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POZVÁNKA
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)
24. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 13. února 2020
RM rozhodla
 požádat o přezkoumání hospodaření města Petřvaldu za rok
2020, 2021 a 2022 Krajský
úřad Moravskoslezského kraje.
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o uzavření Ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné
energie a nosných médií mezi
městem Petřvald a společností
Veolia Energie ČR, a.s. pro objekty Dům s pečovatelskou službou, byty ul. Březinská a Kulturní dům v Petřvaldě na rok 2020.
RM schválila
 znění zadávací dokumentace
veřejné zakázky v zjednoduše-

ném podlimitním řízení pro dílo
„Oprava místních komunikací
2020“.
RM rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Chodník
podél ul. Závodní v Petřvaldě“
a o uzavření smlouvy se společností Meccano, s.r.o., která
má nabídkovou cenu bez DPH
1 908 636,47 Kč.
RM schválila  
 znění Zadávací dokumentace
k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky pod označením „Správa, provoz a údržba
veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v Petřvaldě“.

RM rozhodla  
 ponechat roční úhradu za služby spojené s užíváním hrobových míst ve stávající výši 30
Kč/m2.
 ponechat roční nájemné z pozemků pro hrobová místa
ve výši 12 Kč/m2.
 o poskytnutí dotace ve výši
45 000 Kč účelově určenou
na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Petřvald s Moravskoslezským
krajem.
 převzít záštitu akce Na kole
dětem 2020, kterou pořádá nadace Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocným
dětem a která se uskuteční
v Petřvaldě dne 27. 5. 2020.

 o poskytnutí finančního daru
ve výši 10 000 Kč a o uzavření
darovací smlouvy s NA KOLE
DĚTEM - nadační fond Josefa
Zimovčáka.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje, územnímu odboru Karviná, ve výši 10 000 Kč na obnovu vnitřního vybavení určeného
pro výkon služby hasičské stanice v Orlové.
 o uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně
a restaurace Kulturního domu
v Petřvaldě se společností AMC
GASTRONOM CZ s.r.o. za cenu
395 041 bez DPH.
 o spolupořádání VI. ročníku
Mezinárodního šachového turpokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1
naje „OPEN PETŘVALD 2020“,
konaného dne 7. 3. 2020 a o finanční spoluúčasti ve výši max.
20 000 Kč.
 o udělení Pamětní plakety města Petřvald u příležitosti Dne
učitelů 2020 těmto pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům:
• paní Mgr. Lence Kocurkové,
učitelce ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o., za dlouholetou pedagogickou činnost ve výchově
a vzdělávání několika generací
žáků.
• paní Pavle Pawlasové za dlouholetou a obětavou práci pro ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
• paní Michaele Stoklasové,
učitelce MŠ Petřvald 2. května
1654 Petřvald, p.o., za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci v předškolním vzdělávání.

řvald s účinností od 1.3.2020
Bc. Michala Janečka.
RM schválila  
 použití znaku města Petřvaldu v rámci propagace projektu
Na kole dětem.
RM vzala na vědomí

RM vzala na vědomí

ZM rozhodlo    

 rezignaci Bc. Martina Vojáčka
na funkci člena komise dopravy
ke dni 26. 2. 2020.

 o poskytnutí dotace ve výši
54 000 Kč účelově určenou
na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Petřvald s Moravskoslezským
krajem.

12. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 26.
února 2020

 Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., v platném znění
za rok 2019.

ZM rozhodlo

25. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 26. února 2020   
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě
- 1. etapa“ a o uzavření smlouvy se společností MVEX stavby
s.r.o., která má nabídkovou
cenu bez DPH 478 440,63 Kč.

 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 1824/10 v k.ú. Petřvald
u Karviné o výměře 6 m2.
 záměr prodeje pozemku parc. č.
6114/1 o výměře 101 m2 a části pozemku parc. č. 6114/2
o výměře cca 39 m2, vše v k.ú.
Petřvald u Karviné.
 záměr smluvně zřídit právo
stavby k části pozemku parc. č.
427/2 v k.ú. Petřvald u Karviné
o výměře cca 700 m2.

RM jmenovala  

RM schválila  

ZM schválilo   

 na základě provedeného výběrového řízení a na návrh tajemnice MěÚ do funkce vedoucího
odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Pet-

 použití znaku města Petřvaldu na internetových stránkách
a propagačních materiálech
Českého rybářského svazu, z.s.,
místní organizace Orlová.

 vyhodnocení Akčního plánu naplňování Strategického plánu
rozvoje města Petřvaldu na období 2017 – 2021.

RM rozhodla

 o úplatných a bezúplatných převodech pozemků
ZM vyhlásilo  

ZM schválilo     
 Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky mezi
Státním fondem životního prostředí České republiky a městem Petřvald.
ZM rozhodlo    
 o uzavření smluv o poskytnutí
návratných finančních výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad
stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový
nízkoemisní zdroj mezi městem
Petřvald a občany města.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 29. 2. 2020 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 29. 2. 2020
Základní běžný účet
46 457 664,77 Kč
Fond rezerv a rozvoje
11 102 770,12 Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
110 706,00
12 075,00
4 323,90
127 104,90      
117 965,00
21 571,00
139 536,00      
14 351,10
-1 920,00
12 431,10

UPRAVENÝ ROZPOČET
110 706,00
12 075,00
4 323,90
127 104,90      
118 028,00
21 671,00
139 699,00      
14 514,10
-1 920,00
12 594,10

SKUTEČNOST
18 073,31
2 108,41
1 142,17
680,02
22 003,91      
14 073,07
799,26
14 872,33      
-6 706,85
-320,00
-104,74
-7 131,59

Výkaz o plnění rozpočtu k 29. 2. 2020 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Město Petřvald nabízí pracovní místo

Pojďme si uklidit svoje město

referent odboru výstavby a životního prostředí

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.

výkon státní správy ve věcech spadajících do působnosti stavebního
úřadu.
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa včetně dalších podmínek
a předpokladů je zveřejněna na úřední desce městského úřadu, na
elektronické úřední desce městského úřadu popř. na internetových
stránkách www.petrvald-mesto.cz v sekci Zaměstnání.

Ing. Jiří Lukša, starosta

OZNÁMENÍ
MUDr. Miloslava Knyblová oznamuje všem svým pacientům, že odchází do důchodu a o jejich zdraví se bude nadále starat MUDr. Petr Wieczorek.
Přeji všem dlouhá léta ve zdraví a spokojenosti.

