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 Letní činnost
knihovny
 Okénko Domova Březiny
 Informace k volbám
do zastupitelstev krajů

pozvánka
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
31. srpna 2016
v 16:00 hod.
v zasedací místnosti
městského úřadu.

uzávěrka
Termín uzávěrky
Foto: Petr Semanco 

Kynologický branný závod

Příjemné a odpočinkové léto, hezkou dovolenou,
dětem a pedagogům krásné prázdniny
se spoustou nezapomenutelných zážitků
přeje vedení města a redakční rada.

srpnových  
Petřvaldských novin
je 7. července 2016.
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

Informace z radnice
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
31. schůze Rady města Petřvaldu se konala 10. května 2016
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na
pozemcích města;
 o zvýšení počtu zaměstnanců
města Petřvaldu zařazených do
městského úřadu;
 o vyřazení opotřebovaných a nezvěstných knih z knihovního fondu knihovny města Petřvald;

 o v ýši nájemného v by tech
v novém domě s pečovatelskou službou na ulici Ráčkova č. p. 1738 a v bytech po
provedených stavebních úpravách v domech s pečovatelskou službou na ulici Ráčkova
č. p. 1735, 1734, 1737 s účinností od 1. 6. 2016, dle předlo-

ženého návrhu takto: nájemné
za 1 m2 započitatelné podlahové plochy činí 30 Kč/m2/měsíc.

souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Řád veřejného pohřebiště.

RM schválila v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 256/2001
Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po předchozím

RM jmenovala pana Karla Pyrchalu členem dopravní komise.
RM vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2016.
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 5. 2016 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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
76 165,00
11 220,00
0,00
3 113,00
90 498,00
81 326,00
25 336,00
106 662,00
8 084,00
0,00
-1 920,00
10 000,00
0,00
16 164,00

UPRAVENÝ ROZPOČET
76 165,00
11 348,00
0,00
5 114,84
92 627,84
81 454,00
27 597,82
109 051,82
8 343,98
0,00
-1 920,00
10 000,00
0,00
16 423,98

SKUTEČNOST
30 829,61
5 519,91
0,00
5 644,63
41 994,15
27 992,93
4 069,21
32 062,14
-8 554,88
0,00
-800,00
0,00
-577,13
-9 932,01

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2016 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci „Rozpočty a závěrečné účty”.								
Pavlína Malíková, finanční odbor

Chodníky
I v letošním roce město Petřvald pokračuje s opravou stávajících chodníků. Jedná se o výměnu volně ložených panelů za zámkovou dlažbu
v úseku před prodejnou Bernert – BeKaS s.r.o. na ul. Klimšova, kde
práce byly prováděny společností STAVO-ČESTAV s.r.o., a v úseku
před čp. 561 na ul. Závodní, kde stavba byla realizována Střediskem
údržby města Petřvald. 
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

ul. Klimšova před čp. 829 – před opravou

ul. Závodní před čp. 561 – před opravou

ul. Klimšova před čp. 829 – po opravě

ul. Závodní před čp. 561 – po opravě

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 3. ČTVRTLETÍ 2016
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
    červenec: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.
    srpen: 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
    září: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
    červenec: 14.            srpen: 11.            září: 15.
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
    (pondělí, úterý)
    červenec: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
    srpen: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
    září: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.

Zpráva z dopravní komise
- řešení na silnici III/4726 ul. Závodní
Na svém pravidelném zasedání naši komise dne 25. 5. 2016
nás navštívil starosta města pan
Ing. Jiří Lukša a informoval o reakci vedení města na základě
dopravní nehody malého chlapce na silnici III/4726 ul. Závodní
v místě pro přecházení. Sdělil
nám, že město Petřvald oslovilo
Policii ČR, DI Karviná a Správu
silnic MSK k řešení bezpečnosti
chodců přecházejících přes tuto
komunikaci. Vzhledem k tomu, že
předmětná komunikace a provoz
na ní nesplňuje parametry pro vytvoření přechodu pro chodce, komise dopravy odsouhlasila návrh
vedení města o úpravě dopravního značení. Pro bezpečnost chodců se umístily svislé DZ „A12a“
(chodci) mezi čp. 809 a 227 ve
směru od Havířova a zároveň do
tohoto jízdního pruhu po obou
stranách byly vyznačeny vodorovné DZ „V12e“ (bílá klikatá čára)
v délce 30 m u místa pro přechá-

