Petřvaldské

noviny

www.petrvald-mesto.cz
Zpravodaj města Petřvald

Březen 2020

Z OBSAHU
 2. a 3. dubna 2020
proběhne zápis do 1. tříd
 Připravujeme příměstský
tábor
 Otvírá se nové středisko
volného času DOMEK

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky dubnových
Petřvaldských novin
je 5. března 2020
Termíny uzávěrek dalších čísel
novin jsou zveřejněny na
www.petrvald-mesto.cz

POZVÁNKA

První únorový večer proběhl již 27. reprezentační ples města Petřvald. Na snímku krojovaný soubor Jagár.
foto: Pavel Víteček

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
22.4.2020 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
23. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 16. ledna 2020
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
„Chodník kolem ZŠ na ul. Školní
v Petřvaldě – 1. etapa“.
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením „Chodník podél ul. Závodní
v Petřvaldě“.
RM rozhodla   
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Oprava

vzduchotechniky v sále Kulturního domu v Petřvaldě“ a o uzavření smlouvy se společností
PROFI KLIMA solution s.r.o., která má nabídkovou cenu bez DPH
1 451 710 Kč.
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením Výměna
oken a osvětlení tělocvičny ZŠ
v Petřvaldě a o uzavření smlouvy se společností MEROPS spol.
s r.o., která má nabídkovou cenu
bez DPH 1 337 729,40 Kč.
RM schválila
 zapojení
města
Petřvaldu
do přepravního systému Městské hromadné dopravy Havířov
i po roce 2023 včetně závazku
financování.
RM rozhodla  
 o použití finančních prostředků
z investičního fondu příspěvko-

vé organizace Mateřská škola
Petřvald 2. května 1654 na pořízení lanové pyramidy.
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
dopravní obslužnosti na území
města Petřvald, uzavřené se
společností ČSAD Havířov a.s.,
kterým se mění výše prokazatelné ztráty pro období od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020 na částku 3 082 980 Kč.
 o uzavření darovací smlouvy
s dárcem Moravskoslezský
kraj za účelem poskytnutí
daru – 3 ks kompozitních tlakových lahví o účetní hodnotě
29 076,30 Kč na dovybavení
jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce speciální technikou
potřebnou pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel.

 o uzavření smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb se společností
PROENVAS s.r.o. v souvislosti se
zajištěním administrace předložené žádosti a související
činnosti v rámci projektu předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva
za moderní zdroje tepla – „Kotlíkové půjčky“.
 o uzavření smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb se společností
PROENVAS s.r.o. v souvislosti
se zabezpečením činností kotlíkového specialisty v rámci projektu předfinancování výměn
nevyhovujících kotlů na pevná
paliva za moderní zdroje tepla –
„Kotlíkové půjčky“.

pokračování na str. 2

2

Petřvaldské noviny
2. Oprava
vzduchotechniky
ve velkém sále Kulturního
domu Petřvald.

dokončení ze str. 1
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území města Petřvald
městskou hromadnou dopravou
společností Dopravní podnik Ostrava a.s., uzavřené se Statutárním městem Ostrava, kterým je
stanoven finanční příspěvek pro
rok 2020 ve výši 1 234 995 Kč.
 o podání žádostí o dotace
v rámci 121. výzvy Ministerstva
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí
2014-2020 na tyto projekty:
1. Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41
včetně rozšíření kapacity
MŠ,

RM schválila

V měsíci lednu 2020 se dostavili
k slavnostnímu zápisu do obřadní síně

 název a logo pro objekt č. p. 89
(budova bývalého Technického
muzea): DOMEK – Středisko
volného času.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu části bytového
domu na ulici Šenovská čp. 1
na pozemku parc.č. 931 v k.ú.
Petřvald u Karviné.
 záměr pronájmu části bytového
domu na ulici Rychvaldská čp.
559 na pozemku parc.č. 2670
v k.ú. Petřvald u Karviné.
Mikuláš Vlček
Foto: Pavel Víteček

Pojďme si uklidit svoje město
V sobotu, 4. dubna 2020, si uklidíme naše město od různého nepořádku. Jde o dobrovolnou akci, pořádanou městem.
Zájemci o tuto akci mají sraz v 9 hod. před radnicí.
Město zajišťuje černé igelitové pytle /120 l/, jednorázové gumové rukavice, ke konci akce svoz pytlů s odpadky. Lokality jsou vytipovány.
Předpoklad ukončení akce do 12 hod.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Upozornění pro zájemce o půjčku
na financování výměny kotlů
Žádosti o návratnou finanční výpomoc lze podávat od 14.1.2020 do
31.5.2020.
Bližší informace na tel. 596 542 908 nebo na www.petrvald-mesto.cz.

Bára Krajňáková
Foto: rodina Krajňákova

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

Byli jsme blahopřát  

Pohyb obyvatel ve městě Petřvald
v roce 2019
Rok 2019

Muži

Ženy

Celkem

Narozeno občanů

38

48

86

Zemřelo občanů

48

53

101

Přihlášeno občanů

121

154

275

Odhlášeno občanů

115

123

238

Stav obyvatel ve městě Petřvald ke dni 1. 1. 2020 je 7 284 občanů.
Petra Bierská, odbor správní
evidence obyvatel

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA BŘEZEN 2020
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.

2. Svoz plastů
16., 17. (4. - 1100 l nádoby)

3. Svoz papíru
12., 13. (28. – 1100 l nádoby)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
23., 24.

„…paní Milušce Holeszové, která oslavila 85. narozeniny. Oslavenkyně
se snachou a Ing. Pavlem Zelkem, ředitelem Domova Březiny v Petřvaldě.
Občany, kteří slaví významné životní jubileum a ze zdravotních důvodů se
nemohou dostavit do obřadní síně, rádi navštívíme s gratulací doma.
V případě zájmu kontaktujte matriku:
tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Komise pro občanské záležitosti
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. org. vyhlašuje

vyhlašuje zápis do 1. tříd na školní
dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném
znění, který se bude konat ve dnech

2. a 3. dubna 2020
- od 8.00 hodin do 15.00 hodin (čtvrtek 2.4.)
- od 8.00 hodin do 14.00 hodin (pátek 3.4.)
(pro obě školy) na ulici Školní 246.
Zákonní zástupci obdrží v březnu 2020 obálku, která bude obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy,
b) pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu
dostaví
Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost.
Srdečně Vás zve
Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy

Informace pro rodiče žáků 1. tříd
dále Vás seznámím s průběhem zápisu a začátku školního roku:
všechny děti se dostaví k zápisu
do ZŠ na ulici Školní 246, dle časů,
které budou uvedeny na pozvánce. Pokud budete pro dítě požadovat odklad, při zápisu dostanete
žádost, kterou si ihned vyplníte.
10 dnů po ukončení zápisu bude
na vchodových dveřích školy a na
webových stránkách uveden výsledek přijímacího řízení – každý žák
obdrží u zápisu číslo, pod kterým
bude uveden na výsledkové listině.
V případě, že zákonní zástupci budou požadovat pro své dítě odklad
povinné školní docházky, doloží
při zápisu ředitelství ZŠ doporučující posouzení příslušného školského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,
na jehož základě bude ředitelkou
školy povolen odklad povinné školní docházky.
Před zahájením školního roku budou žáci rozděleni do tříd ředitelkou školy. Do které třídy dítě chodí,

potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku
naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám
chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem
dítěte do základní školy.

Zde je několik informací o škole:

rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,

Vážení rodiče,

se dozvíte 1. září, kdy na šatnách 1.
tříd bude vyvěšen jmenný seznam
žáků.

