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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
dovolte mi touto krátkou cestou
poděkovat těm, kteří jakýmkoliv
způsobem pomáhají ostatním občanům v této nelehké době. Především všem dobrovolníkům, kteří šili
roušky bez nároku na finanční náhradu, a všem distributorům těchto
ochranných pomůcek.
Jmenovitě děkuji panu Radku
Barwikovi, panu Filipu Heczkovi,
panu Petru Semancovi, paní Ywetě
Kráčalíkové, paní Ivaně Powieśnikové, paní Lucii Mikolášové a paní
Aleně Mráčkové, 17. pionýrské
skupině v Karviné, pod vedením
paní Kateřiny Jachymčákové, panu
Martinu Mazurovi ze skupiny „Orlová žije“, místostarostovi Ing. Petru
Dvořáčkovi za zajišťování nákupu
základních potravin a léků pro seniory, v neposlední řadě starostovi
města Orlová Mgr. Miroslavu Chlubnovi za zajištění ochranných pomůcek pro město Petřvald.
Roušky jsme předali obyvatelům
Domova Březiny, Benjamínu a obyvatelům domů s pečovatelskou
službou.
Chtěl bych občanům našeho měs-

Červen 2020

 Poděkování dobrovolníkům
 Informace o očkování psů

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky červencových
Petřvaldských novin
10. června 2020
Termíny uzávěrek dalších čísel
novin jsou zveřejněny na
www.petrvald-mesto.cz

POZVÁNKA
Paní Lucie Mikolášová předává roušky Ing. Jiřímu Lukšovi, které ušila 17.
pionýrská skupina v Karviné, pod vedením paní Kateřiny Jachymčákové.

ta poděkovat za trpělivost během
provizorního provozu městského
úřadu a především všem těm, kteří
racionálně řeší různé životní situace v této výjimečné době. Určitě se

všichni velmi těšíme, až náš život
začne opět normálně běžet.
Přeji vám pevné zdraví a zdravou
mysl.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
24. 6. 2020 v 16.00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
26. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 12. března 2020
RM vzala na vědomí  
 rozbory hospodaření přísp. organizací - Mateřské školy Petřvald
2. května 1654 a Základní školy
a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 za rok 2019.
RM rozhodla
 pro zajištění podlimitní veřejné zakázky „Oprava místních
komunikací 2020“ o uzavření
smlouvy (po uplynutí zákonné
lhůty) s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější s nabíd-

kovou cenou 4 948 832,91 Kč
bez DPH.
 o zařazení 40 ks hrníčků, jako
zboží určeného k prodeji v rámci propagace DOMKU Střediska
volného času Petřvald, Střediska kulturních služeb města
Petřvald a Knihovny města Petřvald, za cenu 110 Kč/ks včetně
DPH.
 o uzavření dohody o ukončení
smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání na ul. Šenovská č. p. 356 na pozemku
parc. č. 5624 v kat. území Petřvald u Karviné, uzavřené mezi
společnosti MINAPETRA, z.s.
a městem Petřvald ke dni
31. 8. 2020.

RM vydala

RM schválila    

 územní opatření o stavební uzávěře.

 znění Zadávací dokumentace
veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky elektrické energie
pro město Petřvald a jeho přísp. org. pro roky 2021 a 2022“
a „Sdružené služby dodávky
zemního plynu pro město Petřvald a jeho přísp. org. pro roky
2021 a 2022“.

RM jmenovala  
 pana Petra Přečka členem komise dopravy.
RM vzala na vědomí
 rezignaci pana Jaromíra Ručky
na funkci člena komise dopravy.
 informaci Mateřské školy Petřvald, 2. května 1645, přísp.
org. o zvýšení ceny obědů pro
cizí strávníky o 5 Kč/1 oběd.
27. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 16. dubna 2020
RM vyhlásila
 záměr výpůjčky části pozemku
parc. č. 6400/1 kat. území Petřvald u Karviné.