zení. Město Petřvald zajistilo povolení úpravy dopravního značení
a konečnou realizaci schváleného
dopravního značení provedla na
své náklady Správa silnic MSK,
středisko Karviná. Rádi bychom
touto cestou požádali majitele pozemku p. č. 4053/2 na ul.
Závodní o urychlené posečení velmi vzrostlé trávy.
Za komisi dopravy
Ing. Němec Josef, předseda komise

Pomohl kamarádovi při autonehodě
V pondělí 16. 5. 2016 došlo k nešťastné události, kdy dva spolužáci šli ze školy domů. Při přecházení
vozovky jednoho z nich srazilo projíždějící osobní vozidlo. Po nehodě
řidič vozidla ihned běžel ke zraněnému a druhý ze spolužáků Daniel
Čermák ohlásil nehodu na čísle
155, posbíral všechny věci zraněného spolužáka a vyčkal u něho
až do příjezdu záchranné služby
a Policie ČR. O celé události pak
poskytl informace policii. Daniel
Čermák se v této nezvyklé kritické situaci zachoval velmi duchapřítomně a statečně. Ing. J. Lukša,
starosta města, pozval Daniela
Čermáka 1. 6. 2016 do své kanceláře, kde mu osobně za tento čin

poděkoval, předal čestné uznání
a věcný dar.
Karin Canibalová, odbor správní
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Nadace ČEZ

Nepořádek kolem kontejnerů
Upozorňujeme občany, že kontejnery na papír, které jsou rozmístěny na území města Petřvald,
neslouží k odkládání rozměrných krabic, kartonů, papíru ve
větším množství či jiného rozměrného odpadu. Takový odpad, který vzhledem ke svému
rozměru nevejde do kontejneru,
je možné odevzdat do sběrného
dvora, v případě papíru i do některé ze sběren.
Povinnost odkládat odpad na
místa k tomu určená vychází z ustanovení § 17 zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Obecně závazná vyhláška města č. 1/2007 pak určuje místa,
kam je možné odpad odkládat.  
Zároveň je obecně závaznou
vyhláškou č. 4/2006 zakázáno znečišťování veřejného
prostranství. Za porušení povinností vyplývajících z výše
jmenovaných právních předpisů
lze uložit sankce. Odpady proto
odkládejte pouze do kontejnerů.
Místo kolem popelnic není určené k odkládání odpadů!

Město Petřvald podepsalo s Nadací ČEZ smlouvu o poskytnutí
nadačního příspěvku k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Bezpečnost a ochrana dětí
a mládeže v obci Petřvald“ v grantovém řízení „Oranžový přechod“.
Jedná se o poskytnutí finančních
prostředků Nadací ČEZ na osvětlení přechodu pro chodce na sil-

nici II/473 ul.
Šenovská, poblíž křižovatky
se silnicí I/59 ul. Ostravská. Nasvětlením tohoto přechodu dojde
ke zvýšení bezpečnosti chodců
přecházejících přes komunikaci.
Realizace výše uvedeného osvětlení je předpokládaná v roce 2016.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí

Informace k volbám do zastupitelstev
krajů ve dnech 7. – 8. 10. 2016

ZTRÁTY A NÁLEZY
V měsíci květnu 2016 byly Městskému úřadu v Petřvaldě odevzdány nálezy:
• černá peněženka s finančním obnosem, místo nálezu: parkoviště
u Penny Marketu
• prstýnek z bílého kovu s kamínkem, místo nálezu: kulturní dům
• dětská šedá bunda s kapucí, černým zipem i lemováním, místo
nálezu: ul. Závodní, autobusová zastávka Pustky
Vlastník nalezené věci se může informovat v kanceláři č. 101 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, § 26a upozorňujeme voliče, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou
zapsáni, na možnost požádat o vydání voličského průkazu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:
1) osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku uzavření stálého seznamu, městský úřad voličský průkaz
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.
2) podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb Městskému úřadu v Petřvaldě. Toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky. Městský úřad voličský průkaz voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče k volbám ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Moravskoslezského kraje.
Petra Bierská, odbor správní