Učební plán 1. třídy:
Český jazyk

9 hodin

Matematika

4 hodiny

Prvouka

2 hodiny

Hudební výchova

1 hodina

Výtvarná výchova

1 hodina

Pracovní činnosti

1 hodina

Tělesná výchova

2 hodiny

Vyučování v první třídě začíná
v 8.00 hodin a končí zpravidla
v 11:40 hodin.
Školní družinu můžou navštěvovat
žáci 1. stupně podle zájmu zákonných zástupců. Pracovní doba
školní družiny je od 6:00 do 16:00
hodin.
Zápis do školní družiny proběhne
při informativní schůzce pro zákonné zástupce prvňáčků v květnu
2020 u vychovatelek školní družiny.

škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zaměřen na environmentální výchovu. Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání, jehož hlavním cílem je naučit žáky dobře českému
jazyku a matematice, poskytnout žákům všeobecný přehled o ostatních
oborech a v souladu se současnými trendy jim dávat dobré základy dvou
cizích jazyků a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích.
Škola pro žáky zajišťuje školy v přírodě, lyžařské kurzy, jsme sponzory ZOO
Ostrava, zapojujeme se do projektů EU.
Škola má 29 tříd ve dvou objektech, odborné učebny, které jsou vybaveny
moderní technikou, která je neustále inovována.
Součástí školy je školní družina, která má 7 oddělení.
Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 40 pedagogů, 7 vychovatelek
školní družiny, školní psycholog, speciální pedagog, 11 asistentů pedagoga, 2 hospodářsko - techničtí pracovníci, vedoucí školní jídelny a 20
správních zaměstnanců.
Nedílnou součástí školy je ZUŠ, která poskytuje vzdělávání v několika hudebních oborech a v oboru výtvarném. Na ZUŠ vyučuje 10 pedagogů.

Aby dítě mohlo zvládnout náročnou situaci ve škole bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také
dobře připravené. Posuďte sami, zda Vaše dítě splňuje toto DESATERO:
Posuďte sami, zda Vaše dítě splňuje toto DESATERO:
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě
ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní
dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace
a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a
schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost v praktickém životě.

Základní škola
a Základní umělecká škola
Petřvald Školní 246, příspěvková organizace
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
v platném znění vyhlašuji

ŘEDITELSKÉ VOLNO ve dnech 29. a 30. června 2020
z technických a organizačních důvodů.
Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy
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Vystoupení žáků ZUŠ
Dne 24. ledna 2020 se v Domově pro seniory Petřvald-Březiny uskutečnilo
vystoupení žáků ZUŠ Petřvald. V pestrém programu se představily žačky
z flétnové třídy Mgr.A. Bubancové – V.Vánovská, J.Moštíková, N.Šolcová a
A.Čížová. Pěvecký sbor Petřvaldský skřivánek zazpíval několik písní pod
vedením paní učitelky Martiny Monczkové. Ta připravila také pěvecké
sólové vystoupení Karolíny Blachové. Všechny žáky doprovodila na klavír
paní učitelka P.Bojceňuková. Na závěr si žáci zazpívali společně s klienty
domova několik lidových písní. Celé vystoupení provázela příjemná atmosféra. Věříme, že toto pěkné odpoledne obohatilo všechny zúčastněné, a
těšíme se na další spolupráci.
Martina Monczková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Žáci ze Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246, p.o. soutěžili
Hra na klavír
Jana Krystyjanová		
Marie Dronská		
Eliška Durčáková		
Eliška Němčíková		
Nikol Kašová		
Martin Konkolský		
Karolína Stankušová
Václav Rusoň		
Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pro základní umělecké
školy. Ve školním roce 2019/2020
se soutěžilo ve hře na klavír. Žáci
jsou zařazeni podle věku do kategorií a každá kategorie má časový
limit, který se musí dodržet. Úroveň
bývá velmi vysoká a žáci, kteří se
do soutěže přihlásí, připravují svůj
program dlouho dopředu. Znamená to hodiny cvičení navíc doma
i v ZUŠ.

kategorie I.		
kategorie II.		
kategorie III.		
kategorie III.		
kategorie IV.		
kategorie IV.		
kategorie V.		
kategorie VIII.		

2. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

23. ledna 2020 se na ZUŠ Petřvald
konalo školní kolo, ve kterém soutěžilo osm žáků ze třídy Ivany Matušů, Blanky Ryšánkové a Šárky
Podobové.
Svůj program předvedou soutěžící
žáci obecenstvu v koncertním sále
školy dne 13. února 2020.
Všem žákům a vyučujícím pedagogům náleží poděkování za velmi
dobré výsledky v soutěži a vzornou
reprezentaci školy.
Šárka Podobová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

ŠKOLNÍ PLES
V sobotu 11. 1. 2020 jsme zahájili letošní plesovou sezonu plesem, který
pořádalo SRPŠ při Základní škole na ul. Školní (u kostela). Pro tento ples
jsme zvolili téma „černá a bílá“. Děti ze základní školy nám pomohly vyrobit černobílou výzdobu, kterou jsme naaranžovali v sále kulturního domu.
Sice se na balkoně objevil tanečník, který část výzdoby velice záhy „zrušil“, ale to nic nezměnilo na tom, že jsme se dobře bavili. Výtěžek z plesu,
který poputuje do pokladny SRPŠ, byl jako vždy velice pěkný, letos dokonce i rekordní. Budeme tak moci dětem naší školy z těchto peněz i nadále
přispívat na jejich výlety, zájezdy a jiné aktivity.
O dobrou zábavu se nám po celý ples staral Roman Pluta a jeho Štístko MUSIC, krásně nám zatančily dívky z PS - Dance Petřvald. Zpestřením
byla určitě i Štístkovic fotobudka, kde se mnozí hodně nasmáli a pak i
vyfotili. Na plese se ale i slavilo. A jelikož to byl ples školní, tak asi nikoho
nepřekvapí, že slavila paní učitelka. Poté co sám její manžel prozradil, že
zrovna mají „cetileté“ výročí svého manželství, jim vyprodaný sál pogratuloval velkým potleskem a oba oslavenci si střihli taneční sólo. Tombolu,
vzhledem k velkému množství štědrých dárců, jsme i letos museli rozdělit
na dvě části. Za dary do tomboly musíme poděkovat jak jednotlivým třídám, které do ní přispěly, tak i těmto dárcům a sponzorům našeho plesu:
Maxtechnika.cz; ing. René Kolek; Gold Fixing, s.r.o.; Petr Dvořáček; Město Petřvald; Gabriela Pyreňová; Canis Safety a.s.; Nekupto; HEBEX Group
s.r.o.; JT KOVO CZ, s.r.o.; Be! FITNESS – Michaela Kötelešová; Věra Zbořilová; 4SHOOTERS; Zahradnictví Šedovi; Radka Matějková; Tekon CZ, s.r.o.;

Manželé Sojkovi; Candy Plus; Lékárna Camilla; Bastien café; Zámečnictví
a kovovýroba Stanislav Kadluba; Marta a Simona Harabaszovy; Věra Liptáková; Jaromír Dronski; Potraviny Pavla; PEGRES obuv s.r.o.
A co k tomu dodat na závěr. Nedělní plesové ráno jsme oslavili bujarým
tancem (někteří ) a už se těšíme na příští rok, až se zase na školním
plese potkáme a pobavíme. Akorát musíme vymyslet nové téma plesu.
Nebo nám s tím poradí někdo z Vás?
Za SRPŠ při ZŠ Školní Martin Miksa

Březen 2020

5

PODĚKOVÁNÍ
Všichni, kteří v předvánočním čase navštívili vánoční besídku dětí z mateřské školy Závodní 822 dne 10. 12. 2019, určitě nelitovali, protože zažili
tradiční předvánoční atmosféru akce s charitativním přesahem. Ve spolupráci s rodiči dal kolektiv MŠ hlavy dohromady a nápad se proměnil v bezvadnou akci na podporu Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK v Brně.
Tato akce nebyla naplněna pouhým pásmem vánočních koled, básní a tanců dětí věnovaná svým blízkým. Byla to chvíle vděčnosti, prožitá s dětmi
ve zdraví, s láskou, v bezpečí. Někdy nám osud odvrátí svou přívětivou tvář a do cesty postaví překážky. Překážky v podobě onkologického onemocnění. Náročná léčba je během na dlouhou trať a je důležité se mít na koho obrátit. Děkujeme všem, kteří se podílejí na chodu celé této organizace.
Dovolte nám ze srdce poděkovat všem dárcům, kteří přispěli na podporu Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK. Výtěžek z akce činil 1177 Kč.
Za kolektiv MŠ Závodní 822 Bc. Markéta Čájová

