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35. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 10. srpna 2020
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky na „Sdružené
služby dodávky elektrické energie pro město Petřvald a jeho
příspěvkové organizace pro
roky 2021 a 2022“ a o uzavření smlouvy s uchazečem Český
Energetický Dodavatel a.s.
RM schválila  
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Oprava balkonů BD, ul. Šenovská 1, Petřvald“.
RM rozhodla
 o přijetí daru v celkové hodnotě 1 056 351,71 Kč, kterou
představuje soubor movitých
věcí – vybavení budovy bývalého Technického muzea v Petř-

valdě, dnes Střediska volného
času Domek, a o uzavření darovací smlouvy mezi dárcem
Moravskoslezským krajem a obdarovaným městem Petřvald
za účelem bezplatného převodu vlastnického práva k movitým věcem v celkové hodnotě
1 056 351,71 Kč.
 o uzavření Příkazní smlouvy pro
„Manažerské řízení projektu
Kanalizace Podlesí – Petřvald
– I. Etapa“ se společností „HS
Occasion s.r.o., za nabídkovou
cenu bez DPH 490 000 Kč.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro stavbu pod názvem
„Chodník podél ul. Závodní
v Petřvaldě“ se společností
Meccano, s.r.o.. Cena díla se
navyšuje o 346 127,98 Kč bez
DPH, cena celkem po změně
činí 2 254 764,45 Kč bez DPH.
 o poskytnutí dotace ve výši
14 080 Kč účelově určené
na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Petřvald s Moravskoslezským
krajem.
 o poskytnutí dotace ve výši
45 000 Kč účelově určené
na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Petřvald s Moravskoslezským
krajem.
RM schválila  
 Řád veřejného pohřebiště v Petřvaldě.
 Zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v podmínkách města Petřvaldu.
36. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 11. srpna 2020
RM schválila  
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení města Petřvald“.

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
21. 10. 2020 v 16 hodin
v Kulturním domě města
Petřvald.
37. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 20. srpna 2020
RM rozhodla  
 o výběru nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku na stavební práce „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské,
735 41 Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ
a sanaci spodní stavby MŠ“, kterou podala firma MH – STAVBY,
s.r.o. za cenu 24 550 845,12 Kč
bez DPH a lhůtou plnění v počtu
318 kalendářních dnů,
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pod názvem „Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě“ se společností Meccano, s.r.o. Cena díla se navyšuje o 20 218,90 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
2 274 983,35 Kč bez DPH.

Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1

ZM rozhodlo

RM vydala

 o úplatných převodech pozemků.

 územní opaření o stavební uzávěře.
15. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 26.
srpna 2020
ZM souhlasilo  
 se záměrem výstavby a se souvisejícími úpravami pozemků
ve vlastnictví města Petřvald
včetně místní komunikace ul.
V Olšině a přilehlých chodníků k silnici I/59 ul. Ostravská
za účelem stavby „Nákupního
centra THEIA Petřvald“, investora THEIAGAMA s.r.o.
ZM nesouhlasilo
 se záměrem výstavby a se souvisejícími úpravami pozemků
ve vlastnictví města Petřvald
včetně místní komunikace ul.
K Pískovně a přilehlých chodníků k silnici I/59 ul. Ostravská
za účelem stavby „Obchodního
centra Petřvald“.
ZM schválilo
 zprávu o plnění rozpočtu města
Petřvaldu za 1. pololetí 2020.

ZM vyhlásilo  
 záměr prodeje pozemku parc.
č. 6414/120 o výměře 55 m2
v k.ú. Petřvald u Karviné.
 záměr zřídit předkupní právo
jako právo věcné k pozemkům
parc. č. 570 – vodní plocha o výměře 1 948 m2 a parc. č. 571
– vodní plocha o výměře 2 429
m2, vše v k.ú. Petřvald u Karviné.
ZM schválilo
 smlouvy 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.
ZM vzalo na vědomí
 záměr rekonstrukce kuchyně
a restaurace v Kulturním domě
Petřvald včetně předběžného
vyčíslení nákladů na tuto rekonstrukci.

Odpadové nádoby
V loňském roce jsme požádali o dotaci na pořízení 240 l odpadových nádob na plasty a papír do všech domácností v rodinných domech. Dotace
je poskytována z evropských zdrojů - operační program ministerstva životního prostředí pod názvem „DOOR TO DOOR systém sběru a svozu odpadů“. Vzhledem k nedostatečné alokaci finančních prostředků nám tato
dotace nebyla v letošním roce přidělena. Naše žádost je zařazena mezi
náhradní projekty a je velká pravděpodobnost, že nám bude v příštím roce
poskytnuta.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Dotace na veřejné osvětlení
Koncem minulého roku jsme již
podruhé žádali o dotaci na výměnu stávajících sodíkových svítidel
veřejného osvětlení za nová LED
svítidla za účelem úspor energie .
Tento dotační program pod názvem
„EFEKT II. 2020“ je financován
z národních zdrojů ministerstvem
průmyslu a obchodu. Počátkem tohoto roku jsme obdrželi rozhodnutí
o zamítnutí naší žádosti vzhledem
k nedostatečné alokaci finančních
prostředků. V měsíci červenci jsme
byli vyrozuměni o přidělení této dotace. S největší pravděpodobností
některá města, kterým byla dotace
přiznána, od této investice upustila.

Město Petřvald má v současnosti
1376 světelných bodů – 690 LED
svítidel, 665 sodíkových a 21 halogenových. S využitím finančních
prostředků této dotace bude vyměněno stávajících 284 sodíkových
svítidel za LED svítidla a doplněno
158 LED svítidel, a to na území
celého města dle závěru energetického posudku. Tuto investici za cca
3,7 mil Kč vč. DPH bude na základě výsledku soutěže realizovat fa
ČEZ Energetické služby, s.r.o. ještě
v letošním roce. Dotační finanční
prostředky jsou ve výši 50% z celkové částky (max. bylo možno získat
2 mil. Kč).
Ing. Jiří Lukša, starosta

Ztráty a nálezy

Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:

• NÁLEZ 8/2020: SVAZEK 3 KS KLÍČŮ NA KROUŽKU S PŘÍVĚSKY
A PÍŠŤALKOU
Místo nálezu: Petřvald, vhozen do poštovní schránky na budově
radnice
• NÁLEZ 9/2020: MOBILNÍ TELEFON SAMSUNG ŠEDÉ BARVY
Místo nálezu: Petřvald, ul. Závodní
Majitel se může informovat v kanceláři č. 102 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 907.
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V ŘÍJNU 2020
1. svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů):
6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.