Duben 2020
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Kanalizace Podlesí
Jak jsme vás již informovali 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 a po doplnění na základě žádostí občanů bude vybudováno 331 ks odbočení pro napojení stávajících
nemovitostí na tuto splaškovou kanalizaci.
Od doby vzniku dokumentace pro územní řízení byly postaveny další nové
rodinné domy (RD), jsou plánovány novostavby RD nebo některé domy se
nacházejí v místech, kde tato odbočení nebyla navržena. Pokud jste nenašli svou nemovitost v přiloženém seznamu RD s čísly popisnými, budov
s evidenčními čísly a parcel, a máte o kanalizační napojení zájem, žádáme

vás, abyste v termínu do 30.4.2020 podali žádost o vybudování kanalizačního odbočení, případně pro zodpovězení dotazů týkajících se budoucí
kanalizace, 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.
Informace včetně Situačního výkresu se zakreslením kanalizace a Žádosti
o vybudování kanalizačního napojení naleznete zde https://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/.

Seznam RD s čísly popisnými, budov s evidenčními čísly a parcel, ke kterým má být vybudováno kanalizační odbočení pro
napojení na splaškovou kanalizaci:
evidenční
čísla

rodinné domy s čísly popisnými

parcela číslo

25

214

396

583

804

895 1066 1251 1465 1594 1831 1920 1975 2029 2071 2123 2178 2253

403

3144 4234/25

43

216

397

596

805

896 1067 1254 1467 1595 1838 1921 1982 2030 2073 2125 2184 2255

527

4250

4244/1

44

239

399

639

806

920 1069 1272 1468 1597 1841 1923 1990 2036 2074 2126 2185 2260

647

4392

4257/1

46

250

408

642

807

928 1070 1275 1470 1598 1856 1931 1996 2037 2077 2127 2186

658

52

266

440

647

810

953 1081 1309 1473 1656 1866 1933 1997 2038 2084 2128 2187

669

3158/1 4280/12

70

267

460

664

811

954 1082 1311 1476 1665 1873 1946 1998 2040 2085 2130 2188

679

3365/7 4280/14

73

268

461

695

818

955 1087 1361 1480 1754 1874 1956 1999 2041 2086 2132 2193

3398/3 4280/15

77

271

478

699

826

976 1088 1364 1486 1757 1884 1957 2000 2044 2088 2133 2196

3398/5 4280/16

3143/2 4271/10

78

273

479

700

841

993 1093 1365 1487 1765 1885 1964 2001 2048 2091 2141 2198

3608/4

4280/6

80

283

482

709

846 1017 1098 1375 1492 1781 1886 1965 2004 2050 2095 2146 2202

3670/1

4280/9
4297/1

145

335

483

747

862 1036 1114 1389 1501 1806 1888 1966 2005 2051 2097 2147 2206

3849/2

155

351

490

758

864 1040 1121 1393 1510 1807 1891 1967 2006 2053 2100 2148 2228

4150/13

164

368

508

760

876 1045 1122 1404 1511 1812 1893 1968 2009 2056 2114 2154 2229

4150/4

191

371

547

763

880 1055 1241 1417 1534 1813 1895 1970 2010 2057 2118 2159 2238

4150/4

203

376

565

785

890 1061 1245 1427 1548 1818 1909 1971 2022 2058 2119 2160 2240

4218/2

211

395

580

803

891 1062 1249 1464 1591 1823 1918 1972 2027 2068 2122 2166 2244

4234/24

Marcela Šopová referent OVaŽP

Vandalismus na dětském hřišti
V sobotu dne 7.3. 2020 někdo úmyslně nanesl kečup na hrací prvky dětského hřiště u bytových domů na ul. Březinská.
Pokud jsou svědci této události, budeme rádi za podanou informaci.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

Dne 9.3.2020 proběhla mimořádná beseda o

CORONAVIRU

s Doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, PhD., MBA, FRCPS.

Celý záznam besedy najdete na

www.petrvald-mesto.cz.
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA BŘEZEN 2020
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
1., 7., 8., 15., 16., 21., 22., 28., 29.

2. Svoz plastů
20., 21. (4. - 1100 l nádoby)

3. Svoz papíru
17., 18. (28. – 1100 l nádoby)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
14., 15., 20., 21., 27., 28.
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V měsíci únoru 2020 se dostavili k slavnostnímu zápisu do obřadní síně
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-/

Barbora Paldusová

Sofia Furiková

Komise pro občanské
záležitosti

Ina Malíková
Foto: Pavel Víteček

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Výzva k zápisu k povinné předškolní docházce
Vážení zákonní zástupci dítěte, pro které je ve školním roce 2020/21 předškolní vzdělávání povinné (dítě dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2020)
dle § 34a, Školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Vyzýváme Vás, abyste se dostavili k ,,ZÁPISU“ do Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace (hl. budova MŠ na ulici
2. května 1654, 735 41 Petřvald), a to ve dnech

4. - 5. 5. 2020 v době od 8:00 - 16:00 hod.
Předem si v MŠ vyzvedněte tyto tiskopisy:
• Žádost o přijetí dítěte do MŠ
• Evidenční list dítěte (nechat potvrdit lékařem)
V případě že:
• chcete přihlásit vaše dítě do jiné mateřské školy, nežli je vaše spádová mateřská škola (MŠ Petřvald),
• vaše dítě již navštěvuje mateřskou školu v jiné obci (Orlová, Havířov, Ostrava, Bohumín, atd……),
prosíme, neprodleně nás o této skutečnosti informujte, a to osobně na výše uvedené adrese mateřské školy, nebo telefonicky na tel. čísle
596 542 981 – ředitelka, 596 542 982 – p. účetní, 596 542 983 – zástupkyně ředitelky a nahlaste přesnou adresu mateřské školy, do
které již vaše dítě dochází, případně docházet bude.
Bc. Andrea Doffková, ředitelka mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2020/2021.
Zápis se koná 4. a 5. května 2020 od 8:00 do 16:00 hod. na hlavním pracovišti 2. května 1654.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:
•
•
•
•
•

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte.
Rodný list dítěte.
Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte
si zákonný zástupce dítěte vyzvedne 21. – 22. 4. 2020 na vybraném
pracovišti mateřské školy v provozní době:
MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654
MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257
MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822
MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská 356

od 6:00 do 16:00 hod.
od 6:00 do 16:00 hod.
od 6:30 do 16:30 hod.
od 6:00 do 16:00 hod.

Upřesňující informace:
•
•

•
•

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,
je předškolní vzdělávání povinné.
Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku
dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od
3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

V Petřvaldě dne 14. 2. 2020
Bc. Andrea Doffková,
ředitelka mateřské školy

Duben 2020
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Ohlédnutí se za projektem MAP II – ORP ORLOVÁ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území
ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepšení kvality
vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení
místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje
potenciálu každého žáka či dítěte.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, p.o.
V měsících dubnu a květnu 2019 navštívili Zážitkové centrum URSUS Dolní Lomná jak děti z Mateřské školy Petřvald, tak žáci druhých tříd Základní
školy a Základní umělecké školy Petřvald. Všichni zúčastnění měli možnost využít výukový program „ Medvídkovo království“. Děti a žáci se seznámili s životem medvěda hnědého, vzhledem a schopnostmi, typickým
prostředím, pobytovými znaky, s životem medvěda během ročních období.
Poznávali další vybrané zástupce ze světa zvířat a rostlin, kteří tvoří hlavní
potravu této velké šelmy nebo nepřímo jeho život ovlivňují (lesní plody,
pupeny, hmyz, odložená potrava jiných živočichů). Součástí programu byly
hravé a zábavné aktivity k upevňování nabytých poznatků. Cílem bylo obeznámení se s životem největší šelmy Evropy, s významem šelmy pro ekosystém, přírodu, člověka, obeznámení se s biotopem velké šelmy, osvojení
poznatků o přírodninách, podpora rozvoje úcty a respektu k přírodě.