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek. Administrace Petřvaldských novin.
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

Město Petřvald
ve spolupráci se spolky, působícími na území města, pořádá

LETNÍ  PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR
Ve dvou termínech:20. 7. - 24. 7. 2020
10. 8. - 14. 8. 2020

Tábor je určen pro děti od ukončeného 1. - 4. ročníku základní školy.
Denní program:
Místo konání:
Cena:

8.00 - 16.00 hodin
Středisko kulturních služeb Petřvald
900,- Kč

Maximální kapacita pro jeden termín je 20 dětí.
V programu tábora jsou zahrnuty sportovní aktivity, poznávání přírody, zvěře, floristika,
vzdělávání, výlety, soutěže, zábavné programy, volnočasové hry.
Přihlášky budou přijímány od 8. 4. 2020 na podatelně městského úřadu.
Děti budou vybírány dle pořadí podaných přihlášek (dle razítka podatelny).
K přihlášení dítěte je třeba přinést vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaměstnání obou rodičů.
(V době konání příměstského tábora nesmí ani jeden z rodičů být na mateřské,
nebo rodičovské dovolené)
Dokumenty naleznete na webových stránkách města Petřvald nebo k vyzvednutí v SKS.
Bližší informace ve středisku kulturních služeb.

KINOKAVÁRNA
V KULTURNÍM DOMĚ

ÚTERÝ 10. BŘEZNA 2020 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

BÁBA Z LEDU
český film
Vstupné: 50 Kč

STŘEDA 11. BŘEZNA 2020 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

ANGRY BIRDS 2
animovaná pohádka
Vstupné: 30 Kč
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VELIKONOČNÍ
JARMARK

Eva Hráská

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

Martin Maxa

Jaroslav Sypal

vstupné 250 Kč

Petr Jančařík
Kateřina Kornová Milan Pitkin

8.dubna 2020 od 15.45 hodin v KD

předprodej vstupenek v SKS

Heidi Janků

15.45 hod. - zahájení
Velikonoční pásmo petřvaldských mateřských škol
Vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ Školní Petřvald
16.00 hod. - 18.00 hod. - tvořivé dílny pro děti
Stánkový prodej před KD

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

Vzestup a pád malého českého človíčka vám zaručeně provětrá bránici
a zbaví všech nemocí, protože smích léčí.

27. Reprezentační ples města Petřvald
V sobotu 1. 2. 2020 se sešli příznivci tance a dobré zábavy v kulturním domě, kde se konal již 27. Reprezentační ples města Petřvald. K tanci a k poslechu hrály hudební skupina RUFUS a cimbálová muzika JAGÁR, která se svým tanečním souborem zahájila ples, který se nesl v duchu lidového folklóru.
V programu vystoupila ILUMIA s.r.o. se svou světelnou žonglérskou show. Hosté ocenili bohatou tombolu, ze které si odnesli spoustu zajímavých a
hodnotných cen.
Za finanční a věcné dary děkujeme těmto sponzorům:
Canis safety a.s., Flagro a.s., Merops spol. s.r.o., AutoCont a.s., Město Petřvald, Zahradnictví Ing. Lech Rzeszut, Ivan Pilát – Generali ČP a.s., Danex
plast s.r.o., Jankostav s.r.o., Sharp Centrum Ostrava a.s., Strabag, Stavebniny Galičák s.r.o., Elektro Vajdík, TC Servis s.r.o., Gastop Jan Folvarčný, Ing.
Petr Vícha senátor, Zámečnictví Kadluba, Ing. Pavol Lipták dopravní projekce, Autodoprava Vladimír Blacha, Veolia Energie ČR a.s., Šachový oddíl SK
Slavia Orlová, Nerez výroba Jež, Zahradnictví Šedovi, Stěhováček s.r.o., Elmen s.r.o. Radek Mendlík, Ing. Lukáš Kosub Ovaprox, Jas Autodíly s.r.o., Ing.
Petr Dvořáček, Cyklo PTŠ Pavla a Tomáš Šedovi, ČSSD Petřvald, Taxi Simir, TJ Sokol Petřvald, Auto Toman s.r.o., Břetislav a Ivana Sojkovi, Ing. Michal
Halenka dozory staveb, Kadeřnictví Marta Harabaszová, Fatra a.s., Autovrakoviště Petřvald, ATC Computer, Wegarest s.r.o. Břetislav Hečko, Pizzerie
Kotelna Lenka Hečková, Be!Fitness Michaela Kötelešová, Meva Ostrava s.r.o., VaC Design s.r.o. Jiří Kielkovský, KSČM Petřvald, Železářství I.V.L. s.r.o.,
The Candy Sweet Factory s.r.o.
Taťána Čechová, kulturní referentka SKS

Březen 2020
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KNIHOVNA PETŘVALD

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

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

Jak si naše knihovna vedla v roce 2019: Březen - měsíc čtenářů 2020 - 11. ročník
•
•
•
•
•
•
•

Celkem v naší knihovně máme 22988 knih
Registrovaných je 713 čtenářů
Z toho 224 do 15-ti let
Za loňský rok přibylo 956 nových knih
Uspořádali jsme 82 kulturních akcí
Celkem naší knihovnou prošlo 11887 návštěvníků
Výpůjčky v loňském roce dosáhly čísla 51686

Děkujeme našim čtenářům za přízeň

.

K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních
veřejných knihoven z celého Česka! Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2020 již jedenáctý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.
V naší knihovně můžete v březnu:
• vrátit knihy s prodlením ( i hodně velkým ) bez poplatku
• přihlásit se (nový čtenář) na 1 rok zdarma
• účastnit se kurzů trénování paměti

27 marca 2020

20. rok

baśniowych nocy

Přihlášky v knihovně od 2.3.2020
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NEJVĚTŠÍ CESTOVATELSKÝ PORTÁL HEDVABNASTEZKA.CZ A ČASOPIS TRAVEL LIFE UVÁDÍ

29. 2. 2020 14:00
Město Petřvald - knihovna
K Muzeu 150
Tel.: 596 542 952
www.petrvald.knihovna.cz

XI. ROČNÍK

EXPEDIČNÍ
KAMERA
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
CESTOVATELSKÝCH FILMŮ
ÚNOR - DUBEN 2020
HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Zapomínáte často  Přij te na :

www.ExpedicniKamera.cz

KURZY
TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI

RUMUNSKO
22. 1. 2020 proběhla v naší knihovně beseda o Rumunsku s Matějem
Ptaszkem. A protože Matěj pochází z Petřvaldu, bývá na jeho cestovatelských besedách tradičně mnoho diváků a skvělá nálada.
Rumunsko jsme poznali i z neznámých stránek a mohli se kochat Matějovými úchvatnými fotografiemi. Doufáme, že Matěj brzy zase vyrazí
na cesty a budeme se těšit na nová dobrodružství a vyprávění.

KLUB MAMINEK
Termíny Klubu maminek :  3. března,
7. dubna, 5. května, 2. června

12. 3. 19. 3. 26. 3.
2. 4. 9. 4. 2020
10:00 - 12:00

Pro přihlášení a bližší
informace volejte do
knihovny: 596 5 2 952

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

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

Březen 2020
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DOMEK – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
telefon: 702 286 813 /e-mail: domek@petrvald-mesto.cz
Otevírací doba – pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hod.,
neděle od 13.00 do 17.00 hod.
Otevírací doba se bude dále přizpůsobovat probíhajícím akcím ve středisku.
DOMEK je nové středisko volného času pro všechny věkové skupiny
obyvatel Petřvaldu. Kromě plánovaných kulturních akcí, workshopů či
přednášek pro děti i dospělé, mohou u nás, především děti, po celou
otevírací dobu, tvořit, kreslit, hrát hry nebo jen tak odpočívat.