RM rozhodla     
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pod názvem „Projektová dokumentace – Kanalizace
Podlesí“ se společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Cena díla
se navyšuje o 115 000 Kč bez
DPH, cena celkem po změně
činí 1 702 000 Kč bez DPH.
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1

RM schválila

 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
333 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově
určenou k úhradě uznatelných
nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní
síti sociálních služeb, která je
součástí Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta
2015–2020.
 o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského
kraje z dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti
kultury v Moravskoslezském
kraji na rok 2020 na projekt „Petřvald – kulturní město 2020“
v maximální výši 300 000 Kč,
za podmínky nepřekročit 50%
podíl poskytovatele dotace
na skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu.
 o prominutí nájemného nebytových prostor v Petřvaldě na ulici
Závodní č. p. 1504 (provozovna
fitness centra) za měsíc březen,
duben a květen 2020 v souvislosti s uzavřením provozovny
v důsledku krizových opatření
Vlády ČR.

 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„HOSPITAL taxi pro město Petřvald – II. výzva“.

28. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 29. dubna 2020
RM schválila
 znění Výzvy k podání cenových
nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ
Šenovské, 735 41 Petřvald vč.
rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní stavby
MŠ“.

RM jmenovala
 s účinností od 1. 5. 2020 předsedou komise dopravy pana Jaromíra Dronského.
13. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 29. dubna
2020
ZM schválilo
 Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2019.
ZM vzalo na vědomí
 Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření
města
Petřvald za rok 2019 a podrobný komentář k Závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2019,
ZM souhlasilo
 s celoročním hospodařením
města Petřvaldu za rok 2019,
a to bez výhrad.
ZM vyhlásilo
 záměr prodeje pozemků parc. č.
740/55 o výměře 25 m2 a parc.
č. 740/56 o výměře 25 m2, vše
v k.ú. Petřvald u Karviné,
 záměr prodeje pozemků parc.
č. 5375 o výměře 360 m2
a části parc. č. 5379 o výměře
cca 431 m2, vše v k.ú. Petřvald
u Karviné,
 záměr darování části pozemku
parc. č. 6400/1 k.ú. Petřvald
u Karviné.
ZM schválilo
 smlouvy o poskytnutí návratné
finanční 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.

Výzva – kotlíková půjčka
Zastupitelstvo města Petřvaldu na svém 11. zasedání konaném dne
11. 12. 2019 schválilo Program na poskytování návratných finančních
výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů
tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje.
Program včetně příloh byl dne 12. 12. 2019 vyvěšen na úřední desce
městského úřadu s odkazem na oficiální stránky města s informací, že
lhůta k podávání žádostí se stanovuje od 13. 1. 2020 do 31. 5. 2021.
V záložce „O městě“ najdou občané informaci pro žadatele o kotlíkovou
půjčku.
V průběhu měsíce ledna až května 2020 město Petřvald obdrželo celkem 23 žádostí, na základě kterých byly po kontrole správnosti postupně připravovány smlouvy ke schválení v zastupitelstvu města.
Kontrolou správnosti prošlo 11 žádostí, z toho 10 žádostí bylo schváleno zastupiteli na únorovém a dubnovém zasedání, jedna žádost je
připravena ke schválení na červnové zasedání zastupitelstva města.
V současné době je podepsáno 8 smluv o poskytnutí kotlíkové půjčky
a město na základě nich poskytlo žadatelům celkem 1,5 mil Kč.
Vyzýváme tímto občany, kteří projevili v průběhu I. pololetí 2019 předběžný zájem o poskytnutí návratné finanční výpomoci a jsou zařazeni
do seznamu vlastníků rodinných domů vedeného městem Petřvald, aby
neváhali, a podali si žádost. O dodatečném zařazení do seznamu žadatelů bude město rozhodovat podle finančních možností.
Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Ukončena 1.etapa připravované
Metropolitní sítě města Petřvald
V dubnu ukončilo město Petřvald 1. etapu připravované metropolitní
sítě, s jejíž pomocí bude, do budoucna, pokryta kamerovým systémem
většina území města. V současné době je ukončeno propojení optickými
kabely mezi Radnicí a budovou 00 PČR Petřvald, MŠ K Muzeu, Kulturním domem Petřvald, SKS, Domkem, ZŠ Školní včetně hřiště a kruhové
křižovatky v Petřvaldě.
V dalších letech bude zasíťování města pomocí optických kabelů a rozmisťování kamer na vytipovaná místa pokračovat v souladu se zpracovanou studií a dle schválených finančních prostředků v rozpočtu města.
Mgr. Polková Lucie, vedoucí správního odboru MěÚ Petřvald

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 4. 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 30. 4. 2020
Základní běžný účet
56 872 648,02 Kč
Fond rezerv a rozvoje
11 102 958,25 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
12 013,90
134 794,90      
118 568,00
29 411,00
147 979,00      
15 104,10
-1 920,00
13 184,10