Dne 6.12. 2019 se naše škola zapojila do aktivity MAP II se zaměřením
na polytechnické vzdělávání. Skupina žáků 9. tříd navštívila SŠTO v Havířově, kde měli možnost seznámit se s nabízenými technickými obory.
Prakticky si vyzkoušeli formou dílen některé manuální činnosti.

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, p.o.
11. 12. 2019 proběhlo v Orlové školení pro učitelky mateřských škol na
téma ,,Rozvoj dítěte v MŠ“, a to pod vedením Mgr. Daniely Kilduff Ph.D.
Cílem školení bylo prohloubení znalosti problematiky v otázkách základních specifických dílčích funkcí a schopností dítěte k pozdějšímu zvládání
učení v ZŠ.
Část školení byla věnována také problematice, co dělat s dítětem, které je
nesoustředěné nebo neklidné, nebo jestli je možno rozpoznat, zda bude
mít dítě ve škole problémy se čtením.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
Dne 27.11.2019 se pedagogové naší školy spolu s žáky zúčastnili další
aktivity z projektu MAP II tzv. „Matematického dýchánku pro zapálené matematiky“. Cílem bylo rozvíjet matematickou gramotnost, podpořit zájem
žáků o matematiku a práci na logicko-zábavných úlohách.

Pohádkovou náladu dětem přinesla v lednu tohoto roku učitelka a spisovatelka v jedné osobě, p. Bohunka Trelová. Ta pro rozvoj předčtenářské
gramotnosti našich dětí přečetla pohádkové příběhy, které byly zdramatizované dětmi z Mateřské školy Ke Studánce.

V tentýž den proběhla v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová pro
vedení škol přednáška na téma „ Mediace – forma mimosoudního řešení
konfliktů“. Aktivitu provedla Mgr. Alena Šarochová. Obsahem této aktivity
byl zejména úvod do problematiky, využití mediací v mimosoudním řešení
rodinných sporů, využití mediací ve školním prostředí, právní ukotvení mediace v ČR a názorné modelové situace.

Veškeré akce realizované v rámci MAP II - ORP Orlová jsou pro děti, žáky
i učitele velikým přínosem a obohacením, proto se nadále budeme těšit
na další aktivity, které nám tento projekt umožňuje realizovat, a to zcela
zdarma.
Bc. Andrea Doffková
Zdeňka Kozlovská
Ředitelka MŠ
Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p.o.

6

Petřvaldské noviny

Besedy o kyberšikaně
Na přelomu února a března proběhly tradiční besedy o kyberšikaně pro
žáky 4. tříd. Únor jako měsíc bezpečnějšího internetu nabádá k prevenci v této oblasti. Letos se úlohy lektorů ujali žáci ze třídy VIII. A Michal
Hrachovec, Martin Kubančík, Samuel Tomanec, Nicolas Vrbičan, Barbora
Vajdjaková, Natálie Massaniecová, Natálie Šedová a Veronika Kutějová.
Mladší spolužáky seznámili s pojmy týkajícími se kyberšikany a naučili je,
jakým způsobem se na internetu bránit.
PhDr. Ing. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Ředitelka Základní školy
a Základní umělecké školy Petřvald
Školní 246, p. o. vyhlašuje pro školní rok 2020/2021

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
pro žáky, kteří k 31. srpnu 2020 dovrší 7 let
Přijímáme žáky do hudebního a výtvarného oboru
V hudebním oboru nabízíme možnost studia:
přípravná hudební výchova
hra na klavír
hra na klávesové nástroje
hra na zobcovou a příčnou flétnu
hra na saxofon
hra na kytaru
hra na housle
sólový a sborový zpěv

Přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově ZŠ a ZUŠ,
Závodní 822, Petřvald  - 2. patro v následujících termínech:

HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR
pondělí
úterý
středa

25. 5. 2020
26. 5. 2020
27. 5. 2020

15,30-17,30
15,30-17,30
15,30-17,30

Pozn.: Pro děti do šesti let se uskuteční informativní schůzka rodičů ve
čtvrtek 14. května 2020 v 16,15 hodin ve výše zmíněné budově.
Ing. Zdeňka Kozlovská v. r.
ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
Jakékoliv informace získáte:
telefon:			
596 542 941 Šárka Podobová
e-mail:			
zuspet@seznam.cz
internetové stránky:
www.zsazuspetrvald.cz

LVK 2020 za námi
V prvním únorovém týdnu se 33 žáků 7. – 9. ročníku v doprovodu tří učitelů a jednoho nočního vychovatele mělo možnost zúčastnit lyžařského
kurzu, jehož cílem byla chata Skalka nedaleko Mostů u Jablunkova. Předpověď na další dny byla všelijaká, počasí si s námi totiž celou zimu velmi
zahrává. Z toho důvodu jsme měli obavy o kvalitu sjezdovek v nově vybaveném areálu Severka. Po příjezdu do obce Lomná jsme s dětmi bez
zavazadel a lyží pokračovali pomalou chůzí na chatu Skalka v nadmořské
výšce cca 930 m. n. m. Výstup některé děti příjemně unavil, proto s chutí
uvítaly poctivý domácí oběd, který nás zde čekal.
Pondělní odpoledne jsme vyplnili vycházkou na rozhlednu Tetřev a hrátky
se sněhem, při nichž se děti vyřádily. Navštívili jsme krátce i druhou chatu Severka. Další dny jsme z důvodu nekvalitního základu na sjezdovce
poblíž chaty byli nuceni dojíždět do nedalekých Mostů u Jablunkova. Děti
byly rozděleny do tří družstev, kde pod vedením vedoucího kurzu Mgr. Jiřího Majerka, instruktorky Mgr. Jany Güntherové a Mgr. Romana Pluty pilně