MUZIKA S VŮNÍ
BOTANICKÉ
ZAHRÁDKY

27.

3. 2
0
18:0 20
0

Komponovaný pořad známého botanika RNDr. Václava Větvičky s pořadu
"RECEPTÁŘ" a hudba v podání vokální skupiny ANTIKVARTET, hostem
bude také zpěvák a kytarista Jiří Holoubek .

VSTUP ZDARMA
VSTUPENKY SI VYZVEDÁVEJTE V SVČ DOMEK
K Muzeu 89, Petřvald, tel.: 702 286 813, email: domek@petrvald-mesto.cz

KURZ DRÁTOVÁNÍ
KOMIKSOVÝ
WORKSHOP !!!

makovice - zápich
v úterý 10. 3. 2020
15 - 18 hod.

9.BŘEZNA 2020
V 16:00

DOMEK Středisko volného času

PETŘVALD
(v bývalém Muzeu Těšínska)

zen
kom tace
iksu

ie
tor
his ksu
i
kom

DANIEL
VYDRA

kom

Vstup zdarma

(v ceně je veškerý materiál

ké í
ic án
én v
sc aco
r
zp

pre

Cena 180 Kč

Workshopem Vás provede
zkušený komiksový
scénarista

iksov
ý
scén
ář

K Muzeu 89, Petřvald
tel. : 702 286 813, e-mail: domek@petrvald-mesto.cz

včetně zapůjčení nářadí)

VHODNÉ
PRO DĚTI I
DOSPĚLÉ

Během kurzu ukázka tvorby vč.
možnosti zakoupení výrobků.
Na setkání se těší
ŠÁRKA DVOŘÁKOVÁ
ESHDÉ – nejen drátované výrobky

eshde.webnode.cz
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VELIKONOČNÍ
VAJÍČKO
výtvarná soutěž o nejzdařilejší
velikonoční vajíčko
Vajíčka vyrobena libovolnou výtvarnou
technikou budou vystavena ve středisku volného
času Domek

Příjem prací do 5.4.2020
Vyhodnocení proběhne 7.4.2020

K MUZEU 89, PETŘVALD
TEL.: 702 286 813.
ŽIVOT VE MĚSTĚ
TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
Rozlosování I. B třídy
22. 3. Ne 15.00		
28. 3. So 15.30		
4. 4. So 15.30		
11. 4. So 16.00		
19. 4. Ne 16.00		
25. 4. So 16.30		
2. 5. So 16.30		
9. 5. So 16.30		
16. 5. So 17.00		
23. 5. So 17.00		
30. 5. So 17.00		
6. 6. So 17.00		
13. 6. 3o 17.00		

Dorost
Inter PETROVICE – HEPO
HEPO – NÝDEK
VENDRYNĚ – HEPO
HEPO – ZÁBLATÍ
Lok. PETROVICE „B“ – HEPO
HEPO – VĚŘŇOVICE
SEDLIŠTĚ – HEPO
HEPO – HNOJNÍK
OLDŘICHOVICE – HEPO
HEPO – RAŠKOVICE
HEPO – H. SUCHÁ
MOSTY – HEPO
HEPO – STAŘÍČ

Rozlosování krajské soutěže
22. 3. Ne 12.45		
28. 3. So 13.00		
4. 4. So 13.00		
11. 4. So 13.30		
18. 4. So 13.00		
25. 4. So 14.00		
2. 5. So 14.00		
9. 5. So 14.00		
17. 5. Ne 17.00		
23. 5. So 14.30		
30. 5. So 14.30		
7. 6. Ne 11.00		
13. 6. So 14.30		

Inter PETROVICE – HEPO
HEPO – Č. TĚŠÍN
STARÉ MĚSTO – HEPO
HEPO – HEŘMANICE
Lok. PETROVICE – HEPO
HEPO – BRUŠPERK
KOPŘIVNICE – HEPO
HEPO – BYSTŘICE n./O.
H. ŽUKOV – HEPO
HEPO – PŘÍBOR
HEPO – DOBRÁ
Slavia ORLOVÁ – HEPO
HEPO – FRYČOVICE
V. Sobek

Mladší žáci

Starší přípravka

12. 1. - halový turnaj Zimní ligy v Havířově.
Bospor BOHUMÍN – TJ PETŘVALD		
3:0
MSK ORLOVÁ – TJ PETŘVALD			
0:6
MFK KARVINÁ – TJ PETŘVALD			
3:1
Inter PETROVICE – TJ PETŘVALD		
0:5
ZÁBLATÍ – TJ PETŘVALD				
1:3
Střelci Hepa: Š. Böhm 6, Š. Bitala 4, M. Křístek 4, A. Šustek 1.
Tabulka turnaje: 1. Bohumín, 2. Karviná, 3. HEPO, 4. Orlová, 5. Petrovice,
6. Záblatí.
První tři celky se probojovaly do finálového kola Zimní ligy.
K. Pokorný

26. 1. - halový turnaj Zimní ligy v Petrovicích.
MSK ORLOVÁ – TJ PETŘVALD			
3:1
D. LUTYNĚ – TJ PETŘVALD			
0:1
Bospor BOHUMÍN – TJ PETŘVALD		
3:3
Inter PETROVICE – TJ PETŘVALD		
4:0
Sestava a branky: K. Skýba – D. Bednář, M. Pastor, M. Patoraj, A. Skutek
1 – D. Pěgřím 1, A. Švancer 2, E. Ševěček 1, D. Číž, T. Ryba – A. Tomoszek.
J. Cífka

Březen 2020
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Mladší přípravka
5. 1. - turnaj Zimní ligy v hale gymnázia v Orlové.
Bospor BOHUMÍN – TJ PETŘVALD		
0:0
1:1
MSK ORLOVÁ – TJ PETŘVALD			
MFK KARVINÁ – TJ PETŘVALD			
0:4
DĚTMAROVICE – TJ PETŘVALD		
1:0
Slovan HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD		
1:0
Sestava a branky: K. Skýba - M. Heczko, J. Vajdiak, O. Hanzel, V. Wencel
2 - T. Hána, M. Sikora, A. Skutek 3, V. Řezáč.
Vítězem turnaje se stal Slovan Havířov, družstvo Hepa skončilo na 4. místě.
R. Gřibek

Cyklistický klub FESO Petřvald – Březiny
pořádá nábor zájemců o silniční cyklistiku
z řad chlapců i děvčat,
ročníky narození - 2004 až 2009.
Možnost zapůjčení závodních kol!
Nábor se koná každé úterý a čtvrtek v 16:00, sobotu a neděli
v 10:00 hod. v klubovně cyklistiky na Březinách.