Kompostéry



Zájemci o kompostér mohou
o jeho přidělení požádat vyplněním elektronického formuláře na
internetových stránkách města:
http://www.petrvald-mesto.cz/
pro - obcany/-zivotni-prostredi/
komposter y-2016/ nebo v yplněním níže uvedeného formuláře, který bude doručen poštou
nebo osobně na podatelnu MěÚ
Petřvald, náměstí Gen. Vicherka
2511, 735 41 Petřvald. Další informace na tel. č. 596 542 909
(Ing. Zuzana Sáňková, referent
odboru v ýstav by a životní ho
prostředí MěÚ Petř vald) a na
webov ých strá nká ch m ěsta:
www.petrvald-mesto.cz

ÚDAJE O ŽADATELI – VYPLŇTE:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ____________________________________________________________
DATUM NAROZENÍ: ______________________
ADRESA: ____________________________________________________________________
TELEFON: ______________________
E-MAIL: _______________________________________
PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU, NA KTERÝ BUDE KOMPOSTÉR UMÍSTĚN: ______________________



Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavy a životního prostředí

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ KOMPOSTÉRU

VELIKOST KOMPOSTÉRU: 			
(požadovanou velikost zakroužkujte)

700 l

1400 l

2000 l
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Přání babičkám ke Dni matek
Všichni víme, že Den matek je
mezinárodním svátkem všech maminek, kterým v tento den vzdáváme dík za jejich lásku, péči
a ochotu, obětavost a výchovu.
Slaví se druhou květnovou neděli,
ale kdy tento svátek vlastně vznikl, ví jen málokdo z nás.
Historie svátku matek a mateřství sahá do hlubokého dávnověku, kdy byl oslavován a uctíván
kult ženy/matky jako dárkyně života. První zmínky o svátku matek, jak jej známe dnes, pocházejí
z Anglie, z šestnáctého století.
Tenkrát byl tento svátek znám
jako Mateřská neděle či Neděle
matek (Mothering Sunday). Oficiálně byl Den matek vyhlášen svátkem roku 1912 v USA tehdejším
prezidentem Woodrowem Wilsonem. Do Československa dorazily oslavy Dne matek až o více
než deset let později, roku 1923,
přičiněním Alice Masarykové. Období, nastalé po druhé světové
válce, potlačilo oslavy Dne matek a nahradilo je Mezinárodním

Byli jsme blahopřát…
- paní Boženě Kráčalíkové,
která oslavila 85. narozeniny

paní Božena Kráčalíková

dnem žen. Rok 1989 nám pak
znovu svátek Dne matek vrátil.
Zdroj: http://denmatek.net/
A protože si dárek k tomuto
svátku zaslouží všechny maminky, i ty dříve narozené, navštívili
jsme společně s dětmi z Mateřské školy Petřvald Šenovská
a 2. května babičky v Domě s pečovatelskou službou v Petřvaldě
a v Domově Březiny v Petřvaldě.
Děti předvedly za hudebního doprovodu svých učitelek pásmo
básniček a písniček. Poté osobně popřály oslavenkyním s kytičkou, některé i s vlastnoručně
vyrobenými dárečky. Také děti
byly po zásluze odměněny malou sladkostí. Děti zcela jistě
svým roztomilým vystoupením
zahřály u srdíčka všechny přítomné divačky. Dodatečně přejeme
všem maminkám mnoho zdraví, lásky, pohody a trpělivosti
s dětmi.
Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Děti z MŠ Šenovská Petřvald

Starosta města přeje oslavenkyním

Setkání jubilantů
Dne 11. června 2016 se uskutečnilo v obřadní síni slavnostní
setkání jubilantů, kteří oslavili ve 2. čtvrtletí letošního roku
8O., 8 5., 9 0. a 95. naroze niny. Pozvání přijali tito oslavenci: Josef Trombík, Danuška
Čarnecká, Vlasta Brodová,
Jaroslav Janas, Jiřina Kozubková,
Rozalia Lilková, Anna Kafurová,
Danuše Karkošková.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho spokojenosti
a osobní pohody.
KPOZ