trénovaly základy lyžování (různé druhy oblouků, průpravná cvičení na lyžích aj.) Někteří si poprvé vyzkoušeli tzv. lyže SHORTIES, na kterých si užili
spousty zábavy, a pak je již nechtěli vyměnit za klasické.
Lyžařský kurz byl každý večer obohacen o společenské hry mezi týmy, které si žáci zčásti připravili sami. Jeden večer nás na chatu Skalka dokonce
přišel navštívit člen horské služby, aby nás poučil o bezpečném pohybu
na horách a o tom, jak se chovat v případě úrazu či nenadálé situace. Poslední večer se všichni nemohli dočkat závěrečné diskotéky za doprovodu
svítivých náramků a dalších příjemných zpestření, kterými byl i domácí
„hot dog“.
Tímto bychom my učitelé chtěli poděkovat sdružení rodičů, které přispělo
nemalou částkou na dopravu, ale i některým hodným rodičům, kteří věnovali dárky či jiné odměny.
Mgr. Jana Güntherová, Mgr. Roman Pluta, DiS., Mgr. Jiří Majerek
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Žákovský koncert v ZUŠ
Ve čtvrtek 13. února 2020 se uskutečnil již tradiční koncert žáků ZUŠ. Svůj soutěžní program ve hře na klavír ze dne 23. ledna zde předvedli Jana
Krystyjanová, Martin Konkolský a Václav Rusoň ze třídy paní učitelky Ivany Matušů, Eliška Němčíková ze třídy Blanky Ryšánkové, Marie Dronská, Eliška
Durčáková, Nikol Kašová a Karolína Stankušová ze třídy Šárky Podobové. Žáci se umístili na prvním místě a jedna žákyně na místě druhém.
Přítomné posluchače potěšily známé melodie v podání žáků klavírního, dechového, pěveckého a kytarového oddělení. Pěkné výkony účinkujících žáků
rodiče ocenili hojným potleskem.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám zachovávají přízeň, a pedagogům, kteří se na přípravě koncertu podíleli a se svými žáky připravili hodnotný program.
Šárka Podobová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek. 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

KINOKAVÁRNA

OZNÁMENÍ
Vstupenky za zrušené divadelní
představení Kšanda můžete
vrátit na pokladně městského
úřadu.

V KULTURNÍM DOMĚ

STŘEDA 15. DUBNA 2020 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

TENKRÁT V HOLLYWOODU
americký film
Vstupné: 50 Kč

ČTVRTEK 16. DUBNA 2020 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
animovaná pohádka
Vstupné: 30 Kč

Vzhledem k omezením stanovených vládou České republiky, je pravděpodobné, že
se některé plánované akce
neuskuteční.
Občané budou včas prostřednictvím webových stránek
a mobilního rozhlasu o nekonání akcí informováni.

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

Slet čarodějnic

30. 4. 2020
16:00 - 18:00
ŽE

SOUTĚ

VY

RÁ

BĚ

NÍ

AVA

ZÁB

SLET ČARODĚJNIC SE BUDE KONAT V KNIHOVNĚ MĚSTA PETŘVALD
WWW.PETRVALD.KNIHOVNA.CZ

K Muzeu 150, Petřvald Tel.: 596 542 952
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29. února proběhla v naší knihovně přehlídka outdoorových filmů Expediční kamera. Letos se sešel
rekordní počet příznivců cestování a dobrodružství. Promítali jsme všech pět filmů. Nejvíce se líbil
film Beskydská 7. Mezi diváky byl dokonce jeden účastník této úžasné a populární akce. Již nyní se
těšíme na další ročník a doufáme, že počet diváků dále poroste.

KLUB MAMINEK

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

Zveme všechny maminky na příjemné posezení v naší knihovně. Vždy první úterý v měsíci v době od 9:00 – 11:30 je dětské oddělení otevřeno jen pro vás a
vaše děti. Můžete si v klidu popovídat a vaši mrňouskové se mohou seznámit
s knížkami i pohrát si se svými vrstevníky v komorní sestavě a naučit se tak základním sociálním interakcím dříve, než půjdou do početného kolektivu mateřských škol.

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.

Tvoření ke Dni Země
22.4.2020
od 15:00 do 17:00

Zveme Vás
do SVČ DOMEK
na výrobu dekorací
ze dřeva
a jiných přírodnin.
Děti od 7 let mohou
tvořit samy, mladší
v doprovodu starší
osoby.
Vstup zdarma
email: domek@petrvald-mesto.cz
tel.: 702 286 813

Duben 2020
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Zimní přestávka na Slavoji.

Slavoj Petřvald po ukončení podzimní části sezony neupadl do zimního spánku, ale po pár dnech volna, které měli hráči na zotavenou
po náročné sezoně, která mnohým
hráčům způsobila nejeden šrám
a zranění, se znovu začali tvrdě
připravovat na jaro, aby vylepšili dosavadní nelichotivé místo v tabulce

okresního přeboru Karviná.
Zpočátku měl každý svou individuální přípravu. Po Novém roce vše
vyvrcholilo společnou tvrdou prací
na zlepšování fyzičky při náročných
trénincích v Dolní Lomné, kde Slavoj každoročně pořádá svá soustředění. Tentokrát to bylo v termínu
od 12.2 do 16. 2. 2020.
Součástí pobytu nebyl jen tvrdý trénink, ale i utužování vztahů mezi
kolektivem. A jedním dechem musím dodat, že Slavoj má opravdu
v kolektivu výborné kamarádské
vztahy, které by nám mohl závidět
nejeden klub.
Součástí soustředění byl i fotbalový zápas mezi našimi kluky, který

proběhl na umělé trávě v nedalekém Jablunkově. Zkrátka, soustředění se vydařilo a snad se odrazí
i na dobrých výsledcích Slavoje.
Tímto chceme také pozvat naše
fanoušky (a nejen je) na jarní část

okresního přeboru, kde snad Slavoj bude předvádět výkony, které
se vám budou líbit a přitáhnou vás
k fotbalu v našem krásném městě
Petřvald.
Martin Frank

JARO 2020
28.3.2020
11.4.2020
18.4.2020
25.4.2020
2.5.2020
9.5.2020
16.5.2020
23.5.2020
30.5.2020
6.6.2020

HORNÍ ŽUKOV-SLAVOJ PETŘVALD
VIK. BOHUMÍN-SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD-H.BLUDOVICE
B.DOUBRAVA-SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD-FK TĚRLICKO
LOK.LOUKY-SLAVOJ PETŘVALD
B.F. ORLOVÁ-SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD-B.RYCHVALD
SLAVOJ PETŘVALD-SK.HAVÍŘOV
GAS HAVÍŘOV-SLAVOJ PETŘVALD

TJ PETŘVALD – HEPO
Sportovní ples
V pátek 21. února 2020 se konal v Kulturním domě v Petřvaldě již dvacátý Sportovní ples, jehož pořadatelem bylo Hepo. K poslechu a tanci hrál
Roman Pluta a jeho Štístko, úvod plesu patřil, jako již tradičně, děvčatům z PS DANCE. O bohatou tombolu se postarali tito dárci, kterým výbor
oddílu kopané děkuje: Fa CANIS, MO KSČM Petřvald, květiny paní Ivana,
Rychvaldská pekárna, Cyklo Pavla a Tomáš Šedovi, SPGC MAX, pedikúra
paní Věrka, fa TOTAL, ORT – ART, internetový obchod DOMA Shop.cz –
manželé Martinakovi, WEGAREST – manželé Hečkovi, TAXI Simír, Pizzerie
u Ryznara, kadeřnictví sl. Harabaszová, Květiny u pivoňky – paní Rojanová, Nerez pan Jež, zahradnictví paní Šedová, fa Mates, FITNESS Petřvald,
město Petřvald, manželé Pokorní, manželé Lukšovi, manželé Strouhalovi,
rodina Cífkova, manželé Kršakovi, manželé Gorovičovi, manželé Budinovi,
manželé Dvořáčkovi, sl. Cífková, paní Bořilová a pan Klečka, paní Stablová, manželé Sojkovi, manželé Jaglářovi, dorost TJ Petřvald a TJ Petřvald.
P. Gorovič