SKUTEČNOST
33 232,02
4 929,66
1 153,83
9 050,03
48 365,54      
27 597,37
2 807,43
30 404,80      
-17 118,08
-640,00
-202,66
-17 960,74

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2020 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Červen 2020
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Rada města rozhodla o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací s těmito spolky, neziskovými a jinými organizacemi a poskytovateli sociálních služeb
Poskytovatelé sociálních služeb
Výše poskytnuté neinv. dotace v Kč
1. SLEZSKÁ DIAKONIE, sociálně aktivizační služba EUNIKA Karviná
6.000
2. ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum ADRA Havířov
7.000
3. NOVÝ DOMOV, p. o.
5.000
4. SVÉPOMOCNÁ SPOLEČNOST MLÝNEK, z. s.
10.000
5. DOMOV VESNA, p. o.
35.000
6. KAFIRA, o.p.s.,
10.000
Spolky
1. SK Slavia Orlová, z.s.
19.000
2. Myslivecký spolek HALDY Petřvald
30.000
3. Spolek hornických důchodců Dolu J. Fučík, závodu 4 a 9
8.000
4. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Místní spolek Petřvald – 0185
8.000
5. Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
10.000
6. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petřvald
45.000
7. Parkinson – Help z.s., klub Ostrava
5.000
8. Český kynologický svaz ZKO Petřvald – 004
40.000
9. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka Orlová a Havířov
5.000
10. Základní organizace Českého svazu žen Petřvald - sídliště
5.000
11. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Petřvald
20.000
12. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petřvald-Březiny
30.000
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací
s těmito spolky a poskytovatelem sociálních služeb
Spolky – neinvestiční dotace
1. Cyklistický klub FESO Petřvald – Březiny, z.s.,
60.000
2. Sportovní klub - Slavoj Petřvald, z.s.
100.000
3. Tělovýchovná jednota Petřvald, z. s.,
190.000
4. Tělocvičná jednota Sokol Petřvald
70.000
Poskytovatel sociálních služeb
1. Domovu Březiny, p.o., Petřvald
85.000

Uplynulo 75 let
od konce 2. světové války

INFORMACE O OČKOVÁNÍ PSŮ

V pondělí 4. 5. jsme si připomněli 75. výročí osvobození města Petřvaldu
Rudou armádou a zároveň konec 2. světové války. Pietní akt u památníku
sovětských vojáků padlých na konci války v Petřvaldě proběhl v letošním
roce v důsledku koronaviru pouze položením věnců. Doufám, že v příštím
roce nám žádná vyšší moc nezabrání uspořádat důstojnější pietu.
Během války zahynulo 53 petřvaldských občanů, v Petřvaldě bylo popraveno 5 polských civilistů a také 10 italských zajatců, kteří pracovali na
šachtě.
V průběhu osvobozování města zahynulo 5 rudoarmějců.
Kdy jindy než právě v těchto dnech bychom se měli zamýšlet nad příčinami vzniku této války a měli bychom si z tohoto období vzít ponaučení, aby
se neopakoval dosud největší válečný konflikt v dějinách lidstva. Vždyť
celkově si válka vyžádala více než 60 milionů obětí!
Je nutné nezapomenout na toto ničivé období lidských dějin, především
v této výjimečné době, připomínat ho našim dětem a vnoučatům.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Na základě pokynů Státní veterinární správy vzhledem k současné
situaci výskytu onemocnění COVID-19 informujeme občany, že od každoročního hromadného očkování psů proti vzteklině bylo v současné
době upuštěno.
V případě, že dojde ke změně, budeme vás o náhradním termínu hromadného očkování proti vzteklině s předstihem informovat.
Upozorňujeme, že očkování je uloženo ustanovením § 4, odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči v platném znění a každý chovatel je povinen zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté opakovaně během doby účinnosti předchozí
použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po
dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Toto je však od 1.1.2020 platné pouze pokud je pes
nezaměnitelně identifikován (čipováním nebo čitelným tetováním, pokud bylo provedeno před 3.7.2011). Chovatel je povinen zajistit, aby
identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
Radou města Petřvald ze dne 16.4.2020 je schválen nový Statut Petřvaldských novin. Výpis usnesení č. 27/210 písm. g), najdete na
www.petrvald-mesto.cz

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ČERVEN 2020
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30.