2. svoz žlutých pytlů (plast):
19., 20., svoz kontejnerů na plast: 7.10.

3. svoz modrých pytlů (papír):
15., 16., svoz kontejnerů na papír: 2., 30.

4. svoz černých pytlů (biologicky rozložitelný odpad):  
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.

Informace pro podnikající fyzické a právnické osoby
Pokud ve svém podnikání produkujete odpady, jste povinni zajistit jejich
vytřídění a odvoz. Bez smlouvy s městem je však nelze odkládat do běžných popelnic.
Povinnost třídit a zajistit odvoz odpadu se týká i firem a živnostníků. Pokud během své činnosti produkujete odpad, musíte si zajistit vlastního
dodavatele služeb odpadového hospodářství, nebo se zapojit na základě
smlouvy do obecního systému.
Jestliže si živnostník vybere vlastního dodavatele, musí nejprve sám vytřídit z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (papír, plasty, sklo
apod.) a zbytek zařadit mezi směsný odpad. Dodavatel pak na základě
smlouvy zajistí další naložení s vytříděným a směsným odpadem.
V případě, že se jako podnikatel zapojíte do obecního systému, musíte
odpady třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem
stanoveným obcí a platit cenu stanovenou obcí za užívání systému.
Město Petřvald stanovilo ceny za odvoz komunálního a tříděného odpadu,
který produkují podnikající fyzické a právnické osoby:
komunální odpad:
1 970 Kč /1 rok/ 110 l (120 l) nádoba s četností svozu l x týdně
8 840 Kč /l rok/ 1100 l nádoba s četností svozu l x týdně

vytříděné odpady:
svoz plastové nádoby na vytříděné složky z komunálního odpadu /plast,
sklo, papír/
500 Kč /1 rok/ 110 l (120 l) nádoba s četností svozu 1 x měsíčně
1000 Kč /1 rok/ 240 l nádoba s četností svozu 1 x měsíčně
2210 Kč /1 rok/ 1100 l nádoba s četností svozu 1 x měsíčně.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kontejnery na komunální odpad a na tříděný odpad (plast, papír, sklo),
které jsou rozmístěné na území města Petřvaldu, jsou určeny k třídění odpadu nepodnikajícími fyzickými osobami - občany města. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby nesmí do těchto kontejnerů odpad odkládat.
Vzhledem k tomu, že město Petřvald vynakládá nemalé finanční prostředky na odvoz odpadů a jeho skládkování, žádáme podnikající fyzické osoby
a právnické osoby, které nemají vlastního dodavatele služeb odpadového
hospodářství, aby se zapojili do systému odpadového hospodářství města
Petřvaldu a uzavřeli s městem Petřvald smlouvu.
Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění
všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití
nebo zneškodnění. Pokud by podnikatel používal, resp. zneužíval systému
města, město může takovému původci uložit pokutu.
Odbor výstavby a životního prostředí
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 8. 2020 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

110 706,00

103 137,43

67 652,46

12 075,00

12 082,00

9 423,67

-

-

2 292,46

Přijaté transfery

4 323,90

26 428,38

24 824,55

PŘÍJMY CELKEM

127 104,90      

141 647,81      

104 193,14      

Běžné výdaje

117 965,00

124 019,91

66 948,19

Kapitálové výdaje

21 571,00

48 747,00

7 408,04

VÝDAJE CELKEM

139 536,00      

172 766,91      

74 356,23      

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

14 351,10

33 039,10

-28 424,95

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 280,00

-

-

-

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

-

-

-131,96

12 431,10

31 119,10

-29 836,91

Stavy na bankovních účtech k 31. 8. 2020
Základní běžný účet

68 195 878,71 Kč

Fond rezerv a rozvoje

11 103 337,61 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2020 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Volby do zastupitelstev krajů, konané
ve dnech 2.-3.10.2020.
Informace pro voliče v karanténě / izolaci
z důvodu onemocnění covid-19
Osobám, jimž krajská hygienická stanice nebo praktický lékař nařídil
karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 a voliči, kteří pobývají v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice
uzavřena, mohou využít jednu ze tří možností zvláštního způsobu hlasování (v souladu se zákonem 350/2020 Sb.):
• Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv.
drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro
každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena
pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda.
Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do
15 hodin.
• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo
uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená
zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle
speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od
čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne
do 18 hodin.
• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit
krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto
komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou
volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního
týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem;
také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského
úřadu.
Mgr. Lucie Polková
vedoucí správního odboru MěÚ Petřvald

Bezplatná přeprava petřvaldských
seniorů starších 70 let
Každoročně si občané Petřvaldu starší 70 let mohou požádat o proplacení
roční jízdenky v aktuální hodnotě 850,- Kč na osobu, se kterou je možné
bezplatně cestovat po celém Moravskoslezském kraji regionálními autobusy a vlaky v rámci ODIS.
Pořizovací cena karty ODIS, na kterou bude dopravcem nahrána roční jízdenka, je 130,- Kč. Tuto kartu ODIS si občané vyřídí na své náklady (v případě, že ji dosud nevlastní) u dopravce např.: ČSAD Havířov a.s., ČSAD
Karviná a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s.
O proplacení roční jízdenky si občané starší 70 let mohou osobně požádat
v úřední dny (pondělí a středa) na podatelně MěÚ Petřvald v kanceláři č.
102. K žádosti je nutno předložit občanský průkaz, kartu ODIS a originál
dokladu o zaplacení roční jízdenky. Bližší informace: Bc. Lucie Švandová,
tel. 596 542 907, svandova@petrvald-mesto.cz
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
70. a 75. LETÝCH JUBILANTŮ
Město Petřvald pořádá slavnostní setkání představitelů města
s občany, kteří v roce 2020 oslaví 70. a 75. narozeniny.
Setkání se uskuteční
v pátek 16. října 2020 v 15,00 hod.
v sále Kulturního domu v Petřvaldě.
Podmínkou účasti na setkání jubilantů je potvrzení zájmu jubilanta o tuto akci na matrice Městského úřadu Petřvald.
Toto setkání se uskuteční pouze v případě, že nebudou podobné
akce zakázány opatřením prevence šíření onemocnění COVID-19.
Zda akce proběhne, si prosím ověřte od 12. 10. 2020 na matrice.
Kontakt na matriku: tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na shledání s Vámi.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Manželství
uzavřeli…

David Pavlita
a Jarmila Kowalczyková

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

Magda Kultová    

Kryštof Zečevič  

Gabriela Bernatíková    

Foto: Pavel Víteček

Foto: rodina dítěte

Foto: rodina dítěte

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

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Slavnostní zahájení nového školního roku na ZŠ a ZUŠ Petřvald

Po více než pěti měsících se 1. 9. 2020 škola zaplnila natěšenými žáky všech ročníků. Konečně
se mohli všichni spolužáci sejít ve třídě se svými
třídními učiteli.