4. 3. – přípravné utkání.
MFK ORLOVÁ – TJ PETŘVALD			
1:6
(0:3)
Sestava a branky: V. Kuzma – Š. Bitala, Z. Zahnáš, V. Tomoszek, J. Šustek
1, D. Svoboda, L. Ferko, K. Kandráč 1 – Š. Böhm 2, M. Pokorný, M. Křístek
2, K. Kolibáč.
K. Pokorný

Žáci
Rozlosování jarní části krajské soutěže
28. 3. So 9.00 (st.) / 10.45 (ml.) TJ PETŘVALD – TĚRLICKO
4. 4. So 11.30 / 10.00
Slovan HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD
11. 4. So 9.00 / 10.45
TJ PETŘVALD – Č. TĚŠÍN
18. 4. So 9.00 / 10.45
H. ŽUKOV – TJ PETŘVALD
25. 4. So 9.00 / 10.45
TJ PETŘVALD – STARÉ MĚSTO
3. 5. Ne 10.00 / 11.45
FRÝDEK-MÍSTEK „B“ – TJ PETŘVALD
9. 5. So 9.00 / 10. 45
TJ PETŘVALD – Bospor BOHUMÍN
17. 5. Ne 9.00 / 10.45
Gascontrol HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD
23. 5. So 9.00 /10.45
TJ PETŘVALD – STAŘÍČ
31. 5. Ne 10.00 / 11.45
HEŘMANICE – TJ PETŘVALD
6. 6. So 9.00 / 10.45
TJ PETŘVALD – Slavia ORLOVÁ
V. Sobek

Mladší žáci
23. 2. – finálový halový turnaj Zimní ligy o 1. – 7. místo (hráno na Slávii
v Havířově).
TJ PETŘVALD – Gascontrol HAVÍŘOV		
0:1
TJ PETŘVALD – Slovan HAVÍŘOV		
0:2
TJ PETŘVALD – ALBRECHTICE			
1:1
TJ PETŘVALD – MFK KARVINÁ			
1:0
TJ PETŘVALD – TĚRLICKO			
1:1
TJ PETŘVALD – Bospor BOHUMÍN		
1:3
Sestava a branky: K. Kuzma – J. Šustek, V. Tomoszek, K. Kandráč 1, Š.
Böhm 3 – M. Pokorný, L. Ferko, Z. Zahnáš. Hepáci se umístili na konečném 5. místě.

Starší přípravka
9. 2. – turnaj Zimní ligy v hale orlovského gymnázia.
MSK ORLOVÁ – TJ PETŘVALD			
2:1
Slovan HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD		
3:1
Č. TĚŠÍN – TJ PETŘVALD			
6:2
Sestava a branky: K. Skýba – D. Bednář 2, D. Uhlíř, M. Patoraj, A. Skutek
– A. Tomoszek, D. Pěgřím 1, A. Švancer 1, E. Ševěček. Družstvo Hepa
skončilo na 4. místě.
J. Cífka

Mladší přípravka
8. 2. - halový turnaj Zimní ligy (hráno v H. Suché).
Na minulém turnaji v Orlové se naši nejmladší fotbalisté umístili na 4.
místě (první tři týmy postoupily do finálového kola o 1. až 6. místo), a proto
na ně čekal turnaj o celkové 7. – 12. místo. Hrálo se systémem každý
s každým na 1 x 13 minut.
Slovan HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD		
1:0
D. DATYNĚ – TJ PETŘVALD			
0:2
MFK KARVINÁ – TJ PETŘVALD			
0:2
Gascontrol HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD		
0:5
Sestava a branky: K. Skýba – M. Heczko 1, A. Skutek 2, A. Tomoszek 1,
T. Hrankay 1 – T. Hána 3, T. Hanslík, O. Hanzel, M. Sikora 1 – V. Řezáč.
Kluci předvedli výborné výkony, v tomto turnaji skončili na 2. místě za Slovanem Havířov, celkově obsadili 8. místo.
R. Gřibek
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JARNÍ VÝŠLAP NEJEN PRO JOGÍNY
se říká Šenovská hrázka. Šlapáček
jsme zakončili posezením a obědem v Petřvalďance a spokojeně
vyrazili k domovům předchystávat
silvestrovské radovánky… Všechny,
kterým se procházka po okolí líbila,
zvu tentokrát na Velký pátek.
Opětně se setkáme u Penny a vyrazíme za nosem- cestiček v Petřvaldě není nekonečné množství,
ale vždycky se najdou nová a ještě
nezhlédnutá zákoutí, která jsme
nenavštívili…
PÁTEK 10. 4. 2020 startujeme
v 9.00 od Penny

Uplynulo pár týdnů od doby, kdy
jsme se setkali na malé procházce
Petřvaldem. Poslední neděli roku
2019 se nás sešla celá třicítka a

spolu s dětmi jsme vyrazili za poznáváním našeho města a okolí.
V Pežgovském lese jsme nakoukli
do staré pískovny a podívali se,

kudy jezdily vozíky s nakopaným
pískem až na šachtu. Pak nás
cestička vedla až na kraj Šenova,
okolo Hájenky k vodní nádrži, které

Těším se na vás
Jolanda Inka Burová
…a na 1. máje nás čeká opětně
Filipka….