2. Svoz plastů
15., 16. (4. - 1100 l nádoby)

3. Svoz papíru
11., 12. (28. – 1100 l nádoby)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.

4

Petřvaldské noviny

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Tonda Obal na cestách
Začátkem března se všichni žáci ZŠ a ZUŠ Petřvald zúčastnili interaktivních besed na téma třídění a recyklace odpadu. Jednalo se o ekologický
program společnosti EKO-COM pro děti základních škol napříč ČR.
Žákům se ve dvou dnech věnovalo celkem pět vyškolených lektorů s množstvím názorných pomůcek, spoustou vzdělávacích materiálů a ukázkových
prezentací. Žáci si připomněli touto formou aktuální informace o správném třídění a hlavně možnostech následného využití separovaného odpadu. Prostřednictvím besed jsme se tak zaměřili na okruh „Vztah člověka
k prostředí“, který patří do průřezového tématu environmentální výchova.
Děti i učitelé si tak připomněli zodpovědnost jedince vůči prostředí, ve
kterém žijeme. Nejaktivnější třídy se těšily z drobných odměn od svých
lektorů.
Díky bodovému systému zapojených škol do projektu jsme prostřednictvím ekologického programu obdrželi množství materiálů a pomůcek pro
výuku environmentální výchovy. Až se vrátíme do školy, čekají na nás recyklační kufříky, pexesa, DVD, knihy, puzzle, vystřihovánky, plakáty a pracovní listy. Paní učitelky i děti se mají na co těšit 
Jsme rádi, že lektoři Tonda Obalu přijeli už v březnu. Jako bychom tušili,
že v dubnu Den Země nebudeme moci ve škole spolu oslavit. Tímto velmi

děkujeme lektorům programu EKO-COM za vzorně a velmi zajímavě připravenou akci.
Mgr. Marie Hlavatá,
koordinátor EV na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

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



7. července - PRÁZDNINOVÉ DÍLNIČKY - v knihovně od 9.00 do 12.00 hod

 17. července - ZOO LEŠNÁ - zájezd pro děti a rodiče
 cena za autobus pro dospělého 100 Kč, dítě 50 Kč
 přihlášky a platba předem v SKS do 27. 6. 2020
 vstupné si na místě hradí každý sám - vstup do zoo dospělí 180 Kč, děti 120 Kč
 odjezd v 8:00 hod. od Penny Marketu, předpokládaný příjezd v cca 18.00 hodin
 20. července - 24. července LETNÍ
 24. července - LETNÍ

KINO - v areálu TJ HEPO od 21.30 hodin

 10. srpna - 14. srpna - LETNÍ
 14. srpna - LETNÍ
 18. srpna -

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

KINO - v areálu TJ HEPO od 21.00 hodin

RETROHRY - v knihovně od 9.00 do 12.00 hodin

 20. srpna - HRAD HELFŠTÝN - zájezd pro děti a rodiče
 cena za autobus pro dospělého 100 Kč, dítě 50 Kč
 přihlášky a platba předem v SKS do 31. 7. 2020
 vstupné si na místě hradí každý sám - dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
 odjezd v 8.00 hod. od Penny Marketu, předpokládaný příjezd v cca 18.00 hodin
 27. srpna - HONBA

ZA POKLADEM - sraz v 9.30 hodin v SKS

Více informací na tel. č. 596 542 951, nebo 723 909 247. E-mail: sks@petrvald-mesto.cz

Červen 2020
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Letní kino
26. 6. 2020 od 21.30 hod.
Film:

Afrikou na Pionýru

Když nemůžeme cestovat,
pojďme aspoň shlédnout
celovečerní road movie napříč
africkým kontinentem
na legendárních hodně starých
motorkách Jawa Pionýr.

Areál TJ HEPO

Občerstvení zajištěno

Vstupné 80 Kč
Zveme vás na

ŠMOLDASŮV
DRZÝ JAZZYK

Ivo Šmoldas a
jeho syn Libor,
výborný jazzový
kytarista, v
doprovodu
hudebního
seskupení

KULTURNÍ DŮM
V PETŘVALDĚ
5.6.2020 v 18 hod.
Vstup zdarma.
Počet vstupenek omezen.

ANTIKVARTET
K vyzvednutí v SKS,
tel.: 723 909 247.