Pro žáky prvních tříd byl tento ten sváteční. Na ul.
Školní zahájení s prvňáčky proběhlo v nové tělocvičně, kde je přivítalo vedení školy. Úvodního proslovu se ujala ředitelka školy Ing. Zdeňka Kozlovská. Nové žáčky dále přivítalo vedení města v čele
s panem starostou Ing. Jiřím Lukšou, paní učitelky prvních tříd Mgr. Šárka Planková a Mgr. Věra
Winklerová, vedoucí učitelka ZUŠ a pracovníci
školního poradenského pracoviště. Rodičům
byla představena nová výchovná poradkyně školy
Ing. Alena Zítková. Rodiče také dostali informace
ohledně přihlášení do elektronické žákovské knížky a byly jim ukázány nové webové stránky školy
www.zsazuspetrvald.cz. Nakonec byly dětem roz-

dány pamětní listy, aby jim připomínaly slavnostní okamžik, kdy se stali žáky. Podobné přivítání
proběhlo také na odloučeném pracovišti na ul.
Závodní, kde nové žáky s rodiči ve třídě přivítala
paní učitelka Mgr. Iva Šárová. Všem malým žákům představitelé školy a města popřáli, ať se jim
ve škole daří. Nezapomněli ani na rodiče, kterým
nejčastěji přáli trpělivost a pevné nervy.
Všem žákům, pedagogům a dalším zaměstnancům školy přejeme úspěšný nový školní rok, hodně štěstí, spoustu síly a energie.
Za vedení školy Mgr. Vladimíra Lisová
zástupkyně ředitelky školy
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Adaptační kurzy pro žáky šestých tříd
všem žákům ve třídě, i těm se speciálními vzdělávacími potřebami.
Všichni se budeme snažit, aby žáci
mohli co nejdéle rozvíjet své vztahy a prožívat hezké zážitky. Bude-li
nutné vzdělávat distanční formou,
bude všem žákům poskytnuta maximální podpora.
Přeji do tohoto nového školního
roku všem žákům, jejich rodičům
i učitelům a zaměstnancům školy
hlavně mnoho zdraví, klidu, pohody, lásky a přátelství.
V prvním zářijovém týdnu proběhly každoroční adaptační kurzy pro
žáky 6. tříd. Cílem celodenních
aktivit bylo seznámení se, poznání

nových spolužáků a stmelení nově
vzniklých kolektivů.
Tento školní rok budou ve všech
šestých třídách kromě učitelů žá-

kům pomáhat ve vyučování také
asistentky pedagoga. Věřím, že i
s jejich pomocí nově vzniklé kolektivy umožní kvalitní studium a rozvoj

PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)
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Život ve škole v období koronavirové pandemie
11. březen roku 2020 zůstane vepsán do paměti všech pedagogů, žáků,
zákonných zástupců a obyvatel naší země. V tento den se uzavřely školy
a školská zařízení. Školy přestaly žít svým hektickým životem, budovy osiřely.
Pedagogové byli postaveni do situace, se kterou nikdo z nich nepočítal.
Jak dále budeme pracovat? Kladli jsme si neustále tuto otázku. Všem bylo
více než jasné, že bez výuky žáci být nemohou. Situace byla o to složitější,
že nikdo z nás nevěděl, jak dlouho nouzový stav potrvá.
Byli jsme zahrnuti metodikami, doporučeními, nicméně konkrétní rozhodnutí bylo jen na nás samotných. Složitou situaci zažili také zákonní zástupci, kteří se stali v domácím prostředí náhradními pedagogy, což pro ně
nebylo vůbec jednoduché.
Přistoupili jsme k distanční výuce. Každý dle svých technických možností.
Zaměřili jsme se na výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny. Ale
ani na ostatní předměty se nezapomínalo. Pedagogové využívali videokonference, zasílali výukové materiály přes systém Bakaláři, Google classroom, apod.
Žáci, kteří neměli možnost k výuce používat technická zařízení, měli
ve škole připraveny výukové materiály v tištěné podobě. Vypracované úkoly přinášeli ke kontrole vyučujícím zpět do školy.
V měsíci dubnu probíhá ve školách zápis do prvních tříd. Pro každé dítě je
zápis velkou životní událostí. Z důvodu mimořádných opatření jsme museli
přistoupit jen k formálnímu způsobu zápisu.

Žáky devátého ročníku čekaly přijímací zkoušky na SŠ, žáky pátých tříd
zkoušky na víceletá gymnázia. Pedagogové velice pečlivě vybírali a procvičovali učivo, aby žáci uspěli u přijímacích zkoušek co nejlépe. Přijímací
zkoušky i v tak těžké době zvládli žáci velmi dobře.
Distanční výuka má své meze, což jsme všichni velmi brzy pochopili, v žádném případě nemůže plnohodnotně nahradit řádnou výuku. Chyběla také
vzájemná interakce pedagog- žák- zákonný zástupce.
V měsíci květnu se částečně vrátil život do škol. Žáci prvního stupně mohli
navštěvovat skupiny, do kterých byli rozděleni, pro žáky druhého stupně
byly zavedeny konzultační hodiny. Vysvědčení si žáci celé školy vyzvedli
26. června 2020. Po celou dobu byla dodržována přísná hygienická opatření.
1. září jsme s nadšením zahájili výuku v obou budovách základní školy
a také na ZUŠ. Poprvé jsme viděli nové žáčky- prvňáčky. Také vzájemná
setkání spolužáků, žáků s pedagogy byla velmi vřelá.
Všichni věříme, že k uzavření škol již nedojde. Ale i přes tuto naději se budeme průběžně připravovat a zlepšovat možnosti distanční výuky.
Jsem přesvědčena, že všichni sdílíme stejné přání – potkávat se ve škole
a žít běžným školním životem.
Přeji nám všem úspěšný a klidný školní rok 2020/2021.
Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka 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

v sobotu 17. 10. 2020 u kulturního domu
od 8. 30 do 10.00 hodin
Výběr ze tří tras:
18 km pro nadšence
12 km pro průměrně zdatné
5 km pro rodiče s kočárky a malými dětmi

startovné 40 Kč
děti do 15 let 20 Kč
v ceně občerstvení

Kulturní dům Petřvald
8. 10. 2020 v 19 hodin

předprodej vstupenek v SKS

vstupné 250 Kč
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KINOKAVÁRNA
V KULTURNÍM DOMĚ