Hodnocení činnosti Klubu důchodců za rok 2019

V současné době máme zapsáno
60 členů. V březnu 2019 se uskutečnila výroční členská schůze spojená s oslavou MDŽ.
V dubnu jsme se na požádání města Petřvald aktivně zapojili do akce,
kterou pořádala polská strana pod
názvem Velikonoční stůl. Několik
našich členek napeklo a vytvořilo výrobky, které jsme přítomným
polským návštěvníkům nabídly
k zpříjemnění velikonoční atmosféry v polské Rudzici. Mám za to,
že nejvíce zaujala tradiční šoldra,
ale i další výrobky jako jarní pomazánky, velikonoční beránci i naše
tradiční koláče. Nepohrdli ani vaječným koňakem, který připravila
členka výboru paní Hilda Grobelná.
Poděkování patří všem členkám,
které se o pohoštění zasloužily.
V tomto měsíci jsme společně zasadili již druhý okrasný strom - převis-

lou sakuru. Při této příležitosti jsme
se sešli v hojném počtu a strávili
tak pěkné odpoledne.
V květnu probíhala rekonstrukce
interiéru v Klubu důchodců.
• V kuchyňce a chodbě vyměněno linoleum za dlažbu
• Nainstalovány dvě nové skříňky
v kuchyňce
• Nainstalovány stahovací dveře
do kuchyně
• Výmalba celého interiéru Klubu
důchodců
• Zakoupení nové lednice, zakoupení zahradního grilu
V červnu se uskutečnila přednáška
vedoucího OO PČR Mgr. Martina
Dudy na téma Číhající nebezpečí
na občany seniorského věku.
V srpnu jsme si opekli špekáčky
na nově zakoupeném grilu a vězte,
že bylo veselo. Za velmi pěkného
počasí jsme si zazpívali s panem

Brutovským a jeho harmonikou.
Bonusem byl dobře propečený špekáček. Celkem jich bylo opečeno
80 kusů.
V září jsme vyjeli na autobusový
výlet do Muzea řeznictví ve Valašském Meziříčí. V odpoledních hodinách jsme navštívili zámek Lešná
stojící ve stejnojmenné obci.
V říjnu jsme uspořádali v pořadí
první ročník vinobraní. Dle ohlasů
vás, členů KD, byl úspěšný, a tak
tuto akci zařadíme opět do našeho
plánu. Poděkování patří panu Břeťovi Hečkovi, provozovateli kulturního domu, který nám na akci sponzorsky dodal tři kusy kvalitního vína
a tím obohatil naši tombolu.
V listopadu jsme přivítali vzácného hosta, předního imunologa
Doc. MUDr. Rastislava Maďara
z Ostravské univerzity. Přednáška
byla velmi zajímavá. Protože bylo
ještě mnohé, co nás zajímalo,
domluvili jsme se s R. Maďarem
na další návštěvu jeho osoby v našem klubu v příštím roce.
A prosinec nám napověděl, že
již přiblížil vánoční čas a s ním
i příchod čerta a Mikuláše. Přišel
jenom čert, ale i tak bylo veselo.
Z kuchyňky to vonělo rybím řízkem
a dobrým bramborovým salátem.
Rok 2019 jsme zakončili společným setkáním členů výboru s vedením města. Zhodnotili jsme naši
spolupráci a nastínili jsme si plány
a úkoly pro nejbližší období v novém roce 2020.
Co dodat v závěru. Poděkovat
městu Petřvald za finanční dotace
na provoz našeho klubu a našim

členům popřát mnoho zdraví a chuti trávit s námi v Klubu důchodců
co nejvíce volného času. Připomínám středy v týdnu, kdy v odpoledních hodinách je otevřen náš klub
pro všechny z vás.
Vzácná návštěva
Vedení klubu důchodců pozvalo
na svou výroční schůzi dne 4. 3.
2020 členy KD, ale také vedení
města a v této době velmi žádaného hosta Doc. MUDr. Rastislava Maďara, předního imunologa,
který všem přítomným objasnil
symptomy nemoci koronavir a přidal k tomuto tématu své poznatky.
Jeho odborný výklad byl velmi poučný a zajímavý. Asi po hodinovém
vystoupení, kdy se snažil zodpovědět na dotazy přítomných, jsme
se rozloučili. Slovo si vzal starosta
města Ing. J. Lukša, který nám
přítomným ženám popřál vše nejlepší k nadcházejícímu svátku žen
– MDŽ. Každá žena si při odchodu
domů odnášela krásnou kytičku,
kterou nám přineslo vedení města. Na závěr si přítomni členové
KD pochutnali na výborném vepřovém guláši, který nám uvařil pan
Adam Fusek, kuchař z restaurace
Valachovec. Jemu také děkujeme
za zpříjemnění tohoto svátečního
odpoledne.
Za vedení Klubu důchodců
Jarmila Skálová
foto: M. Polochová
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KČT Petřvald nezahálí ani v zimních měsících.

Intervaly mezi akcemi jsou ale
delší, trasy kratší a spíše v nižších
nadmořských výškách. Alespoň se
nemusíme brodit ve vysoké vrstvě
sněhu, nezapadáme do hlubokých
závějí, nedostáváme vynadáno
od běžkařů, že jim ničíme stopu
a nevracíme se víc než vyčerpaní,
jak tomu bylo, když trasa vedla
po vyšších a vysokých horách.
V prosinci míváme túru jen jednu,
vždy kolem Mikuláše (ten mezi nás
i chodí). Tentokrát jsme šli z Hrčavy
do Mostů u Jablunkova buď oklikou
přes Trojmezí, nebo rovnou přes Girovou a Studeničný. Druhou varian-

tu šla převážná většina účastníků,
protože když jsme po komentované
prohlídce hrčavského dřevěného
kostela vyšli a uviděli tu skleněnou
cestu spadající k Trojmezí, měli
jsme rozhodnuto. Jen malá část ji
riskla, samozřejmě s pády. Túra to
byla krásná, typická zimní. Sněhu
bylo tak 3–4 cm a ještě nám cestou 1–2 cm připadalo, mráz mírný,
stromy ladovsky zachumelené.
První lednovou sobotu jsme absolvovali túru z Kozlovic buď přes
vrchol, nebo úpatím Ondřejníku
do Kunčic pod O. Slabá sněhová
vrstva byla jen na vrcholu, dole jen

úplně zanedbatelné zbytky. Ale víc
než sníh naši pozornost zaujala
jiná skutečnost. Krásné zelené lesy
z Ondřejníku zmizely, zůstalo jen
sem tam pár stromů a stráně plné
pařezů. Kůrovec zaúřadoval.
21. ledna se konala naše výroční
členská schůze.
Poslední lednovou sobotu jsme šli
malebnou krajinou z Frenštátu pod
R. přes Tichou a Měrkovice na Hukvaldy. V Tiché jsme se byli podívat
na moc málo známou a zajímavou
chráněnou přírodní památku Travertinový val, v Měrkovicích u kapličky se potěšili pěknými výhledy,
v hukvaldské oboře ohodnotili, jak
je o ni dobře pečováno. Je dosazeno hodně nových stromů a studánky upravené jako nikdy předtím. Sníh byl pouze v údolí v Tiché
a v oboře zbytky.
Samotní členové z vlastní iniciativy ještě v lednu zorganizovali dvě
akce. Prvního se osmnáctičlenná
skupina zúčastnila novoročního
výstupu na ostravskou haldu Ema
a odtud pak přes Michálkovice došla do Petřvaldu na haldu Hedvika. A jedenáctého se zájemci měli

možnost sejít v nedávno vzniklém
šenovském pivovaře a okusit zde
vařená neobvyklá piva zajímavé
chuti. Že tato možnost byla plně využita, není snad ani třeba dodávat.
Poslední zimní túra (podle přírody
spíš jarní, po sněhu nikde ani památky, lísky plně rozkvetlé, teplota
přes 10 stupňů nad nulou) se uskutečnila 15. února a vedla z Pusté
Polomi buď údolím Setiny, nebo
přes Zátiší do Kyjovic a odtud pak
loukami a lesy přes Vlčí kout a Mezihoří do Klimkovic- Mexika.
M. Minková