kontaktní tel. 739 473 047, 604 737 883
e-mail:smatas@seznam.cz

Poštovní holubi a jejich závodění

Celostátní výstava Brno 2020, kolekce OS Karviná-Ostrava

V minulém článku jsem trochu popisoval některé závodní kategorie,
ve kterých závodíme a soutěžíme
s našimi poštovními holuby.
Začnu ale Celostátní výstavou
v Brně, o které jsem se také zmiňoval, a které se za náš spolek a
oblast zúčastnil chovatel Miroslav
Kaša. V soutěžní kategorii Sport
H (popisoval jsem ji minule), získal
jeho holub s číslem 15-0185-262
krásné 8. místo, což bylo nejúspěšnějším výsledkem naší oblasti.
Možná namítnete, co je na osmém
místě krásného. Ale být osmý v republice mezi „x“ tisíci holuby, kdy
se některým chovatelům na celostátní výstavu nepodaří dostat ani
jednou za celou svoji chovatelskou

kariéru, pak takové umístění nabývá zcela jiného významu. Chovateli
patří gratulace. A my ostatní doufáme, že se mu svými výsledky přiblížíme a na příští výstavu se pojedeme podívat i na nějakého našeho
svěřence.
Nyní už ke zmiňovaným soutěžním
kategoriím. Těch je povícero, ale
samotný princip každého závodu
tkví v tom, že se holubi od jednotlivých chovatelů sesbírají, přepravní
auto tyto holuby v jednotlivých klubovnách oblasti Karviná - Ostrava
naloží a poté je odveze na start závodu. Pro naši oblast to jsou v ČR
třeba města Louny, Poděbrady,
Chomutov, Cheb a spousta dalších,
ale také jsou to města v cizině,

v Německu třeba Gotha, Hannover,
Helmstedt. Nejvzdálenější místa,
ze kterých startujeme, jsou Brusel
a Ostende v Belgii, což je cca 1100
km. Holubi se tam v určitý čas vypustí (zpravidla brzo ráno) a pak již
jen letí domů. Vyhrává holub toho
chovatele, který se vrátí domů jako
první.
Ti vnímavější namítnou, že každý
chovatel to má domů jinak daleko. Proto mají všichni chovatelé
zaměřené souřadnice svých holubníků, jsou známy souřadnice místa
startu, a tudíž je známa přesná
vzdálenost z místa startu domů
ke každému chovateli. Při doletu
musí chovatel holuba chytit, sejme
mu závodní označení, toto vloží do
konstatovacích hodin, ve kterých
se označí čas doletu holuba domů.
Moderní způsob je ten, že holubi
již mají na nohách čipy, kdy celý
tento proces je vlastně elektronický. Protože známe i čas startu, tak
po doletu holuba známe dobu, za
jakou se holub vrátil domů. Pak už
se jen za pomocí vzorce přepočte
doba letu na rychlost, jakou každý
konkrétní holub letěl a vypracuje se
pořadí. Vítězem závodu je ten holub, jehož průměrná rychlost byla
největší. Body v každém závodě
získává prvních 20% dolétlých holubů. Nejvíce bodů první, nejméně
poslední holub. Podle počtu nasazených holubů na závod se také každému holubovi vypočítává koeficient, zde je to opačné, první holub

má koeficient nejmenší, poslední
holub největší. Proto může být více
soutěžních kategorií a naši holubi
jsou sportovně a tabulkově porovnatelní s holuby třeba na Opavsku,
jižní Moravě, nebo i s holuby v Čechách, i když tamní chovatelé závodí úplně z jiných míst a měst.
Každý z chovatelů si tudíž může
vybrat tu kategorii, která mu vyhovuje nejvíce. Základní rozdělení je
podle délky tratí na krátké, střední
a dlouhé tratě. Krátké tratě jsou do
400 km, střední do 600 km a dlouhé od 500 km nahoru, až po našich
nejdelších 1100 km. Staří holubi by
mohli v sezoně odletět asi 13-14
závodů, vesměs tomu tak ale není.
Pokud se holub umístí na bodech
třeba 9 krát, 10 krát, někdy i více,
je to super výsledek. Při velkém počtu dobrých umístění nalétá holub
spoustu „bodovaných“ kilometrů.
Nejvýkonnějším holubem v Petřvaldě v roce 2019 byl holub s číslem
15-0185-262 chovatele Miroslava Kaši, který nalétal 4949 km
a umístil se v této kategorii na 2.
místě v naší oblasti. Existuje však i
kategorie „Výkon za život“. V rámci
této kategorie je na 4. místě v celé
České republice holub chovatele
z Ostravy. Současný nejvýkonnější
holub v této kategorii má nalétáno
neuvěřitelných 39808 km. Tento
holub má 9 let.
Martin Miksa
ZO-Petrvald@seznam.cz
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SDH Petřvald

Vážení spoluobčané,
začal nám nový rok 2020. I když opožděně, dovolte mi vám jménem SDH
Petřvald - Březiny v tomto roce popřát jen to nejlepší. Zároveň bych vás
touto cestou chtěl informovat o změnách, které se během valné hromady,
konané 4. 1.2020 za přítomnosti spousty významných hostů z našeho
města i z okolních sborů našeho okrsku, udály. Při této valné hromadě
došlo k nové volbě výboru Sboru dobrovolných hasičů Petřvald – Březiny.
A změny byly opravdu velké. Z rukou starosty města a starosty hasičského
okrsku Orlová byly spoustě zúčastněným předána ocenění i čestná uznání
za jejich příkladnou práci pro sbor. Nejdůležitějším bodem programu byla
volba nových funkcionářů pro všechny důležité pozice potřebné k dalšímu
fungování sboru. Výbor byl zvolen následovně:
Náměstek starosty: Radek Barwik, Václav Kožušník
Velitel jednotky obce: Ing. Aleš Vicherek
Zástupce velitele jednotky obce: Pavel Procházka
Referent prevence a výchovné činnosti, Referent ochrany obyvatelstva:
Pavel Procházka
Jednatel: Martin Visnar

Hospodář: Bc. Pavla Procházková
Vedoucí kolektivu mladých hasičů: Radek Barwik
Kronikář: Ing. Aleš Vicherek
Jako největší a nejzásadnější změnou ve vedení sboru byla volba nového
starosty, přičemž dosud fungující dlouholetý starosta našeho sboru, pan
Jiří Kovář, se rozhodl, že svou funkci ve sboru dále zastávat nebude. Tomuto Chtěl bych mu na tomto místě nesmírně poděkovat za jeho dlouholetou,
svědomitě vykonávanou a mnohdy nelehkou funkci. Výborem mu za jeho
práci byla udělena funkce čestného starosty sboru. Pokračující velké břímě se rozhodl převzít nyní již nově zvolený starosta, který bude přidělenou
funkci vykonávat minimálně stejně svědomitě a s odhodláním do dalších
let, a to pan Filip Heczko.
Změny, které byly ve vedení SDH provedeny, zajistí snad další mnohaleté
bezproblémové fungování a rozvoj našeho sboru a jednotky, která je neustále připravena k pomoci občanům města Petřvald.
Za SDH Petřvald - Březiny
Pavel Procházka

Zahájení výcvikového kurzu „Základní ovladatelnost a poslušnost psa“
Základní kynologická organizace
Petřvald zve všechny majitelé pejsků na kurz pro veřejnost „Základní
poslušnost - výchova a výcvik psa“.
Pokud máte zájem sebe i svého
psa něčemu naučit, socializovat
jej s ostatními psy, poradit s jeho
výchovou, či pomoci vyřešit nějaký

problém se svým psem, rádi vás
uvítáme na našem jarním kurzu,
který bude probíhat každou neděli
od 9.00 do 10.00hod.
První seznamovací lekce proběhne
v neděli 8. 3. 2020 od 9.00 hod areál cvičáku ZKO Petřvald, ul. Na

Hranici ev. č. 655. Nutno předem
poslat vyplněnou přihlášku.
Zúčastnit se můžete se psem jakéhokoliv věku, velikosti i rasy, začátečníci i mírně pokročilí, stačí jen
mít chuť a výdrž…
Zájemci o aktivní sportování se
svým psem mají také možnost při-

hlásit se na kurz AGILITY - a to jak
pro začátečníky, tak pro pokročilé.
Další podrobnosti, včetně přihlášky, naleznete na našich webových
stránkách www.kkpetrvald.cz .
Petr Semanco
předseda ZKO Petřvald