ÚTERÝ 13. ŘÍJNA 2020 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin
WILLY a kouzelná planeta
animovaný film
Vstupné: 30 Kč

STŘEDA 14. ŘÍJNA 2020 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

2020/2021

V průběhu října,
ve středisku kulturních služeb,

BOURÁK

česká komedie
Vstupné: 50 Kč

do naplnění kapacit jednotlivých skupin.
Veškeré informace dostanete na místě.
BABY – pro děti od 4 let – členský příspěvek 800 Kč/rok
1A, 1B – první a druhá třída – členský příspěvek 800 Kč/rok
2A, 2B – od třetí do páté třídy – dle výkonnosti

Tel: +420 725 432 095

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
Pondělky ve skladu
Od 7. 9. 2020 je opět možné každé pondělí od 13:00 do 16:30 navštívit
sklad knih v přízemí a zabrouzdat v knižní historii naší knihovny. Knihy
bude možné vypůjčit přímo ve skladu, takže není nutné nosit je po schodech nahoru do knihovny. Tuto možnost chceme připomenout zejména
čtenářům, kterým činí schodiště ke knihovně problémy. Knihy ve skladu
jsou 12 let a více starší, ale to jim nic neubírá na zajímavosti a čtivosti.
Připomínáme!
11. 11. 2020 se opět bude konat oblíbená Broučkiáda. Více informací na
plakátu v příštím čísle PN.

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

Říjen 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.

PROGRAM ŘÍJEN

a

2. 10. 16.10.
4.10.
9.10.
11.10.
15.10.
20.10.
23.10.
26.10. 27.10.

a

1430 - 1730
900 - 1700
1800
1300 - 1700
1600 - 1730
1500
1800
1300 - 1600

od
od
od

K'
K'
ZDARMA
1 050,- K'
180, -K'
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
300,1 500,-

PROB TENTO
ÍHÁ V MĚS
Y
Í
N T SOUTRĚÁŽBĚNCÍ, H
M V E
R
ÍÁT Y,


Keramika
Výtvarný orkshop truktury v akryu
Jsme si souzeni - .vo Jaheka a A.KVARE
Workshop EBRU
Drátování s Šárkou Dvořákovou
Pojďte s námi za zvířátky - eseda
Váav &haoupek a A.KVARE
Díni'ky na t*ma -eo een

VÍCE INFORMACÍ NA: https://www.petrvald-mesto.cz/o-meste/domek
nebo tel.č.: 702 286 813

K Muzeu 89, Petřvad 735 41, te. '. 596 541 092
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JSME SI SOUZENI

23.10.2020 18:00
v Kulturním domě v Petřvaldě

Komponovaný pořad
JuDr. Iva Jahelky
a hudba v podání
vokální skupiny
ANTIKVARTET
P
VSTU
MA
ZDAR

VSTUP ZDARMA
Vstupenky k vyzvednutí
v SVČ Domek.

9.10.2020 v 18:00
v Kulturním domě v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald,
tel.: 702 286 813
email: domek@petrvald-mesto.cz

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Dne 5. září 2020 se uskutečnil již 17. ročník tarokového turnaje pořádaného v našem městě. Místem konání byla restaurace Sokolovna. Vzhledem
k situaci, která letošního roku ovlivňuje život nás všech (výskyt koronaviru), byl tento turnaj pojat jako přátelské posezení tarokářů z blízkého
okolí, bez účasti hráčů z Polské republiky. Turnaj rovněž nebyl zařazen
v rámci naší společné tarokové ligy - Grand Prix Slezska. Účastno bylo 16
pozvaných hráčů, vítězem se stal Petr Matějček z Pusté Polomi, na druhém místě se umístil Josef Kuchař z Ostravy a třetím hráčem v pořadí
byl Stanislav Pařík z Albrechtic. Nejlepším hráčem našeho města se stal
Jaroslav Chalůpek, který obsadil 4. místo. Všem blahopřejeme! Chtěl bych
tímto rovněž poděkovat vedení města Petřvaldu, které věnovalo každému
účastníku turnaje dárkovou tašku, a zvláště pak místostarostovi města
Petřvaldu Ing. Petru Dvořáčkovi, který při ukončení turnaje předával ceny
všem zúčastněným.
Za pořadatele: Ing. Tomáš Chrobák

SK SLAVOJ
Memoriál Jiřího Svrčiny
V sobotu 8. srpna 2020 se na Slavoji konal na památku skalního fotbalisty
a hospodáře hřiště již 3. ročník Memoriálu Jiřího Svrčiny v malé kopané.
Protože se z různých příčin omluvily některé pozvané týmy, byli hráči Slavoje a Veterans Petřvald rozlosováni do čtyř týmů a hráli systémem každý
s každým o pěkné ceny a poháry. Na čtvrtém místě se umístil tým pod
vedením Rostislava Švestky Budiny. Třetí skončili borci kolem Stanislava
Kostky, druzí pak hrdinové kolem Džofa Davida Sachy a vítězem se stali
pardálové vedeni Petrem Oldou Juchelkou. Byl vyhlášen i nejlepší hráč turnaje. Tím se stal Kamil Szlauer. O pitný režim a žaludky se dobře postaral
předseda Slavoje David Pavlita. Nešlo tak o výsledek, jak o to, připomenout si našeho Jiříčka Nerez Svrčinu a dobře se pobavit s přáteli. Už se
těšíme na další ročník a doufáme, že tentokrát už i s účastí dalších týmů,
kterým to letos nevyšlo.
Martin Frank

Režisér, scénárista, redaktor, publicista, senátor ČR
a především milovník přírody a zvířat