Vzpomínka na T.G.Masaryka

V roce 1990 si členové OF dali
za úkol pátrat po soše T.G.Masaryka. Nejdříve se ozval V. Sibek,
bývalý starosta Sokola v Petřvaldě,
který napsal: „Po druhé světové
válce Tělovýchovná jednota Sokol za spoluúčasti obce a všech
občanů pořídili sochu Masaryka.
Socha byla pořízena podle malého
originálu českého sochaře Poláčka
z Chicaga, vše zprostředkoval jeho
příbuzný lékárník Peták. Malý originál je pravděpodobně uschován
v rodině Petáků.“
Další poznatky pak sepsala paní
Ilona Karkošková.
Historie prvního odhalení sochy
TGM v Petřvaldě sahá do roku
1937. Krátce po smrti prvního
prezidenta navrhli občané, aby

Masarykovi byla postavena socha
k uctění jeho památky. Osobně
totiž navštívil před lety Těšínsko,
byl v Karviné a navštívil zámek
Hnojník. Socha byla navržena
a zhotovena valašským autorem
a sochařem Poláškem v nadživotní
velikosti a ulita z bronzu. Finanční
prostředky byly získány z dobrovolných lidových sbírek občanů Petřvaldu. Za velké slávy byla socha
na jaře 1938 slavnostně odhalena. Stála na vysokém podstavci
v samém centru obce vedle pošty.
Po příchodu Poláků byla uschována před zničením. V úschově byla
rovněž po celou dobu trvání druhé
světové války. Na jaře roku 1946
byla postavena na své původní místo. Po uchopení moci KSČ byla tak
jako ve většině měst a vesnic znovu
odstraněna a opět dobře uschována. Po pražském jaru 1968 byla socha potřetí postavena, ale bohužel
jen krátce do roku 1969. Tentokrát
však nestačilo jen sochu uschovat,
pracovníci ji sundali z podstavce
a odvezli do ŽDB, kde byli přítomni
fyzickému zničení této sochy. Byla
poničena ocelovou koulí tak, že už
ji nebylo možné použít. Aby byl výčet osudů sochy úplný, musel být
odstraněn i její podstavec. Byl proto
zakopán vedle místa, kde původně
stál a zalit betonem, který vytvořil

podstavec pro symbol moci KSČ –
pěticípou hvězdu. Až po roce 1989
byl podstavec vykopán ze země
a na něho byla dána pamětní deska s reliéfem hlavy Masaryka.

Marie Pavlitová,
členka zastupitelstva
Mgr. Milada Římánková
Reprofoto + foto Pavel Římánek

12

Petřvaldské noviny

Okénko Domova Březiny
Tradiční domovský ples
ném pořadí družstev obsadily krásné 3. místo. Z umístění i celkové
atmosféry byly velmi nadšené.
Další společenskou akcí, kterou
domov pro své seniory a jejich rodinné příslušníky připravuje 8. a 9.
dubna 2020, je Velikonoční veselice. Více se o uskutečněných nebo
připracovaných společenských akcích a aktivitách dočtete na našich
webových stánkách, kde jsou umístěny všechny informace týkající se
našeho domova, včetně aktuálního
dění.
Mgr. Zuzana Fránková
vedoucí odd. Domova pro seniory

V našem domově se ve dnech 25.
a 26. února uskutečnil Kloboučkový ples, na který se senioři velmi
těšili a s chutí se zapojili do jeho
příprav. Stříhali, lepili ozdoby a debatovali, jaké barevné kombinace
a doplňky na kloboučky zvolit. Vyrobili klobouky k výzdobě kulturní
místnosti a také kloboučky jako
módní doplněk ke slavnostnímu
oblečení. Na plese pro ně byl připraven kulturní program, chutné
občerstvení a chybět nesměla
tradiční tombola. Součástí plesu
byl i tanec, při kterém naši senioři
předvedli své taneční schopnosti
na parketu. K tanci a poslechu hrálo oblíbené seskupení DUO VOX. Letos se nám ples opět vydařil a senioři se na něm dobře bavili.
Společenská setkání v jiných domovech
Naši senioři rádi navštěvují společenské akce pořádané jinými

Domovy pro seniory v blízkém
okolí. V tomto jsou z naší strany
podporováni v udržení kontaktu se
společenským prostředím a svými
vrstevníky, což je jeden z cílů našeho domova. Například 13. února 2020 přijali pozvání na Hvězdičkový ples pořádaný Domovem
Vesna Orlová, kde byl pro všechny
přítomné připraven bohatý kulturní
program, živá hudba, chutné občerstvení, tombola. Na plese se našim
seniorům velmi líbilo.
Další akce, které se naše seniorky
zúčastnily, byla vědomostní soutěž
„Jméno, město …“, pořádanou Domovem seniorů Havířov, středisko
Helios, dne 20.2.2020. Účelem
soutěže bylo napsat v co nejkratším čase slova (jméno, město,
zvíře, věc, apod.) začínající na vylosované písmeno. Naše seniorky
se na soutěž poctivě připravovaly
a příprava se jim vyplatila. V koneč-

TAROKÁŘI
Dne 7. 3. 2020 se tarokáři zúčastnili slavnostního vyhodnocení výsledků Grand Prix Slezska za rok 2019. Pořadatelem rozdílení cen byl Hasičský dům v polském městě Zabrzeg, a to v rámci již 3. turnaje roku 2020.
V roce 2019 se zúčastnilo naší tarokové ligy celkem 111 hráčů, dle přijatých kritérií turnaje bylo klasifikováno 40 hráčů. GP Slezska skončilo
velkým úspěchem našeho hráče - Tomáš Chrobák obsadil 3. místo, na 2.
místě skončil Andrzej Malarz a vítězem se stal Wieslaw Buczek, oba z Polské republiky. Vítězům blahopřejeme!
Tomáš Chrobák

NAPSALI NÁM
Úklid a „úklid“.
V Petřvaldských novinách starosta svolává občany k úklidu města. Akce
má proběhnout 4. dubna 2020. Lokality jsou údajně vytipované. Uklízet
by se ale mělo po celý rok, nejen jeden den v roce. Ale někdo si úklid
představuje tak, že pokud nevidím nepořádek z okna, tak je dobře. A ještě
lépe je, když je nepořádek někde „za bukem”.
Podle toho se řídí zřejmě nějaký chytrák z kolonie Marjánka na Březinách.