Březen 2020
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NAPSALI NÁM
ROK S KURZEM RELAXAČNÍHO MALOVÁNÍ V SKS PETŘVALD
Neuvěřitelný rok uplynul od chvíle, co jsme se s několika dalšími odvážlivci
přihlásili, aniž jsme se navzájem znali, do „tajemného“ Kurzu relaxačního
malování pod vedením akademického malíře MgA. Tomáše Oslizloka. Letáček hlásal, že žádná předchozí malířská průprava není nutná, nicméně
obavy, zda máme potřebný talent, zvládneme plnit zadané úkoly, nebo
naopak zda nebudeme příliš abstraktně fantazijní, jsme v sobě tehdy řešili
snad všichni. Nicméně touha rozložit kolem sebe barvy, štětce, stojany
s výkresy, a začít něco tvořit pod dohledem zkušeného lektora nakonec
zvítězila.
A tak vznikla naše petřvaldská „dvojskupina“, tedy dopolední a odpolední
parta, která se občas potkává na společných akcích a která mezi sebou
sdílí své výtvory a hotová dílka. Na začátku se nám ovšem poněkud podlamovala kolena z naznačených mistrových osnov. Nezbylo nám, než se
vzájemně podporovat a dodávat si kuráž ve chvílích, kdy šlo do tuhého.
Náš oblíbený lektor Tomáš si totiž osvojil celou řadu velmi diplomatických
frází, jak nám dát najevo, že má naše dílo daleko k věrohodnosti, anebo že
nejsme tak úplně na správné cestě, aniž by zranil naše křehké umělecké
duše. Přivykli jsme hodnocení našich výtvorů typu „Počkej, já si to teď
vyfotím, než to zkazíš“... Jdeme do sebe vždy, když se pyšně nad svým
krásným obrazem ptáme: „Tomáši, podívej, jak to vypadá?“ a uslyšíme odpověď „No, jako podmalba je to velmi dobré!“. Během lekcí jsme už zažili
nejrůznější prekérní situace. Na dotaz nejisté studentky „Tomáši, poraď
mi, co mám udělat tady s tou větví?“ lektor usoudiv, že větvi už nic nepomůže, odpovídá: „Tak ji necháme zmizet, co říkáš.“ Poté přistoupí k obrazu
a bezbranně přihlížející studentce obratně větev zamaluje. Nebo při malbě
podle předlohy impresionistického mistra náš lektor sděluje: „Spodní půlka je moc hezká, ale tu oblohu ještě propracuj, to jsi nějak odflákla.“ Při
pohledu na předlohu žačka namítá: „Ale vždyť on to tady má stejně, také
to odfláknul!“ Lektor posvátně zvedne obočí a intonací nepřipouštějící další diskusi se zeptá: „Kdo? Van Gogh???!!!“
Našemu drahému pedagogovi jsme už nepochybně přidělali spoustu vrásek svou rebélií proti jeho pečlivě vypracovaným osnovám. Každý z nás
se postupně v něčem našel, a tak máme ve svých řadách úzce specializovanou tvůrkyni desítek velebných Madonek a zasněných úchvatných
mondén v kloboucích, nebo paní učitelku, která se našla v akvarelu a dělá
s ním neuvěřitelné zázraky, zatímco komukoliv jinému by se výkres už dávno slil v jediný nekontrolovatelný obří flek. Máme také nadšenou malířku
akrylových krajinek s momentálně probíhajícím „alpským“ obdobím tvorby, nebo tichého specialistu na zátiší vším možným, který doslova chrlí
jeden kvalitní obraz za druhým pod pseudonymem Václav. Další malířskou osobností je portrétistka, která prožívá vrcholné umělecké období
se svou Marylin Monroe 100x jinak, nebo vzletná umělkyně specializující
se na dámy s melírem, či naše úžasná kubistka a pop-artistka malující
své fantazie na velkoformátová plátna. A mnoho dalších, se kterými se
vzájemně obohacujeme a inspirujeme.

Díky spřátelené tiskárně v Karviné máme možnost tisku našich děl a dílek
do různých podob. Před Vánocemi jsme si například nechávali tisknout
„péefky“ z našich kreseb andělů, teď zase vyrábíme nástěnné kalendáře
z vlastní autorské tvorby každého z nás. Společně jsme se na podzim rozhodli pomoci psímu útulku v Albrechticích a namalovali jsme 50 portrétů
jejich psích svěřenců pro dobročinnou aukci.
Během našeho uměleckého roku jsme se kromě pravidelného malování
mohli účastnit mnoha víkendových akcí se spoustou nezapomenutelných
zážitků, na kterých se zdokonalovaly jednotlivé malířské techniky a utužovaly vzájemné vztahy. Vedle malování v plenéru při svítání slunce v malebné karvinské krajině i na horách jsme pod záštitou MěDK Orlová společně
s orlovskými a karvinskými spolužáky navázali družbu s podobnými polskými nadšenci v Czechowicích–Dziedzicích. Absolvovali jsme dva zájezdy
do Bielsko-Biale, kde jsme v plenéru malovali jejich romantickou krajinu
kolem kostela, zámečku a jezera. Z našich různorodých dílek poté Poláci
uspořádali výstavu, která právě probíhá.
A co nás čeká v roce 2020? Od dubna až do prázdnin budou obě petřvaldské skupiny vystavovat to nejlepší ze své tvorby v Galerii nad knihami
v Knihovně města Petřvald.
Naše malování jsme dokonce propojili s jogínskou skupinou paní Jolandy
Burové, díky níž vznikl i plánovaný projekt společné rodinné letní dovolené u chorvatského moře, kde budeme hodně malovat a také cvičit pro
blaho ducha i těla. Poslední dny srpna vyrážíme i s partnery, kamarády
a dětmi do nádherného kempu u Poreče, kde se tak kromě běžné dovolenkové zábavy nabízí možnost malovat pod vedením MgA.Tomáše Oslizloka
přímořské scenérie, anebo si užívat cvičení lektorky jógy Jolandy Burové
a na mořském břehu příjemně protáhnout a zpevnit tělo. Pokud by se vám
taková dovolená líbila, stále ještě máme volná místa.
Děkujeme Tomáši Oslizlokovi za inspirativní lekce povznášející našeho ducha. Přejeme našemu kurzu, a hlavně jeho lektorovi ještě mnoho dalších
talentovaných nadšenců, přinejmenším takových, jako jsme my sami.
Kateřina Diváková

Nemělo by jim to být jedno.
Před měsícem v tisku i televizi ministryně práce a sociálních věcí Jana
Maláčová hovořila o tom, že v ČR stoupl počet negramotných, tj. dětí, které neukončily základní školní docházku. Je to především v místech vyloučených lokalit a souvisí to s tím, že děti řádně nechodí do školy, rodiče
omlouvají jejich nepřítomnost ve škole „rodinnými důvody”. Děti se řádně
nepřipravují do školy.To pak vede k neúspěšnému dokončení školy. Proto
ministryně navrhuje u rodin, kde děti mají časté absence ve škole, časté
omlouvání “rodinnými důvody”, odebrání dávky na bydlení. To by snad přimělo rodiče, aby více dbali o vzdělání svých dětí a to jak přípravou do školy, tak účastí ve škole. Aby jim to nebylo prostě jedno, jak jejich dítě ve škole dopadne. Já bych poslancům navrhnul, aby rovněž u nájemníků, kteří
nedbají o své byty, o okolí domu, zejména čistotu, pořádek a klid odebrali
doplatek na bydlení, neboť si toho bydlení neváží. Je hrozné, jak některé
domy Residoma jsou poničené. Společnost vyměnila okna, ale počmárané chodby, omítky na domech, nepořádek kolem domů svědčí o naprosté
lhostejnosti nájemníků. Je jim to prostě jedno. Jejich dítě například kope
balonem do zdi domu, omítka se uvolní a za nějakou dobu odpadne. Odpadky jsou rozházené kolem popelnic a kontejnerů, ale jim je to také jed-