Komise pro občanské záležitosti

Zleva sedící: Danuše Karkošková, Danuška Čarnecká, Vlasta Brodová,
Anna Kafurová, Jiřina Kozubková a Rozalia Lilková.
Zleva stojící: Josef Trombík, Jaroslav Janas, Ing. Petr Dvořáček – místostarosta, Mgr. Šárka Němcová – členka zastupitelstva, Ivana Tomková
– matrikářka a Kateřina Pyreňová – přednášející. Foto: Karel Návrat

V měsíci květnu 2016 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu  

Martina Škutu

Vanesu Godulovou

Ellu Nalevajkovou

Máte-li také zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte,
kontaktujte matriku: tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz 

Izabelu Opálkovou
Foto: Pavel Římánek
Komise pro občanské záležitosti
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Rozloučení s předškoláky
Dne 14. 6. 2016 jsme přivítali
na radnici děti z petřvaldských
mateřských škol, které se stanou v září prvňáčky. Letos se
rozloučí se svou mateřskou školou 64 dětí. Malé předškoláky
v doprovodu jejich učitelek přivítali v obřadní síni představitelé
města Petřvald – pan starosta
Ing. J. Lukša a pan místostarosta

Ing. P. Dvořáček. Snaživí předškoláci zazpívali spoustu krásných
písniček a tím dokázali, že jsou
připraveni na to stát se prvňáčky. Posléze byly dětem předány
pamětní listy a ručně malované
kapsáře se školními potřebami.
A jelikož každý správný prvňák se
stane brzy čtenářem, rozdala také
paní knihovnice M. Molinková dě-

tem malé dárky - a to pozvánky do
knihovny a čtenářské průkazy. Za
všechno co se děti ve školce naučily, patří velký dík jejich paním
učitelkám, proto jsme nezapomněli ani na ně a potěšili je kyticí. Tečkou za tímto slavnostním
dopolednem byla pro děti pohádka s názvem „Slepená pohádka“,
kterou zhlédli v Kulturním domě

Petřvald. Celou slavnostní akci
zdokumentoval pan fotograf Karel Návrat a televizní štáb firmy
Fabex. Fotografie a video reportáž budou umístěny na webových
stránkách města Petřvaldu. Přejeme dětem krásné a pohodové
prázdniny plné zážitků a posléze
hodně štěstí a úspěchů ve škole.
Ivana Tomková, odbor správní

20. setkání hornických měst a obcí, 16. evropský den horníků a hutníků,
800 let královského města Příbram
Setkání se uskutečnilo ve dnech
10. - 12. 6. 2016. Město Petřvald
na této akci reprezentovali zastupitelé Jarmila Skálová, Jana
Jaglařová, Petr Přeček a starosta
Ing. Jiří Lukša. Delegaci za město Petřvald doplnil pan Stanislav
Žák. Jednou ze zajímavostí byl
fakt, že setkání Hornických měst
a obcí v České republice v září
2006 připravilo právě město
Příbram a k 20. setkání se opět
přihlásilo v podobě organizátora
této významné akce. Ve večerních hodinách jsme byli přítomni
v průvodu /čepobití/ z náměstí
T. G. Masaryka do Březové Hory
(součást města Příbram). V so-

botu 11. 6. jsme se zúčastnili
hornické bohoslužby na poutním
místě Svatá Hora a svěcení nového praporu VEBH. Poté byl
zahájen průvod „Hornická paráda“, který končil na náměstí T. G. Masaryka. Následovala
slavnostní hornická ceremonie
(vázání stuh na prapory jednotlivých měst, obcí, hornických a hutnických spolků). Nutno dodat, že
tohoto průvodu se zúčastnilo na
2000 krojovaných horníků a hutníků nejen z České republiky, ale
i z Evropy. Také jsme byli svědky
předání putovního praporu do rukou primátora města Chomutov,
organizátora akce v roce 2017.

Co napsat závěrem? Je dobře, že
se našli zájemci a nadšenci, kteří
drží pomyslný prapor pokračovatelů odkazu našich dědů a otců.