Srdečně zveme veřejnost na akci Na kole dětem. Můžete přivítat peloton,
který dorazí před radnici ve středu 10. června v čase 13:50 hodin.
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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

Milí čtenáři!
Od 28. 4. je naše knihovna opět otevřená v obvyklé půjčovní době. Fungujeme sice až do odvolání z důvodu situace kolem nemoci Covid-19 v omezeném režimu, ale moc se na vás těšíme
. A jaká omezení to jsou:
• je nutné vstupovat do knihovny s rouškou nebo jiným zakrytím nosu
a úst
• použít desinfekci rukou u vchodu do knihovny
• udržovat doporučený odstup 2 metry
• max. počet osob v knihovně je 8
• PC a WC jsou mimo provoz
• Klub maminek, Klub deskových her, půjčování ve skladu se neuskuteční
• nechoďte k nám, prosím, pokud jste nemocní

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 PRO DĚTI V DOMKU
16.června od 12:00 do 16:00

1 M / 3 FT

1.června od 13:00 do 16:00
Přijďte si vyrobit něco
pěkného ke Dni dětí

Zveme malé i větší na letní
tvoření s lektorkou
Martinou Kostelňákovou

Po celou otevírací dobu jsou
v DOMKU pro děti
připraveny deskové hry,
křížovky nebo omalovánky

14.června od 14:00 do 16:00
24.června od 10:00 do 16:00
Pískování
Vyrobte si obrázek pomocí
barevného písku. Cena
jednoho obrázku je 20 Kč

K Muzeu 89, Petřvald
Tel.: 702 286 813

Source: World Health Organization

Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlouženy do konce června. Nabízíme také možnost objednání konkrétních titulů telefonicky na čísle
596 542 952 nebo emailem: knihovna@petrvald-mesto.cz. Knihy vám dopředu nachytáme a vy si je pouze převezmete. Týká se to i titulů ze skladu,
které jsou v online katalogu označeny jako „ blokovaný“.
Prázdninová výpůjční doba 1. 7. – 31. 8. 2020
Pondělí a středa: 8:00 – 11:30   12:30 – 17:00
Úterý, čtvrtek a pátek: ZAVŘENO

Červen 2020
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Výtvarný workshop

Výtvarný workshop
Malba akrylem na různé motivy
20. června 2020 od 9.00 do 17.00 hod.

Olejomalba na různé motivy
11. července 2020 od 9.00 do 17.00 hod.
DOMEK Petřvald

DOMEK Petřvald

Lektor kurzu: MgA. Tomáš Oslizlok

Lektor kurzu: MgA. Tomáš Oslizlok

Naučíte se teorii barevného kruhu a vyzkoušíte si, jak se maluje akrylovými barvami.
Dostanete vybrat z pestrých a barevných předloh. A nemusíte se bát, že to nezvládnete.
Kurz je určen i pro ty, co nikdy nemalovali! Malování podle předlohy doplníme i malbou
abstraktu, ať už v samostatném obraze nebo v pozadí.

V rámci kurzu olejomalby se každý účastník seznámí s principy malování olejovými barvami v ateliéru.
Pobavíme se o podkladech a podložkách pro olejomalbu, seznámíme se se základními principy klasické
a moderní krajinomalby. V průběhu kurzu Vám lektor představí různé triky, tipy a vychytávky, aby se
i pro Vás malování krajiny stalo příjemným zážitkem.

Cena: 1 500,- Kč, formát 30 x 40 cm

Cena: 1 500,- Kč, formát 30 x 40 cm

Objednat si můžete i větší variantu - 40 x 50 cm + 150,- Kč

Je možné zvolit větší formát 40 x 50 cm + 150,- Kč

Cena zahrnuje tyto pomůcky: malířské plátno, akrylové barvy, papíry, tužky, použití štětců
a špachtlí, lektorné, pronájem.
Výběr varianty uveďte v poznámce platby.

Cena zahrnuje malířské plátno natažené na rámu, našepsované, olejové barvy, tužky, použití štětců,
pomocný materiál, předlohy, stojany.
Výběr varianty uveďte v poznámce platby.

S sebou si vezměte hadry na utření štětce, oblečení na převlečení, přezůvky pro vaše pohodlí,
starší prostěradlo nebo malířskou fólii na přikrytí stolu.

S sebou si vezměte hadry na utření štětce, oblečení na převlečení, přezůvky pro vaše pohodlí,
starší prostěradlo nebo malířskou fólii na přikrytí stolu.

NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM

na: DOMEK Petřvald

TYTO KURZY JSOU URČENY PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ!

Uzávěrka přihlášek: 12. 6. 2020
Přihlášky podávejte na domek@petrvald-mesto.cz

NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM

na: DOMEK Petřvald

Tento kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.

Uzávěrka přihlášek: 3. 7. 2020
Přihlášky podávejte na domek@petrvald-mesto.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
PS DANCE PŘED NOUZOVÝM STAVEM…A BĚHEM NĚJ.
První březnovou neděli se tři naše
taneční skupiny vydaly na intenzívní
taneční soustředění do Trojanovic.
Celé čtyři dny jsme cvičily a tančily, protože cíl byl jasný…22. března
nás čeká velká postupová soutěž
v Opavě! A protože jsme opravdu
moc chtěly, aby naše výsledky na
soutěži Czech dance organization
byly skvělé, tak jsme si pořádně
zamakaly. Po každodenním tvrdém
tréninku jsme si večer našly vždy
čas i na zábavu, takže jsme měly
olympiádu družstev v netradičních
disciplínách, taneční soutěž dvojic
a trojic, diskotéku…no prostě jsme
si to užily. Takže - co víc si přát, než
mít 66 spokojených ženských na
jednom místě . Ze soustředění
jsme odjížděli všichni unavení, vyčerpaní, ale s blaženým úsměvem
ve tváři, protože jsme odvedli kus
poctivého tréninku.
No a pak přišla vlna vládních opatření, nouzový režim, a bylo po trénincích, po soutěžích a naše úsilí
jako by se najednou rozplynulo.
Snažili jsme se být v kontaktu

alespoň přes sociální sítě, posílali
jsme si videa a zdravili se navzájem. Naše fanouškovská základna rodičů dokonce našila roušky
s logem PS DANCE PETŘVALD, což

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019
Naše základní organizace sdružuje
k dnešnímu dni 101 členů. Činnost
organizace řídí třináctičlenný výbor,
který se schází a zasedá v klubovně budovy zahrádkářů pravidelně
každé první pondělí v měsíci. Scházeli jsme se při práci v klubovně,
na naší zahradě, na zábavě při
společenských setkáních i na zájezdech.
Naše brigádnická činnost byla velmi různorodá. Jednalo se o čištění
střechy a okapních žlabů, nátěry,
renovaci laviček, vymalování vnitřních prostor a moštárny, opravu

únikových dveří, péči o zahradu, opravu poškozeného pletiva.
A mnoho dalšího. K provozu moštárny bych chtěl říct, že v minulém
roce jsme zpracovali pouze 600 kg
jablek, což je druhé nejmenší
množství v historii.
Přednáška byla pouze jedna
na téma: Ochrana zahrady před
jarními mrazíky. Přednášel odborný
instruktor ÚS ČZS Karviná přítel Miroslav Nechvátal.
Jako obvykle jsme v loňském roce
uspořádali společenský večírek
a smažili vaječinu. Donesli jsme si

Lukáš Andíl fouká. Co se mu asi podaří vytvořit?

bylo nádherným a povzbuzujícím
gestem v této nelehké době. Teď
se vlna opatření rozvolnila a my už
zase začínáme trénovat a těšit se
z toho, že můžeme dělat to, co nás

baví. Snad se nám podaří vám i letos ukázat, co v nás je!
Lucie Skrzyžalová,
vedoucí souboru

Červen 2020

9

s sebou dobrou náladu a tři vajíčka na osobu. Snědli jsme vaječinu
usmaženou ze 143 vajec.
V září jsme se zúčastnili okresní
výstavy Územního sdružení ČZS Zahrada 2019 v Karviné, kde své výrobky vystavovali přítel Martin Matušů (vodní melouny 6,2 a 6,5 kg)
a přítelkyně Marcela Podstawková
(okrasné asparágusy, fíkovník, papriky).
Časově i obsahově byla náročná
příprava dvoudenního programu
pro dvacet dětí v rámci dětského
letního příměstského tábora. Hned
v úvodu jsme si vytvořili táborová
pravidla, pak přišly na řadu soutěže, židličkový a kloboukový tanec,
sportovní soutěže, kresby na textilní tašku, sázení rýmovníku, kolo
štěstí a tvoření květinové vazby
s Mgr. Alicí Královou.
A co víme o rýmovníku? Léčí rýmu,
odpuzuje hmyz. Může se dávat
i na chléb s máslem. Listy lze použít na přípravu čaje. Mírní bolest
hlavy, astma, urovnává trávení. Má
rád světlo, mírné zastínění. Nepřelévat.
V loňském roce jsme uspořádali
dva zájezdy:
V červnu to byl jednodenní zájezd
do Vrbna pod Pradědem a Zlatých

Ve Zlatorudných mlýnech drží Petra
Bierská krychli zlata o váze 1 kg a velikosti 37, 768 cm krychlových.