Václav Chaloupek
s hudebním doprovodem v podobě vokální
skupiny ANTIKVARTET

Vstupenky k vyzvednutí v SVČ Domek
K Muzeu 89, Petřvald,
tel.: 702 286 813
email: domek@petrvald-mesto.cz
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Dětský den na Slavoji (máme rádi pohyb)
V sobotu 5. září 2020 se na hřišti SK Slavoj Petřvald pořádal pro naše děti
„Dětský den na Slavoji“ pod názvem „Máme rádi pohyb“.
Byla to taková rozlučka s létem a prázdninami, které trvaly letos déle než
obvykle. Děti i jejich rodiče a učitelé to měli letos o dost náročnější, protože museli výuku absolvovat doma vzhledem k virové pandemii. A proto se
Slavoj rozhodl dětem nástup do školních lavic po tak dlouhé době trochu
zpříjemnit.
Na Slavoji byly pro ně připraveny atrakce (malý a velký skákací hrad, houpačky, prolézačky, střelba z luku, dovednosti s míčem a spousta dalších
her). A taky musely plnit různé úkoly, za které byly odměněny nějakou tou
sladkostí.
O občerstvení v podobě výborných palačinek se postaraly Jarmila Pavlitová Kowalczyková, Petra Strouhalová a Marie Pavlitová.
Za to, že se „Dětský den“ podařil, má však největší zásluhu předseda
Slavoje pan David Pavlita a město Petřvald, které podporuje své zájmové
spolky velmi příkladně.
Už teď se Slavoj těší na další sportovní a společenské akce, kterými se
snaží, aby Petřvald bylo město, kde se obyvatelé nenudí a jsou na své
město náležitě hrdi!

MY JSME SLAVOJ!!!
Martin Frank

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
15. 8. - mistrovské utkání I. B třídy (1.kolo).
TJ PETŘVALD – Inter PETROVICE
4:2 (3:1)
Branky: 20.´ O. Kostka (as. M. Gorovič), 26.´
M. Gorovič (O. Kostka), 44.´M. Gorovič (-),
47.´M. Gorovič (-).
Sestava: J. Janča – V. Matějek, L. Voříšek, F.
Marek, O. Cudrák (90.´D. Šeruda) – M. Mikulec (50.´V. Gellnar), V. Zajíček, D. Kršák (86.´J.
Sklepek), T. Budina – O. Kostka, M. Gorovič
(73.´J. Gabovič).
23. 8. - mistrovské utkání I. B třídy (2. kolo).
Hráno v Janovicích.
RAŠKOVICE – TJ PETŘVALD
5:2 (2:0)
Branky: 70.´V. Gellnar, 89.´M. Mikulec.
Sestava: J. Janča – V. Matějek, L. Voříšek, T.
Budina (59.´I. Goldbricht), O. Cudrák – R. Lachman, V. Zajíček, D. Kršák (88.´J. Gabovič), O.
Kostka (79.´M. Sobek) – V. Gellnar (76.´M. Nalevajka), M. Gorovič (17.´M. Mikulec).
29. 8. - mistrovské utkání I. B třídy (3. kolo).
TJ PETŘVALD – OLDŘICHOVICE
1:3 (0:1)
Branka: 84.´V. Gellnar.
Sestava: J. Janča – O. Cudrák, F. Marek, L. Voříšek, D. Knorr (70.´I. Goldbricht) – R. Lachman
(46.´V. Gellnar), V. Zajíček, D. Kršák, T. Budina –
M. Mikulec (66.´M. Nalevajka), O. Kostka.
Trenér – M. Weiss, asistent trenéra – J. Cífka,
vedoucí mužstva – P. Šilhánek.

Dorost
15. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže
(1. kolo).
TJ PETŘVALD – Inter PETROVICE
1:1 (0:0)
Branka: 77.´M. Sobek.
Sestava: D. Pokorný – P. Pawlas, A. Durczok, D.
Knorr, D. Kulfirst – D. Podhorný (59.´P. Müller),
K. Nguyen, D. Siuda, M. Sobek – Z. Kandráč, J.
Rusoň.
Trenér V. Uher: „Utkání sice bylo v naší režii, ovšem vstřelit branku nám dělalo velký problém.
Naopak, ojedinělý protiútok hostů skončil penaltou, kterou v 55.´proměnili, v 77.´se nám alespoň podařilo vyrovnat. I přesto děkuji týmu za
předvedený výkon.“

22. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže
(2. kolo).
Č. TĚŠÍN – TJ PETŘVALD
3:7 (3:3)
Branky: 10.´A. Durczok, 34.´, 39.´a 64.´D.
Podhorný, 67.´M. Sobek, 78.´J. Rusoň, 90.´D.
Siuda.
Sestava: D. Pokorný – P. Pawlas, A. Durczok,
D. Knorr, D. Kulfirst – D. Podhorný, K. Nguyen
(67.´D. Lach), D. Siuda (90.´P. Müller), M. Sobek
– Z. Kandráč (87.´A. Mlčoch), J. Rusoň (79.´J.
Demeter).
29. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže
(3. kolo).
TJ PETŘVALD – BYSTŘICE n. / O.
4:4 (1:2)
Branky: 25.´a 58.´M. Sobek, 49.´J. Rusoň,
78.´D. Podhorný.
Sestava: D. Pokorný – P. Pawlas, A. Durczok,
D. Knorr (89.´ČK), D. Kulfirst – D. Podhorný, K.
Nguyen, D. Siuda, M. Sobek – Z. Kandráč, J. Rusoň (65.´V. Sommer).
V. Uher

Starší žáci
23. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže
(1. kolo).
STARÉ MĚSTO – TJ PETŘVALD
8:1 (5:0)
Branka: 48.´Š. Böhm.
Sestava: V. Kuzma – J. Šelong, Z. Zahnaš, J. Šus-

tek, Š. Bitala – V. Tomoszek, K. Kandráč, M. Pokorný, Š. Böhm – M. Křístek, P. Krumpholz. Hokejově střídali: V. Lach, D. Pěgřím a A. Švancer.
29. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže
(2. kolo).
TJ PETŘVALD – ALBRECHTICE
0:1 (0:0)
Sestava: V. Kuzma – A. Otýpka, J. Šelong, M.
Pokorný, A. Švancer – J. Šustek, Š. Bitala, Z. Zahnaš, K. Kandráč – M. Křístek, Š. Böhm. Hokejově střídali: P. Krumpholz, K. Dudová, J. Skýba,
D. Szymanski.
R. Klečka