Dál nesou pochodeň ve snaze,
aby se na ně a jejich tvrdou práci nezapomínalo.
Jarmila Skálová, zastupitelka města

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Vzpomínka na školu v přírodě
V týdnu od 9. do 13. května se žáci
II. C a IV. B zúčastnili školy v přírodě v malebné obci Horní Bečva
v horském hotelu Mesit. Po příjezdu jsme byli ubytováni do svých
útulných pokojů, ve kterých jsme
prožili nadcházejících pět dnů příjemného pobytu. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, a proto jsme
mohli trávit většinu času na čistém
vzduchu. Chodili jsme na vycházky
po okolí, které jsme si zpříjemňovali hrami, soutěžemi, stavěním
domečků z přírodnin, hledáním
pokladu či brouzdáním se v potoce Bečva. Ve středu jsme podnikli

výlet do Rožnova pod Radhoštěm,
kde jsme navštívili Valašskou dědinu. Děti během prohlídky viděly
kovárnu, starou školu, hospodářská zvířata a radost si udělaly nákupem suvenýrů a dárečků pro své
blízké. Po dobré večeři vždy následoval zábavný program: karneval,
pyžamová párty, promítání pohádek, diskotéka a společenské hry.
Pět dní uteklo jako voda, v pátek
nás čekalo balení a cesta domů.
Pobyt jsme si všichni náramně užili a rádi bychom se tam ještě někdy vrátili. Poděkování patří paním
vychovatelkám Lence Kijonkové

a Lucii Zahnašové, paní zdravotnici Nadi Veličkové a noční službě
Zdeňce Konieczné.

Mgr. Vladimíra Lisová, vedoucí ŠvP
Mgr. Lenka Szendreyová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Den dětí – sportujeme s radostí
Na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
p. o. 1. červen již tradičně patří dětem. Sdružení rodičů při Základní
škole, Školní 246, Petřvald, z. s.
ve spolupráci se svazem skautů
a skautek ČR Junák - středisko Havířov, s Policií ČR a s velkou podporou
školy a žáků 9. a 8. tříd připravilo
nejrůznější sportovní, dobrodružné, logické disciplíny. A co všechno naši žáci zažili? Všichni žáci
si mohli vyzkoušet své pohybové, lezecké, střelecké dovednosti,

schopnost soustředění, bystré oko
či umění spolupráce. Prošli stanoviště lukostřelby, přetahování lanem, foukačky, Kimovy hry, s PČR
si vyzkoušeli dopravní značky, dále
běh na gumě, třínohý běh, švihadla, puzzle, opilecké brýle, zabíjení
hřebíků, florbal, airsoft, skok z místa, hledání rozdílů, písmena, skok
v pytlích aj. Celá akce byla finančně podpořena z programu nadace
OKD s názvem Srdcovka, sdružením rodičů při ZŠ a také základní

Jarní soutěž v anglické konverzaci na ZŠ
V měsíci dubnu a květnu proběhlo
na naší škole již tradiční zápolení
v konverzaci. V první fázi jsme zapojili 6. a 7. ročník, v druhé pak
ročník 8. a 9. ročník. Žáci konverzovali s učiteli na rozlišná témata, např. Moje rodina, Škola, Jídlo
a jeho zvyklosti, Velká Británie,
USA, Kanada, Austrálie apod.
Někteří žáci se připravovali pečlivě, jiní nechali vše náhodě a dou-

fali, že si vylosují téma, které je
jim blízké. Celkem se konverzace
účastnilo okolo 67 žáků. Pokud
mohu hovořit za všechny přísedící učitele, paní uč. J. Jankovou
či P. Cyroňovou, máme ze všech
dětí velikou radost, především nás
těší, jak umí okamžitě reagovat na
naše dotazy a využijí i méně používanou a náročnější slovní zásobu
a slovní obraty.