Hor. V malé rodinné sklárně u Jakuba ve Vrbně pod Pradědem, která vyrábí lesní sklo, jsme si sami
vyzkoušeli, jak se z tvárné skelné
hmoty sklářskou píšťalou a za užití
forem dají foukat nejrůznější sklářské výrobky. Lesní sklo je zelené,
s množstvím vzduchových bublinek. Využívá se k výrobě pohárů
na víno či destiláty, džbánů, svícnů
apod.   Po dobrém obědě jsme si
v krásné přírodě prohlédli středověký hornický skanzen Zlatorudné
mlýny ve Zlatých Horách. Muzeum
je vybudované na řece Olešnici
v Údolí ztracených štol. Je možné
si vypůjčit rýžovací pánve a přímo
na místě si vyzkoušet rýžování zlata. Nikdo, bohužel, zlato nenašel.
Na zpáteční cestě jsme navštívili
poutní místo Panny Marie Pomocné Mariahilf. V první polovině 18.
století zde byla vystavěna dřevěná
kaple, později přestavěna na kostel. Bohoslužby v kostele se konaly
až do roku 1955, kdy je komunistické úřady zastavily a vydaly také
zákaz konání poutí. V roce 1973
byl kostel vyhozen do povětří a buldozery srovnán se zemí. 22. dubna
1990 Jan Pavel II. posvětil na Velehradě základní kámen. Nový
kostel byl posvěcen v roce 1995
olomouckým arcibiskupem Janem
Graubnerem.
V září se konal dvoudenní zájezd
do Hustopečí. Navštívili jsme Bonsai muzeum Isabelia ve Starém
Městě u Uherského Hradiště, prohlédli si i město a pak se přesunuli
do Hustopečí. Večer jsme završili
posezením v příjemném prostředí
vinného sklípku u Košuličů. Jejich
vinný sklep je starý cca 350 let, má
kapacitu 45 osob a zaměřuje se
na výrobu likérových, bílých a červených vín.  
Druhý den jsme navštívili v Husto-

Společně jsme se vyfotili v mandloňových sadech u rozhledny.

Foto: Pavel Římánek
pečích mandlárnu, její jednatelka
nás seznámila s   historií a s produkty, které se zde vyrábějí. Mandlové likéry, mandlovou paštiku,
mandlovou kávu a marmelády
jsme mohli také ochutnat. Odpoledne jsme si prohlédli mandloňové
sady, vystoupili k rozhledně a nasbírali mandle. Krásný zájezd.
Přísluší mi, abych poděkoval všem
členům výboru, všem aktivním čle-

nům a kontrolní komisi za odvedenou práci, za váš čas, vaši obětavost a ochotu.
Na závěr pro informaci vás všech
uvádím, že na základě rozhodnutí RR ČZS z listopadu r. 2018 byl
s účinností od roku 2020 zvýšen
členský příspěvek ze 100,- Kč
na 150,- Kč ročně.
Evžen Podstawka,
předseda ZO ČSZ Petřvald

TJ PETŘVALD – HEPO
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald tímto informuje širokou veřejnost, že tradiční PETŘVALDSKÁ POUŤ, která se měla konat
v červenci ve spolupráci s městem Petřvald, byla z důvodu koronavirové pandemie zrušena.
Předseda oddílu kopané TJ Petřvald – P. Gorovič

NAPSALI NÁM
Petřvaldské dominanty
Stojí tam spolu důstojně a pokorně,
patří k sobě snad v každé obci i městě,
hledí na Beskydy i s Lysou horou svorně,
a jsou tu pro Petřvalďany na svém místě.
Nejstarší z nich kostel s křížovou cestou,
svatostánek pro lidi s vírou, která je pojí,
tady nacházejí klid, pohodu a sílu čistou,
která pak jejich rány na duši i srdci hojí.