Odpad vozí za železniční násep, na Porubskou ulici, na orlovskou stranu,
u železničního nadjezdu. Ne hned u cesty, aby to tak nebylo vidět, ale až
za sloup vysokého napětí, pod železničním náspem dělá „kupy”. Doma,
na dvorku, v zahradě si uklidí a veškerý odpad odveze do přírody, tam to
nevidí, tam to je “za bukem“.Toto je uvažování lidí, kteří snad mají místo
rozumu v hlavě bukvice. Odpad přece může vysypat do popelnice, nebo
kontejneru a ne do přírody. Tak se přece úklid nedělá.
Ervín Suk
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Rostislav Balwar
a Petra Masarovičová

Sofia Furiková

Jaromír Stromšík
a Adéla Rybková

Barbora Paldusová

Viera Koleničková
Jozef Kotek
Ing. Lumír Poloch
Jindřich Pravda

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné cestě
životem.

Ina Malíková
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

70 let
87 let
72 let
76 let

Ludmila Tomisová
89 let
Dalibor Vicherek
69 let
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Blahopřání
Ženy s přibývajícími léty nestárnou, jen se stávají
moudřejšími a elegantnějšími.
V únoru oslavila významné životní jubileum naše
maminka
paní Danuše Hlůžová.
Všechno nejlepší přejí dcery Markéta a Petra
s rodinami a manžel Jindřich.

Dne 30. března 2020 oslavil
pan Josef Sobík krásných 70 let.
Celá rodina a přátelé Ti, Pepo,
přejeme do dalších let hodně zdraví.
Za všechny manželka Miluška.

Dne 20.března 2020 oslavila 88. narozeniny paní Marie Mikšanová.
Milá teto Maruško, k Tvým krásným narozeninám Ti z celého srdce přejeme hodně zdraví, radosti, elánu
a optimismu. Ať Ti krásně rostou bylinky na zahrádce, a ať si ještě dlouho můžeme pochutnávat na Tvých
skvělých koláčích a cukroví.
Stále rádi vzpomínáme i na strejdu Miroslava Mikšana, který nás opustil 20.března před pěti lety.
Gratulace a vzpomínka od neteře Šárky s celou rodinou.

Vzpomínáme
Dne 17. února 2020 jsme vzpomněli druhý rok
ode dne, kdy náhle zemřel
pan Tadeusz Kajstura z Petřvaldu.
Dne 11. května 2020 by se dožil 59 let.
Za celou rodinu manželka.

Dne 8. března jsme si připomněli
nedožité 79. narozeniny
paní Aleny Salamonové.
8. dubna 2020 uplyne již 11 let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Jan,
dcera Šárka a syn Martin s rodinami.

Dne 23. února 2020 jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí
pana Aloise Budiny
a 19. dubna 2020 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
paní Jarmily Budinové z Petřvaldu.
Vzpomíná dcera Naďa, vnučka Marcela s manželem, vnuk Tomáš a pravnoučata Tobiáš, Ema a Matyáš.

Kdo vás znal, ten si vzpomene, kdo vás měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 2. března 2020 by se dožil 87 let
pan Milan Rohel
a dne 7. března 2020 jsme vzpomněli 27. výročí jeho úmrtí.
Zároveň dne 30. března 2020 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní Marie Rohlové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Lenka, zeť Ivan a pravnuk Daniel.
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Rok od roku plyne dál, my vzpomínáme stále dál.
Dne 14. března 2020 uplynulo 14 let,
co nás opustil
pan Milan Tomáš.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Milan a
dcera Marie 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 24. března 2020 uplynul první rok, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka
paní Anežka Puzoňová.
S láskou vzpomínají dcera Vlasta a syn Miroslav
s rodinami.

Dne 24. března 2020 jsme vzpomněli 9. smutné
výročí úmrtí a zároveň nedožité 90. narozeniny
naší babičky
paní Květoslavy Sasynové.
S láskou a úctou vzpomínají vnoučata Ivan a
Nikola s rodinami, zeť Jaroslav.

Našim očím jsi se ztratil, ale v našich srdcích
zůstaneš navždy…
Dne 10. dubna 2020 si připomeneme již 16.
smutné výročí úmrtí
pana Tomáše Volného.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají maminka, manželka, syn i
ostatní rodina.

Prázdný je domov, prázdno je v něm, chybíš nám, maminko, chybíš nám všem.
Dne 8. dubna 2020 si připomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustila naše maminka
paní Eva Sedláková.
Zároveň 19. března 2020 uplynulo 15 let od smrti jejího manžela a našeho tatínka
pana Zdeňka Sedláka.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Věra a Markéta s manželem Martinem

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 24. dubna 2020 vzpomeneme nedožitých 75
let a dne 3. srpna 2020 uplyne 25 let od úmrtí
naší drahé manželky, maminky, tchýně a babičky
paní Aleny Knyblové.
S láskou vzpomíná manžel František
a děti s rodinami.

Dne 29. dubna 2020 vzpomeneme 3. výročí, kdy
nás opustil
pan Otakar Kochan.
S láskou, úctou a zármutkem vzpomíná manželka
Jiřina, dcera Jana a syn Pavel s rodinou.

Jak krásné by bylo Ti blahopřát, jak těžko je u hrobu stát, kytici růží dát, s láskou a slzami v očích na tebe vzpomínat.
Dne 14. dubna 2020 by se dožila 100. let
paní Olga Talíková
a zároveň vzpomeneme 18. září 2020 14. výročí úmrtí.
S láskou vzpomínají: dcera Ludmila, vnoučata Ivana, Šárka, Petra a Jana s rodinami, syn Jan a snacha Dagmar.

Úmrtí
S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila
paní Marie Švarná, roz. Franková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.

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

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

Pronájem obchodního prostoru 180 m2
Adresa: Březinská 1867, Petřvald, 73541, tel. 739 626 562
email: pronajem@bighusky.cz

Duben 2020
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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
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MASÁŽE
Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově,
Frýdecká 1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční
masáže. Místo masáže lze domluvit při objednání (i v klidu
vašeho domova).

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

SINGLE
Premium

50/20 Mb

450 Kč/měs.

Optimal

25/10 Mb

350 Kč/měs.

5/1 Mb

250 Kč/měs.

Mini

Slevy
Senior (příjemce starobního důchodu)

50 %

Držitel ZTP/P průkazu

70 %

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

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

Tarify

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

BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800

/

602 324 243

/

KANCELAR@VEJNET.CZ

NÍZKÉ CENY

POZOR, PLATÍ STÁLE!

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

Kvalitně odvedená práce za dobrou cenu!
Využijte našich služeb - 739 424 311.

Koupím staré hračky, vzduchovky, poplašňák, stará kola, světla
sedla a odrazky, hornický kahan, stříbrné i zlaté šperky, dřevořezby, odznaky a plakety auto-moto, hodinky kapesní, hrníčky
a sošky, šavle a bodáky, moped Pionýr a jeho součástky, staré
sklo, pečetě, české granáty.
Je škoda nechat je v garážích a půdách!!!
tel: 605 520 990
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