Mladší žáci
23. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže
(1. kolo).
STARÉ MĚSTO – TJ PETŘVALD
5:2 (4:2)
Branky: 15.´M. Křístek, 21.´M. Pokorný.
Sestava: V. Kuzma – O. Uhlíř, D. Svoboda, M. Pokorný, D. Pěgřím, V. Lach, D. Bednář, V. Tomoszek, M. Křístek – A. Švancer.
29. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže (2.
kolo).
TJ PETŘVALD – ALBRECHTICE
0:13 (0:6)
Sestava: O. Uhlíř – D. Svoboda, M. Pokorný, D.
Pěgřím, V. Lach, D. Bednář, V. Tomoszek, M. Křístek, A. Švancer – O. Kalousek.
J. Cífka
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CYKLISTIKA
Ve dnech 13. až 16. srpna se v Plzni konalo Mistrovství České republiky
mládeže v silniční cyklistice. Našim závodníkům se nedařilo tak jako v minulých letech. V časovce i v silničním závodě se umístili až ve třetí a čtvrté
desítce startujících.
V sobotu 29. srpna se jel na Bílé nejtěžší závod na území kraje „Beskyd
tour 2020“.
V závodě dlouhém 170 km zvítězil Tomáš Čer před Petrem Swaczynou.
Oba jsou odchovanci petřvaldské cyklistiky a v současné době startují za
CT Havířov. Na velmi dobrém devátém místě se umístil náš teprve dvacetiletý Ondřej Kyjonka.
Ve stejný den se konal v Ostravě - Porubě šestý závod Českého poháru
mládeže jako okružní bodovací závod. Nejlépe z našich se v kategorii žá-

kyň umístila Markéta Huráčová na devatenáctém místě. Z juniorů byl Vojtěch Kučera devátý a Štěpán Kyjonka šestnáctý.
V neděli 30. srpna se jel v Hrabyni sedmý závod Českého poháru mládeže
na velice těžkém dlouhém jednadvacetikilometrovém okruhu. Žákyně jely
jeden okruh a Markéta obsadila šestnácté místo.
V kategorii juniorů na osmdesát čtyři km dojel na desátém místě Vojta
Kučera. Štěpán Kyjonka byl sedmnáctý.
V neděli 6. srpna se v Zelinkovicích u Frýdku - Místku jela dvacet tři km
dlouhá časovka jednotlivců jako Mistrovství Slezského poháru, kde si Vojta Kučera v juniorech dojel pro druhé místo.
Z. Matasová

Tenisový klub Petřvald
Roses Cup 2020
II. ročník
V sobotu 12. 9. 2020 se konal na
místních kurtech v Petřvaldě II. ročník tenisového turnaje ve smíšené
čtyřhře členů tenisového klubu.
Turnaj proběhl ve velmi přátelském
duchu pod odborným dohledem
Radka Kopeckého, místního trenéra dětí, mládeže a dospělých. Dva
jeho svěřenci, Lucie Jaglářová a
Jan Krkoška, doplnili sestavu hráčů
a spolupodíleli se na organizačních
věcech. Navíc se umístili na velmi
hezkém 3. místě skupiny B, za což
jim gratulujeme.
Turnaj byl zahájen malou vernisáží obrazů regionální malířky paní
Emilie Nezhodové, která je již dlouholetou členkou tenisového klubu
a stále aktivní hráčkou. Vernisáž
nám pak zpříjemnil hrou na violoncello náš čestný host přední violoncellista a bývalý ředitel Janáčkovy
filharmonie v Ostravě pan profesor
Jan Halíška.
Tenisový turnaj proběhl ve dvou
kategoriích – skupina A a skupina

B. Po velmi náročných zápasech
(vzhledem ke krásnému a teplému
počasí) a těsných výsledcích se na
1. místě skupiny B umístila paní
Mgr. Renata Puščiznová a Jakub
Uherek, ve skupině A se na 1.místě umístil pan Ing. Vilém Uherek se
svou svěřenkyní Radkou Wiglaszo-

vou - opět velká gratulace.
Závěrečné poděkování patří paní
Jarce Tomšové a zaměstnancům
restaurace Valachovec nejen za
přípravu velmi chutného jídla, ale
také za příjemný přístup a profesionalitu.

Posezení s hudbou
V pátek 11. 9.2020 jsme po půlroční přestávce uskutečnili setkání členů v klubu důchodců. Pozvali jsme si petřvaldskou country hudební skupinu Belegro a za krásného slunečního počasí jsme se pustili do grilování špekáčků. Vzhledem k opatřením
jsme přestěhovali stoly pod přístřešek klubu do venkovních prostor, k dispozici byla
dezinfekce a roušky. Nakoupili jsme 70 kusů špekáčků, upekli jsme čtyři plechy výborných švestkových koláčů a vše mohlo začít. Účast byla poměrně slušná. A to také
proto, že naši členi byli zvědaví na proměnu interiéru klubu. Město nám v prázdninovém provozu vyměnilo stará okna za nová plastová a také hlavní dveře byly vyměněny za nové plastové. Celá budova je chráněna zabezpečovacím systémem. Náklady
byly poměrně vysoké, ale stálo to za to. Moc se nám v klubu líbí, je zde parta velmi
šikovných a obětavých lidí - a to je základ pro dobrou práci i do budoucna. Pevně
věříme, že prostory klubu budou využívány ke společenským setkáním, různým zájmovým činnostem, přednáškám a deskovým hrám tak, jak tomu bylo doposud.
Tak ještě jednou děkuji hudebníkům ze skupiny, kteří nám zahráli zcela bezplatně a
zpestřili nám krásné sluneční odpoledne.
Poděkování patří i zastupitelům našeho města, kteří v rozpočtu města schválili finanční prostředky na opravu a provoz klubu důchodců.
Za výbor klubu důchodců J. Skálová
Foto: Bohumír Hlisník

A také poděkování městu Petřvald
za krásný tenisový areál a možnost
zrealizování tohoto turnaje.
Děkujeme a těšíme se na III. ročník
v příštím roce.
Lada Hanusková
Foto : Jana Wágnerová
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„O putovní pohár starosty TJ Sokol Petřvald“
– čtvrtý ročník
Sobota 5. září 2020 14.000 hodin – areál sokolovny
Je to až k nevíře, že jsme uspořádali už 4. ročník turnaje v malém fotbalu „O putovní pohár starosty
TJ Sokol Petřvald“. Každý rok se snažíme, abychom připravili pro hráče i diváky něco nového. Letos jsme připravili lahůdku v podobě rautu s čepovanou kofolou. A teklo i čepované pivo o síle 10
stupňů a 12 stupňů.
Další překvapení letos čekalo na hráče při vyhlášení výsledků turnaje. Jako každoročně byl odměněn nejlepší tým a týmy na druhém i třetím místě, ale nově byli odměněni i nejlepší střelci turnaje,
nejlepší hráči turnaje a také nejlepší brankáři turnaje.
A abych nezapomněl, po dvoukolovém klání jsme mohli vyhlásit toto pořadí:
1. místo FC RYZNAR
2. místo FC ZARYJE
3. místo TJ Sokol Petřvald
Všem hráčům patří uznání za krásný sportovní zážitek. Už se připravujeme na další ročník.
Ing. Josef Němec
starosta TJ Sokol Petřvald.