Základní škola pak nabízí svou barevnost,
ve které se učí nejen číst, psát a počítat,
také co znamená čestnost a upřímnost,
co je správné a proč ptáci mohou lítat.
Doplnila je pak radnice moderní a hrdá,
která svoji historii teprve začíná psát,
snad ve správě města nebude moc tvrdá,
a směs služby a moci namíchá tak akorát.
Bedřich Václavík
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA (duben)
Blahopřejeme jubilantům
Ludmila Fraisová
85 let
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.

Narozené děti
Matyáš Aberle
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřelí občané
Radomír Budina
Karel Cabak
Josef Hloušek
Jana Káňová
Miroslav Marenčák

79 let
89 let
92 let
66 let
92 let

JUDr. Miroslav Pytlík 78 let
Alena Šebestová
73 let
Lubomíra Václavková 90 let
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA (květen)
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Zemřelí občané

JUDr. Zdeněk Šára
95 let
Milan Ožana
80 let
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.

Erik Suška
a Petra Karkošková

Stanislav Matocha

Vzpomínáme

82 let

Jiří Fikáček

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné cestě
životem.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Dne 12. dubna 2020 uplyne 1 rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek
pan Libor Chrobok.
Zároveň vzpomeneme na jeho nedožité
84. narozeniny. S láskou vzpomínají manželka
Danuše, dcera Taťána a syn Libor s rodinami.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla, za rady,
které jsi nám předala. Děkujeme, za to, že jsi s
námi byla, za každý den, který jsi s námi prožila.
Dne 13. května 2020 uplynul rok, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička
paní Jarmila Michejdová
S láskou vzpomínají dcery Ivana
a Vladislava s rodinami.

Dne 25. května 2020 si připomeneme
7. výročí úmrtí
paní Vlasty Kubančíkové.
Dne 21. února 2020 by se dožila 75. let.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Albert,
syn Martin a dcera Taťána s rodinami.

Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 3. června 2020 vzpomeneme
nedožité narozeniny
paní Věry Matušů.
S láskou a úctou vzpomínají synové Ladislav
a Lubomír s rodinami.

Odešels, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 29. června 2020 by se dožil 50 let
pan Libor Turský.
S láskou vzpomíná celá rodina

Neplačte drazí,že odešel jsem spát
jak pokynul mi osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s Vámi dosud.
Dne 18. 5. by se dožil 80 let
pan Jan Ožana.
Vzpomínají manželka Alena
a dcera Jana s rodinou.

Jak krásné by bylo Ti blahopřát, jak těžko je u
hrobu stát s kyticí a láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 22. května 2020 by se dožil 85 let
pan Ladislav Ponča.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Eva, Hana, zeť
Libor, vnučka Renáta s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 2. května 2020 jsme vzpomněli 1. výročí
úmrtí pana Milana Káně
a zároveň dne 28. května 2020 vzpomeneme
nedožité 73. narozeniny. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Zdenka, maminka Milada,
syn Pavel a dcera Renáta s rodinami.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým,
že po krátké a intenzivní nemoci zemřel 4. dubna
pan Miroslav Orszulik,
ve věku nedožitých 70 let.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.

77 let  
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Úmrtí

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu,
že nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc
pan Miroslav Marenčák z Petřvaldu.
Zesnul tiše ve středu 25. března 2020 ve věku 92 let.
Děkujeme všem, kdo uctí památku zemřelého tichou vzpomínkou. Zarmoucená rodina.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
Prodám stavební pozemek 2447 m2 v Petřvaldu u Karviné,
ulice Brigádnická pro individuální bydlení v klidném prostředí
(1101 m2 stavební parcela, 1446 m2 je lesík).
Jedná se o krásný a slunný pozemek se vzrostlými ořechy
a jabloněmi. Ideální pro někoho, kdo hledá klidné prostředí. Inž.
sítě na hranici pozemku.
Přímý majitel - volejte 608 720 709 nebo 777 573 267.

JESLE/ŠKOLKA
SLUNEČNICE
NOVÉ JESLIČKY v Petřvaldě
Otevíráme dne 1.6.2020
NOVÉ soukromé zařízení pro DĚTI OD 1 ROKU
Rodinné prostředí s kapacitou 12 dětí
Docházka možná i na 2 DNY V TÝDNU
Najdete nás na ulici ZÁVODNÍ 1889

www.miniskolkaslunecnice.cz
tel. 734 141 068
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím OPZ.
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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

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

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

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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