školou. Organizačně
vše zastřešilo vedení
školy ve spolupráci s manželi Burešovými, paní Bitalovou, rodiči žáků
a pedagogy školy. Dopoledne proběhlo v duchu radosti, úsměvů, za
své výkony žáci získali odměny formou sladkostí a drobných dárečků.
Doufáme, že se žáci nejen dobře
pobavili, ale že zde našli i ukázky
možností plnohodnotného trávení
volného času. Tento den byl dnem
radosti nejen pro naše žáky, ale na-

opak také naši žáci
udělali radost Marušce Kučerové – vážně nemocné
dívce s diagnózou DMO spastická
kvadruparéza. Všichni žáci pro ni
během školního roku sbírali víčka,
aby jí pomohli získat nějaké finance na drahé rehabilitace. Zástupci
žáků jí u příležitosti Dne dětí předali
dárkový šek a víčka jako vyjádření
podpory v její těžké životní situaci.
Mgr. Ivana Studená,
zástupkyně ředitelky školy

Škola v přírodě, Horní Bečva,
hotel Labyrint, 23. – 27. 5. 2016
45 žáků V.A a V.B naší školy se zúčastnilo školy v přírodě. Děti byly
ubytovány v tří až pětilůžkových pokojích s vlastním sprchovým koutem a WC. Dopoledne byl dvouhodinový výukový a poté relaxační
program pod vedením učitelů. Odpolední program měli připravený
vychovatelé. Byl pestrý, zajímavý, promyšlený, děti velice zaujal, byly
jím nadšené a výrazně přispěl ke kladnému hodnocení pobytu ze strany dětí. Jeden den byl věnován výletu do Rožnova pod Radhoštěm,
návštěvě Dřevěného městečka a sportovního centra Gibon park.
Děti hodnotí pobyt kladně. Jsme přesvědčeni, že škola v přírodě splnila svůj účel. Mgr. Otakar Prášek, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

6. a 7. ročníky byly vyhodnoceny za každou třídu zvlášť:
6.A: 1. místo – T. Dutko, 2. místo – A. Sívková, 3. místo – A. Mendrochová
6.B: 1. místo – J. Černošek, 2. místo – R. Bělk, 3. místo – L. Dvořáček
7.A: 1. místo – J. Szotkowski, 2. místo – M. Hrušovská, 3. místo –
K. Kuzma, O. Kotas
7.B: 1. místo – A. Dronská, 2. místo – N. Brychcyová, 3. místo – M. Vrána
8.A a 8.B: 1. místo – K. Petřvalská , 2. místo – K. Smiešková, 3. místo – K. Langerová
9.A a 9.B: 1. místo – A. Szotkowská, 2. místo – E. Břenková, 3. místo – J. Volný
Všem žákům gratulujeme a za finanční podporu, která byla použita na
nákup odměn, děkujeme Sdružení rodičů při ZŠ v Petřvaldě.
Mgr. Jana Güntherová, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246

Koncert nejen pro maminky
Tímto názvem našeho koncertu jsme v ZUŠ Petřvald 6. 5. 2016 uvítali naše publikum v sále, který byl zaplněn hlavně maminkami. Děti
obdarovaly hosty svými skladbičkami, hrou na různé hudební nástroje,
zpěvem, přednesly maminkám k svátku básničky a zatančily tanečky. Programem provázela paní učitelka Ivana Matušů. Náš koncert
byl velmi pestrý a vnesl do srdcí všech posluchačů dobrou náladu.
Ivana Matušů, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Dětský ranč v Hlučíně

Vernisáž na ZUŠ
Dne 3. 5. 2016 v 16.30 hod.
proběhla v prostorách ZUŠ, nazvaných „Galerie na chodbě“,
již třetí vernisáž žákovských prací. Je pěkné, že se tato událost
z minula zapsala do povědomí
lidí a přišlo snad ještě více návštěvníků než minulý rok. Jsme
rádi, že se nejbližší přišli podívat,
jak se dětem výtvarné práce povedly. Dětem to udělalo velkou
radost. O drobné pohoštění se
postaraly maminky některých
žáků a přidali se i někteří učitelé. Za to jim moc děkujeme, stejně jako žákům, kteří zahráli na
vernisáži, a paní učitelce Blance
Ryšánkové, která si organizaci
hudebního vystoupení vzala na
starost. Na vernisáži jsme mohli
spatřit práce dětí, které vytvořily v tomto školním roce. Témata
byla rozličná, více jsme se zaměřili na techniku malby, ale můžete vidět i kresbu, kombinovanou
techniku, keramiku i prostorové práce. Stejně jako v minulém roce byly i letos vyhlášeny
výsledky školního kola výtvarné soutěže na téma „Mandaly“.
V kategorii mladších žáků získaly 3. místo Kateřina Šikulová,
2. místo Barbora Vajdjaková