no. Přece krysy musí z něčeho žít a dál se množit. Ulicí projde uklízecí četa,
posbírá odpadky kolem cesty, ale večer by mohla jít znovu. A že na zahradách u domů je například skládka ledniček, jinde matrace, pneumatiky
a jiný nepořádek - zase je jim to jedno. Loni už firma, která provádí sečení
před domy, odmítla vysekávat zahrady kvůli nepořádku. Letos se to zřejmě
bude opakovat. Některé černé skládky matrací u kontejnerů Residomo
uklidilo. Vzápětí se tam objevily pneumatiky. Přitom před domem stojí plno
aut. Řidiči bylo zatěžko pneumatiky odvézt do pneuservisu například v Petřvaldě vedle Penny, v Orlové pak pneuservis pod Horníkem. Nebo klidně
hodí do kontejneru na plasty koberec, či do kontejneru na bioodpad černé
pytle s nějakým odpadem, ale ne bio. Popeláři samozřejmě nahlédnou
do kontejneru. Co tam nepatří, vytáhnou a neodvezou, a tak to tam leží
další a další týden na zemi. A nájemníkům je to zase jedno. Za tuto lhostejnost odebrat nájemníkům doplatek na bydlení. Nemáš zájem o pěkné
bydlení, nedbáš o pořádek kolem domu a bytu, tak si bydlení pořádně
zaplať. A Residomu zase může být jedno, kde na to vezmeš. A když na to
nemáš, tak se stěhuj jinam.
Lubomír Mixa
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Vážení spoluobčané,
v prvních čtrnácti dnech ledna
se uskutečnila i v našem městě
Tříkrálová sbírka. Chci poděkovat
všem dobrovolníkům z řad dětí i dospělých, kteří procházeli Petřvald
dům od domu, aby přinesli trochu
radosti, požehnání a aby do charitních pokladniček obdrželi dary vaší
štědrosti pro potřebné.
Příspěvky do Tříkrálové sbírky

2020 budou využity v rámci Charity
Ostrava a Charity sv. Alexandra na
tyto projekty: Podpora mobilního
hospice a ošetřovatelské služby sv.
Kryštofa, podpora Šatníku Charity
Ostrava, zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše, vybavení chráněných dílen – podpora osob se
zdravotním postižením, a dalších
několik projektů. Další informace
naleznete na webu: www.ostrava.
charita.cz

A teď to nejdůležitější. Díky vaší
velkorysosti byl výtěžek Tříkrálové sbírky v našem městě ve výši
53.228,- Kč, což je nejvíc za osm
let, kdy se Tříkrálová sbírka v Petřvaldě koná.Na webu farnosti
(http://farnostpetrvald.cz ) najdete
i podrobný přehled, jak byly jednotlivé skupinky koledníků úspěšné.
Kéž vaši štědrost odmění Bůh dobrem časným i věčným.
P. Vít Zatloukal

Ze života farnosti – opravy kostela sv. Jindřicha
V roce 2019 pokračovala oprava kostela sv. Jindřicha „neviditelným způsobem“. Jednak se farnosti podařilo splatit zápůjčku, kterou měla od Biskupství ostravsko-opavského na provedení fasády věže a průčelí kostela
v roce 2018, jednak se pracovalo na vyřízení projektu opravy dešťové
kanalizace – odvodnění kostela, a jednak jsme usilovně sháněli alespoň
nějakou dotaci, abychom zvládli náklady na uskutečnění. Původní kanalizace z 30. let minulého století již nebyla funkční, proto byla provedena obnova kanalizace v plném rozsahu. Náklady na tento projekt dosáhly 372
tis. Kč, přičemž 344 tis. Kč tvořila přímá zakázka, kterou realizovala firma
INZBUD STAV s.r.o. z Dolních Marklovic, 21,5 tis. Kč byly náklady na projektové práce, 7 tis. Kč tvořil dodatečný nákup materiálu. Protože jsme se
při realizaci kanalizace potýkali s „objevy“, které komplikovaly práci, bylo
dohodnuto s firmou, abychom nemuseli platit vícepráce, že některé práce budou provedeny svépomocí – terénní úpravy. Protože však k realizaci
došlo až v prosinci, tyto budou dokončeny až v jarních měsících, kdy bude
doplněna zemina v místech poklesu na výkopech, srovnán terén, opraven
chodník ke hřbitovu a oseta zeleň tam, kde má být. Finančně jsme byli

Postní zamyšlení
Popeleční středou jsme vstoupili do období čtyřicetidenního postu, jímž
se připravujeme na velikonoční svátky. Půst není dobou smutnou, nýbrž
dobou cesty k radosti. Ze své vlastní zkušenosti poutníka vím, že na cestě člověk musí mnohé opouštět, musí snést jistou míru bolesti, musí být
ochoten snést nepohodlí a nepřízeň počasí. Za to však objeví něco mnohem víc – sebe sama. Když jsem putoval do Santiago de Compostela, potkával jsem mnohé lidi, kteří nešli Camino z náboženských důvodů. Často
v rozhovorech zaznívalo, že hledají pravdu, životní smysl nebo jen tak ze
zvědavosti, protože jim o té cestě někdo vyprávěl. Ale nepotkal jsem tam
žádného člověka, který by byl zklamaný z toho, že se na cestu vydal.
Chci vás pozvat na duchovní cestu postem. Ne jen si něco odříci, ne jen ztišit se a naslouchat, ne jen (pro křesťany) hledět na Ježíše, který jde cestou
křížovou. Chci vás pozvat, abyste objevili své bohatství a dokázali se o ně
dělit. Chci, abyste poznali, že existuje skutečná Láska, která vás k sobě
zve, protože jsme jejím obrazem. Snad vám k pochopení cesty pomůže
následující příběh: Přichází úspěšný podnikatel za známým duchovním
Mistrem. „Jak mi může pomoci duchovnost?“, ptá se. Mistr mu odpoví
s úsměvem: „Může ti pomoci, abys měl víc.“ „Jak?“, pochybuje podnikatel. „Tak, že tě naučí, abys chtěl méně...“, odvětí Mistr.
Požehnanou a radostnou dobu postní vám přeje
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

podpořeni z Moravskoslezského kraje částkou ve výši 199 tis. Kč, 60 tis.
Kč měla farnost k dispozici a zbytek jsme řešili formou zápůjčky od Biskupství ostravsko-opavského, kterou jsme se zavázali splatit do poloviny
tohoto roku. Víme, že realizace dešťové kanalizace kolem kostela přinesla zhoršení prostředí a dopravy v předvánočním období a že k ideálnímu
stavu ještě budeme muset dospět. Tímto se vám, vážení spoluobčané,
omlouváme.

Co bude v roce 2020?
Rádi bychom dokončili opravu fasády, aby celá dominanta města byla
v důstojném stavu. Což obnáší rozpočet ve výši 1,8 mil. Kč. Opět jsme ve
fázi shánění dotací, dárců a hledání zdrojů tak, abychom to v rozumném
horizontu zvládli, neboť taková částka převyšuje možnosti těch, kteří se
účastní bohoslužeb a pravidelně přispívají. To je jediný vlastní zdroj finančního zabezpečení farnosti. Pevně však věřím, že to s Boží pomocí (a za
podpory lidí) nějak zvládneme.
Za farní pastorační a ekonomickou radu
P. Vít Zatloukal, farář

Modrý kříž v České republice
Dovolujeme si vás informovat o otevření nové Poradny Modrého kříže
v České republice v Orlové. V poradně jsou poskytovány dvě registrované sociální služby - Odborné sociální poradenství a Služby následné
péče pro osoby závislé a ohrožené závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardní hře. Více informací naleznete na našich
webových stránkách:
(https://modr ykriz.us14.list-manage.com/track/click?u=8860ab62f3b791a0a38c609c4&id=82248752d1&e=d8ba30
50d4)
Provozní doba poradny:
Tel: 702 156 621
E-mail: orlova@modrykriz.org
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00

Poradna se nachází na ulici B. Němcové čp. 853 v Orlové - Porubě.
tým Modrého kříže v ČR

INFORMACE K IN.F.OBÁLKÁM
in.f.obálky ( = informace jako forma ochrany) určené pro seniory slouží k předání důležitých informací o osobě hasičům, zdravotníkům a policii v případě, že se ocitnete v nebezpečí či ohrožení zdraví. Bližší informace
o obálkách vyšly v minulém čísle PN.
Tyto obálky je možné vyzvednout na městském úřadě v Petřvaldě v kanceláři č. 101, v úřední dny v pondělí
a ve středu, v době od 7:00–11:30 hodin a od 12:00–17:00 hodin.
Bc. Ivana Rajdusová
referent správního odboru
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřelí občané

Zuzana Trombíková 80 let
Miluška Holeszová
85 let
Anežka Poledníková 90 let
Mgr. Zdeněk Novotný 90 let
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.

