsem upadla na své koloběžce, která mi slouží dočasně místo chodítka, které mám v současné době rozbité, v místech u trafiky
paní Župníkové. Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat pánovi osobního vozidla světlé barvy, který přistavil a projevil zájem mi pomoci. Zároveň
velmi děkuji mladému vysokému chlapci, který mi pomohl vstát.
Následně jsem mu samozřejmě ihned poděkovala. I v dnešní době se najdou mezi námi dobří lidé i mezi mladými. Ještě jednou děkuji.
Vlasta Závodská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Lubomíra Václavková 90 let
Marie Konečná
90 let
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.

Rostislav Černý
a Ewelina Danuta Radlińska

Amálie Dodová

Marie Antošíková

77 let

Adam Paseka

Liduše Hlistová

95 let

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Ema Zoe Vaculová

Zdeňka Lapišová

85 let

Jindřiška Navrátilová

82 let

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Danuše Pavelková

84 let

Vlasta Střížová

88 let

Jan Stuchlík
76 let
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Blahopřání
Dne 24. ledna 2020 se dožívá
pan Josef Děchtař
překrásných 96 let. Je plný života a lásky. Do dalších
let přejeme to nejdůležitější, a to je zdraví. S láskou
a úctou přejí Jarka, Maruška, Jeník, Bohunka.

Dne 17. února oslaví své 80. narozeniny
paní Zuzana Trombíková.
Zuzanko, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti Ti přejí švagrová Marie, švagři Jiří,
Josef a Jaroslav s rodinami.

Vzpomínáme
Očím jste se ztratili – ale v srdcích zůstáváte navždy.
Dne 5. ledna 2020 uplynul rok, co nás navždy opustila
paní Věra Přečková
a dne 2. března 2020 uplyne 20 let od úmrtí
pana Ivana Přečka.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Monika a syn Petr s rodinami.
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 17. ledna 2020 uplynulo 20 let, kdy nás opustil
pan Václav Večerek.
Vzpomínají manželka Libuše, dcera Libuše s rodinou, syn Václav s rodinou a rodina Ďurašová.
Zároveň jsme dne 15.1.2020 vzpomněli 35 let od úmrtí jeho bratra
pana MUDr. Jindřicha Večerka.
Vzpomíná švagrová Libuše.

Těžko se smířit s tím, co život vzal, jen vzpomínky
nám zanechal.
Dne 24. ledna 2020 by se dožil 100 let
pan Pavel Čečotka.
Vzpomíná syn Alois s rodinou.

Odešla jsi, jak si to zřejmě osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstaneš dál.
Dne 11. února 2020 si připomeneme 5. výročí,
kdy nás opustila
paní Marie Michalíková.
Dne 30. prosince 2019 by se dožila 82 let.
Vzpomeňte s námi, dcery Marie a Pavla s rodinou.

Únor 2020
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Čas utíká a nevrací, co vzal. Vzpomeňte s námi na
paní Marii Matuškovou, roz. Canibalovou,
která by se 13. února 2020 dožila 100 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila, zeť
Zdeněk, vnuk Pavel, pravnuk Pavlík, Iva a rodiny
Psennerova a Bláhova.

Dne 17. února 2020 uplyne 14 let, kdy nás
navždy opustil
pan Benedikt Kubný.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla,za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla, za každý den, který jsi s námi žila.
Dne 30. ledna 2019 uplyne druhý rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka
paní Sylva Šelongová
a zároveň vzpomeneme její nedožité 75. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcera Petra a syn Kamil s rodinami.

Úmrtí
V hlubokém smutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá manželka,
maminka, tchýně, babička, sestra a teta
paní Marie Antošíková.
S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili 19.12.2019.
Zarmoucená rodina.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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

Kvalitně odvedená práce za dobrou cenu!
Využijte našich služeb - 739 424 311.
Ordinace Mírová s.r.o. • MUDr. Karla Kostecká
Ordinace praktického lékaře pro dospělé Rychvald přijímá NOVÉ PACIENTY.
Ordinace sídlí ve zdravotním středisku v Rychvaldě, ul. Mírová 1537

- profesionální péče o Vaše zdraví
- pravidelná preventivní péče pro všechny pacienty
- nadstandardní přístrojové vybavení (CRP Rychlý CRP test ke zjištění bakteriální infekce při
nachlazení), EKG, Tlakový holter (24-hodinové měřeni krevního tlaku ), INR (měření srážlivosti krve) a další pro rychlou a přesnou diagnostiku přímo v ordinaci lékaře
- přímo v ordinaci aplikace infuzní terapie po konzultaci s lékařem
- možnost objednání na uvedený čas
- bezbarierový přístup. parkoviště u střediska
- spolupracujeme s odbornými ambulancemi kdy výhodou pro Vás jsou krátké čekací lhůty
Pracovně lékařské služby pro zaměstnavatele všech rizikových skupin.
Najdete nás na adrese:
Ordinace Mírová, Mírová 1537, Rychvald
Tel: 720 988 099, E-mail: ordinacemirova@email.cz
www.ordinacemirova.cz
Rádi se postaráme o vaše zdraví

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

Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří
i s klouby ramen, loktů, kyčlí,
kolen, kotníků, srovnání délky
nohou atd.... Pracujeme různými metodami: Dornova metoda,
Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, lymfatická masáž, Reflexní terapie atd.
Možno zakoupit dárkové
poukazy.
Kontakt na tel. čísle
777 781 811,
e-mail:
ladislav.pinter@tiscali.cz,
www.sweb.cz/dzpc.reiki

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

Tarify

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.

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).

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
Realitní kancelář, pro vaše město Petřvald

•
•
•
•
•

Specializujeme se na obchod s nemovitostmi
Využíváme ty nejmodernější a nejefektivnější technologie
Naší prioritou je vaše spokojenost
Rádi vám pomůžeme prodat i vaši nemovitost
Neváhejte nás kontaktovat

Tel. číslo: +420 725 738 532
Email: Recallplus.mk@email.cz

Společnost GIS-STAVINVEX, a.s. hledá paní na úklid kanceláří
na zkrácený pracovní úvazek.
Řidičský průkaz skupiny B vítán.
Bližší informace na tel. čísle 596 541 102
nebo 737 286 444, ing Kraftová
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