NAPSALI NÁM

Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné DOMA
80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se to opravdu podaří. Jedním
z mnoha důvodů je, že se k nim včas nedostanou informace o mobilních
hospicích. A právě to má za cíl kampaň „DOMA.“ změnit.
Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců z celé ČR. Společně chceme šířit myšlenku umírání doma. Chceme, aby lidé věděli, že tato možnost
existuje, že existují organizace, které jim v této situaci pomohou. Snažíme
se jen nabídnout alternativu k nemocnicím a podobným zařízením. Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi
nemoci v jejich domovech tak, aby mohli svůj život dožít důstojně a doma
mezi svými blízkými.
V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po celé ČR akce zapojených
hospiců, které najdete na stránkách www.umiratdoma.cz. Největší akcí
je PAPUČOVÝ DEN. Letos připadne na středu 7. října a proběhne po celé

Poděkování
Dne 13. 9. 2020 se děti z Domova pro osoby se zdravotním
postižením Benjamín, příspěvková organizace zúčastnily akce v Mořkově,
kterou letos již po dvanácté pořádal Fond pro opuštěné a handicapované
děti a mládež. Děti z Benjamínu do Mořkova jezdí již několik let a vždy se
na toto setkání moc těší. Každý rok věříme a doufáme, že se akce bude
opět konat a budeme na ni pozváni. Všichni jsme si užili hodně legrace
a smíchu při různých hrách a soutěžích a za vybojované dukáty jsme pak
získali sladkosti a krásné balónky. Veselo bylo i při vystoupení pana Hrona, kdy jsme si společně zatančili a zazpívali. Chvíle napětí pak přišly při
losování tomboly, kdy děti vyhrály krásné ceny, které jim udělaly velkou
radost. Dobrá nálada zde rozhodně ani letos nechyběla. Uvědomujeme
si, že organizace a realizace takové akce stojí hodně úsilí i finančních
prostředků a letos to organizátoři měli ještě složitější vzhledem k situaci,
která zde nastala v důsledku šíření nákazy COVID-19. Ale i letos vše zvládli

ČR. Je to den, kdy se můžete do kampaně zapojit vy všichni. Stačí si vzít
s sebou kamkoliv půjdete papuče, vyfotit se v nich a sdílet s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu. Dáte tak světu najevo, že v tom
jedete s námi. Na Papučový den vás zve také Olga Sommerová, Pavel Liška, Markéta Stehlíková a další. Jejich medailonky najdete na Facebooku
v události „Doma. Týden pro mobilní hospice 2020“. O Papučovém dni se
můžete dočíst na www.papucovyden.cz.
Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, zjistíte ve spotu na stránkách Papučového dne. A proč zrovna papuče? Protože nám připomínají
domov, a tak si tento den díky papučím bereme kousek svého „DOMA“
s sebou.
Těšíme se na vaše fotky!
zaslal Mobilní hospic Ondrášek
skvěle a měli vše zařízeno a přichystáno tak, aby byli účastníci akce v bezpečí a bylo o ně opět skvěle postaráno po všech stránkách. Proto bychom
chtěli touto cestou velice moc poděkovat panu Dr. Vítězslavu Černochovi
a jeho spolupracovníkům z Fondu pro opuštěné a handicapované děti a
mládež i všem ostatním lidem, kteří s přípravou a realizací akce pomáhali. Děkujeme, že dětem pomáháte a věnujete tomu svůj čas a energii.
Děkujeme také všem dárcům a sponzorům, kteří k realizaci setkání letos
přispěli. Za finanční podporu v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje moc děkujeme Moravskoslezskému kraji, který je zároveň
zřizovatelem organizace Benjamín, p. o., a 1. náměstkovi hejtmana MSK
panu Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi a náměstkovi hejtmana MSK panu Bc.
Jiřímu Navrátilovi, MBA, kteří převzali záštitu. Vám všem patří velký dík.
Moc si toho vážíme.
Za všechny z Benjamínu
Mgr. Darja Kuncová, ředitelka organizace Benjamín, p. o.
Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí DOZP Benjamín středisko v Havířov
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Topná sezona a údržba spalinových cest
Léto se pomalu blíží ke konci, večery a rána bývají již chladnější a podzim pomalu klepe na dveře. S ním i začíná starost,
jak si vyhřát své domovy. Hasiči v Moravskoslezském kraji v tomto období velice často vyjíždějí k požárům sazí a dehtových
usazenin ve špatně udržovaných komínech.
Hlavní příčinou požárů komínů bývá zanedbaná údržba komínového tělesa. Proto bychom neměli zapomínat na povinnosti
související s provozem spalinových cest, které jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty. Pravidelné čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína odborníky kominíky. Je třeba mít na paměti, že i sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno
způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu obyvatel domu jedovatým
oxidem uhelnatým.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je
dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.
V jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Čistění spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je
možné provádět svépomocí. Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je
lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty uvádí následující tabulka. Za sezonní provoz se považuje provoz spalinové cesty po
dobu nepřesahujících v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Tab. 1 Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
výkon připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

druh paliva připojeného spotřebiče paliv
činnost

čištění spalinové cesty

pevné

kapalné

celoroční
provoz

sezonní
provoz

celoroční
provoz

sezonní
provoz

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

plynné

1 x za rok

kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čistění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky,
že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150,
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj s oxidem uhličitým nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod
výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve
spalinové cestě.
zaslal HZS Moravskoslezského kraje
oddělení prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Zemřelí občané

Libuše Gottwaldová
Josef Hajduk
Helena Heczková
Ludmila Holubová
Danuše Chroboková
Václav Kamas
Josef Procházka
Jarmila Šárová
Arnošt Šenkeřík
Jiřinka Šlachtová
Zlatuše Urbancová
Oldřich Vala

David Pavlita a Jarmila Kowalczyková

Jozef Czuczor

63 let

Novomanželům přejeme mnoho štěstí
na společné cestě životem.