Barbora Paldusová

Anna Barborková
Ing. Jaromír Čarnecký
Jiřina Oleśkowová
Václav Pelikán
Jiřina Prudilová

Klára Zedníčková
Ema Zedníčková
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

77 let
93 let
85 let
82 let
82 let

Blahopřání

Marie Serafínová
84 let
Antonín Stareček
53 let
Jan Vicherek
73 let
Ing. Josef Zdebský
71 let
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Ženy s přibývajícími léty nestárnou,
jen se stávají moudřejšími a elegantnějšími.
V lednu oslavila významné životní jubileum naše kolegyně
paní Helena Fránková.
Všechno nejlepší přeje Jana, Naďa, Věra, Majka, Ruda – kamarádi důchodci.

Vzpomínáme
Dne 16. ledna 2020 jsme vzpomněli nedožitých 99 let
paní Anny Šlachtové
a dne 29. března 2020 vzpomeneme nedožitých 100 let
pana Jaroslava Šlachty.
S láskou dcera Jana.

Těžko je u hrobu stát a tiše vzpomínat.
1. únor je druhé výročí úmrtí
pana Milana Kafky.
Nezapomeneme. Manželka Jana, syn Roman,
dcera Gabriela s rodinami.

Není nic dražšího jako srdce matky a kdo jej ztratil
jednou, chudý je, i kdyby měl největší statky.
Dne 9. února 2020 jsme vzpomněli 15 let od
úmrtí mé maminky
paní Milady Škutové.
Vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Dotlouklo Tvé dobré a laskavé srdíčko, utichl Tvůj hlas,
ale naše vzpomínka a láska zůstává stále v nás.
2. března 2020 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček, bratr a tchán
pan Jiří Pěgřímek.
Zároveň jsme 1. března vzpomněli jeho nedožité 84. narozeniny. Na jeho lásku vzpomínají manželka Marie, dcera Věrka
s rodinou, syn Ivo s rodinou, Jana, vnoučata a pravnučka Terezka.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme mít.
Dne 2. března 2020 vzpomeneme nedožitých
68 let a 14. března 2020 8. výročí úmrtí našeho
drahého pana Petra Kochana.
S láskou a úctou vzpomínají s celou rodinou
maminka Naďa a manželka Marcela s dětmi.

V srdci svém poneseme nejhezčí vzpomínku, na
bytost nejdražší, na naši maminku.
Dne 3. března 2020 vzpomeneme první smutné
výročí paní Danuše Gurecké.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Naďa s rodinou
a syn Pavel s rodinou.

Život jde dál, jak řeky proud, jen bolest v srdci
zůstává a nedá zapomenout.
Dne 3. března 2020 vzpomeneme 5. výročí, kdy
nás navždy opustil můj manžel, tatínek, dědeček
pan Zdeněk Baran.
Vzpomeňte s námi, manželka Pavla, dcery Ester a
Andrea s rodinou.

Milá Mařenko, kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo
Tě měl rád, ten nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 4. března 2020 by se dožila 81 let
paní Marie Pavlíková,
bývalá učitelka v Petřvaldě.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Miki a dcery
Jana a Magda s rodinami.
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Dne 7. března 2020 vzpomeneme 8. smutné
výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka a tchána
pana Karla Kozubka.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Jiřina, syn Vratislav
s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Nic není ve světě dražšího, než zlaté srdce matky
a kdo ztratil je, chudý je, byť největší měl statky.
Dne 8. března 2020 vzpomeneme 13. smutné
výročí, kdy od nás navždy odešla
paní Anna Kapustová.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Karel, dcera
Ludmila s manželem a vnuk Dalibor.

Dne 15. března 2020 vzpomeneme smutné
výročí, kdy nás před 10 lety opustila
paní Irena Sobková.
Vzpomínají manžel Otakar, dcera Ivana
s manželem, syn Vlastislav a vnoučata.

Dne 25. března 2020 uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil
pan Leopold Hýbner.
Zároveň 4. října 2020 vzpomeneme jeho
nedožitých 80 let.
S láskou vzpomíná syn Dušan, vnučka Renáta a
dcera Věra s rodinou.

…žít je tak složité a umřít tak prosté.
Dne 16. března 2020 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
našeho syna Lukáše Sojky
a zároveň vzpomeneme 24. března jeho nedožité 35. narozeniny.
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Vzpomínají rodiče Břetislav a Ivana, sestra Lucie s rodinou, babička Jiřina a děda Otakar.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 22. prosince 2019 opustil ve věku 76 let
náš drahý manžel, otec, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr a strýc
pan Jan Stuchlík.
S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.
Manželka Marie, vnuk Lukáš a syn Jan s rodinou.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
S velkou bolestí oznamujeme všem přátelům a známým, že dne 3. ledna 2020 nás po delší nemoci
ve věku 53 let navždy opustil náš milovaný tatínek, syn, bratr, švagr a strýc
pan Antonín Stareček.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcerky Andrejka a Karin s přítelem Martinem a tchýně Alena.

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.
V tichém zármutku oznamujeme, že nás dne 18. ledna 2020
navždy opustila ve věku 85 let milovaná maminka, manželka, tchýně, babička, teta, sestra, švagrová
paní Jiřina Oleśkowová.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. Zarmoucená rodina.

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu,
že nás dne 31. ledna 2020 opustil náš drahý manžel,
tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc a prastrýc
pan Václav Pelikán.
Zarmoucená rodina.

Poděkování
Děkuji manželům Blachovým a panu faráři Zatloukalovi za důstojné obstarání posledního rozloučení s mým drahým manželem,
panem Václavem Pelikánem.
Pelikánová Zdeňka.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Pořádá letní tábor na Slovensku
s celotáborovou hrou

carelya na ronta
Bruno Bobrumbál, nositel Merlinova řádu první třídy, Veliký arcimág, Nejvyšší divotvorce,
Nejhlavnější hlavoun mezinárodního sdružení kouzelníků, Vám s potěšením oznamuje, že jste
byl/a přijat/a na školu čar a kouzel v Bradavicích. Již od dne Vašeho narození počítáme s Vaší

docházkou. Dne 4. 7. 2020 se bude konat rozřazování nováčků a poté bude následovat
zahajovací slavnost.

Se srdečným pozdravem

Bruno Bobrumbál
ředitel školy

Cena: 4 700 Kč nebo 185 Euro

V ceně doprava z Ostravy a zpět, ubytování ve stanech tee-pee, strava 5x denně, pitný režim, bohatý program a odměny.

Bližší informace:
Štefan“Pišta“ Greš

Mobil: +420 606 509 663
Email: gres@atlas.cz
www.dakotaops.cz

Informace k inzerci v Petřvaldských novinách
• za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující 6 Kč
včetně DPH za 1 cm2
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:

4,5 cm • 9,3 cm • 14,2 cm • 19 cm
• inzerce je zveřejněna na základě objednávky (vzor a podrobnější
informace na www.petrvald-mesto.cz)
• osobní podání příspěvku do PN: pondělí a středa od 9.00 do
11.30 a od 12.30 do 13.30 hodin
• objednávky inzerce:

Lucie Skrzyžalová, tel.: 596 542 973,
e-mail:petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
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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

Pronájem obchodního prostoru 180 m2
Společnost GIS-STAVINVEX, a.s.
hledá pracovníky pro administrativní činnost.
Středoškolské vzdělání výhodou.
Řidičský průkaz skupiny B vítán.
Bližší informace na tel. čísle 596 541 102
nebo 737 286 444 Ing. Kraftová.

Adresa: Březinská 1867, Petřvald, 73541, tel. 739 626 562
email: pronajem@bighusky.cz

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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