Anna Čanecká

57 let

Ladislav Dvořák

87 let

Miroslav Herman

65 let

Jarmila Pěgřimočová

92 let

100 let
80 let
90 let
85 let
80 let
80 let
90 let
80 let
80 let
80 let
90 let
85 let

Narozené děti
Eliška Gebauerová
Adéla Czujková
Gabriela Bernatíková
Rodičům blahopřejeme k narození
děťátka.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.

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

Blahopřání

Dne 7. září 2020 oslavila krásné životní jubileum
80 let paní Danuše Chroboková.
Milá maminko, babičko a prababičko, vše nejlepší,
především hodně zdraví a životního elánu do dalších
let Ti přejí dcera Taťána a syn Libor s rodinami.

Dne 15. října 2020 oslaví své narozeniny
pan Lubomír Tůma.
Vše nejlepší k tvým 70. narozeninám, hodně štěstí,
zdraví a lásky z celého srdce přeje manželka
Ludmila a dcery Květa, Blažena, Dana, Věra a Ivetka
s rodinami.

Dne 22. září 2020 uběhlo 30 let od chvíle, kdy ses stala mou ženou.
Za tato a budoucí láskyplná léta po Tvém boku Ti děkuji.
Pavel Martině.

Dne 26. října 2020 se dožívá krásných 70. narozenin náš milovaný manžel,
tatínek, tchán, švagr, strýc, bratr, dědeček a pradědeček
pan Vladimír Strouhal.
Přejeme Ti mnoho krásných chvil a životního elánu v kruhu rodiny a přátel.
Za celou rodinu manželka Miluše a děti Vladimír a Veronika s rodinami.

Vzpomínáme
Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty,
měl jeho život smysl a on zůstává navždy v našich srdcích.
Dne 24. září 2020 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí
paní Boženy Kráčalíkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomenou – manžel Drahomír, syn Petr s manželkou, dcera Pavla, dcera Iva,
vnuci Petr, Kuba, Kristýnka, pravnuci Péťa, Anetka, Matýsek, Maxík a Amálka.
Poslední sbohem nestačil jsi dát, zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 3. října 2020 vzpomeneme 23. výročí úmrtí
našeho milovaného syna, bratra, vnuka, strýce a
synovce pana Daniela Hermana,
který tragicky zemřel ve věku nedožitých 20 let.
Stále s láskou vzpomínají matka Jiřina, bratr
Miroslav s manželkou Šárkou a neteří Nelinkou
a babička Terezka. Přátelům a kamarádům
děkujeme za vzpomínku.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a v srdcích našich žije dál.
Dne 18. října 2020 uplyne 11 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a bratr pan Rudolf Stec.
Dne 8. října 2020 si připomeneme jeho nedožité
71. narozeniny.
Nikdy nezapomeneme. S úctou a láskou
vzpomínají manželka Jiřina, syn Petr s Renátou,
dcera Iveta s Richardem a vnoučata Petr,
Veronika a Nikol s rodinami.
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Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 17. října 2020 by oslavil 100 let náš drahý tatínek a dědeček pan Maxmilián Břímek.
Navždy nás opustil před 30 lety - 31. 1. 1990.
Dne 6. 12. 2018 nás opustila jeho manželka, naše maminka a babička paní Zdeňka Břímková,
která by 27. 3. 2020 oslavila své 95. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Pavla a Jaroslava s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 20. října 2020 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Petra Konečného.
Vzpomíná manželka s celou rodinou, sousedé a
kamarádi.

Dne 21. září 2020 uplyne již 15 let od úmrtí naší
milované maminky, babičky, prababičky
paní Edity Kijonkové.
Dne 19. listopadu 2020 by se dožila 80 let.
S láskou a úctou neustále vzpomínáme.
Syn Jiří s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 29. října 2020 vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí
paní Ireny Budinové
a zároveň její nedožité 70. narozeniny, které by oslavila 18. září.
S láskou vzpomínají sestry a dcera s rodinami.

Úmrtí

S bolestí v srdci oznamujeme všem, že nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán, zeť, bratr a strýc
pan Miroslav Herman.
Zemřel 1. září 2020 po těžké nemoci ve věku 65 let.
Děkujeme všem za vzpomínku.
Přátelům a známým za květinové dary a účast na posledním rozloučení, které se konalo 4. září v Petřvaldě.
Za zarmoucenou rodinu manželka Jiřina, syn Miroslav s manželkou Šárkou a vnučkou Nelinkou.

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

Říjen 2020
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KURZY
SPOLEČENSKÝCH TANCŮ
PRO DOSPĚLÉ
od října 2020 v restauraci HORAKŮVKA v Šenově

www.tanecvsenove.cz

tel: 732 349 087

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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

Mobilní rozhlas
Město Petřvald zavádí moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic,
pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího, pohodlně do
vašeho telefonu či e-mailu.

Registrujte se:
Přes registrační formulář na adrese:
petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz
Osobně na podatelně MěÚ
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MASÁŽE

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ
IČO: 74447971
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799.

MINI

OPTIMAL

PREMIUM

5/1 Mbit

25/10 Mbit

50/20 Mbit

250 Kč/měs.

350 Kč/měs.

450 Kč/měs.

INTERNET 60G
PREMIUM

EXCLUSIVE

VIP

50/20 Mbit

150/75 Mbit

250/100 Mbit

450 Kč/měs.

550 Kč/měs.

650 Kč/měs.

O dostupnosti se informujte v kanceláři. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / Aktivace zahrnuje kabeláž a práce technika.

AKTIVACE ZDARMA

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

INTERNET SINGLE

AKTIVACE 999 Kč

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).

SLEVY
Senior
(příjemce starobního důchodu)

25 %
BEZ ÚVAZKU

Držitel ZTP/P průkazu

50 %

Pravidelná kontrola
spalinových cest 330,- Kč,
vložkování, frézování,
čištění komínů a kouřovodů, veškeré další kominické
práce.

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800

/ info@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.
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