a Hana Müllerová, 1. místo
Michaela Ševčíková. V kategorii starších žáků získaly 3. místo Kateřina Křižáková, 2. místo
Adéla Mendrochová a 1. místo
Ester Kačeriková. Žákům byly
předány diplomy a sladké odměny. Bylo velmi obtížné vybrat vítěze, protože se práce všem žákům
velmi povedly. V tomto roce nás
čeká ještě výstava v dětském
oddělení petřvaldské městské
knihovny na téma „Ryby“, práce budou prostorové a budete
je moci vidět už v měsíci červnu.
Také jsme se zapojili do projektu
o Karlu IV., na kterém ZUŠ spolupracuje se základní školou. Žáci
vytvořili tři panely s motivy doby
Karla IV. i nejrůznější samostatné
práce týkající se této doby. Práce
budou vystaveny v měsíci květnu
v prostorách základní školy. Ještě
jednou všem děkujeme za účast
na vernisáži. A pokud vám vernisáž unikla, máte možnost výstavu navštívit a sami se podívat,
a to v době konání žákovských
koncertů. Srdečně vás zveme na
výstavu, která potrvá až do konce
školního roku.

Navštívily ho 30. 5. 2016 děti z MŠ
Šenovská a děti z MŠ Závodní.
Dětský ranč v Hlučíně – hipoterapeuticko - sportovní centrum.
Kolébka hipoterapie v ČR. Jediné
zařízení tohoto typu na světě.
Využili jsme pobytového programu
pro mateřské školy. Děti si prohlédly domácí ZOO (kozy a ovečky
kamerunské, holandské, králíky,
slepice, krůty, osly, kočky, lamy).
Zážitkem pro děti bylo, že zvířátka mohly samy krmit. Při pobytu
v rehabilitační zahradě jsme pomyslně cestovali světem, chvílemi se nacházeli v osadě indiánů,
kolem i uvnitř pyramidy, tu zase
na vesnici a u průzračného jezírka

se spoustou barevných rybiček,
žabiček i vodních želv. Děti si užívaly nádherných zákoutí a nových
poznání. Nezapomněli jsme ani na
dětské centrum, kde se děti vydováděly i protáhly tělo při zdolávání
lanového centra, různých průlezek, houpaček. Ovšem největším
dobrodružstvím byla pro děti jízda na koni, která byla organizována zaměstnanci Dětského ranče.
Vraceli jsme se dokonale unaveni, ale s úsměvem na rtech a plni
úžasných dojmů.
Mateřská škola Šenovská,
ved. učitelka Darja Sikorová
Mateřská škola Závodní,
ved. učitelka Ludmila Weidlová

Mgr. Kateřina Benešová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Jednou se něco začíná, jednou se něco končí
Je to neskutečné, kterak děti
stárnou, před pár lety se přihlásily ke studiu hry na hudební
nástroje a také do výtvarného
oddělení. A nějak to uběhlo. Čas
letí jako voda a už mají za sebou
7 let, absolvovaly povinný 1. cyklus. 20. 5. 2016 zazněly v koncertním sále naší školy nádherné
skladby, melodicky milostné, romanticky laskavé, hřmotně burcující, laskavě pohlazující a do
života povzbuzující. A kdože to
vlastně rozezněl naše posluchače krásnou hrou? Byly to absolventky, klavíristky:
Anna Dronská, absolventka
1. stupně – paní učitelka Š. Podobová
Klára Smiešková, absolventka
1. stupně – paní učitelka J. Bajgarová

Kateřina Gawlasová, absolventka 2. stupně – paní učitelka
Š. Podobová
Jan Rusoň, zobcová flétna, absolvent 1.stupně – paní učitelka
B. Ryšánková
Všichni, kdo navštívili náš koncert, se mohli pokochat také
nádhernými výtvarnými pracemi
dětí z výtvarného oboru, taktéž
absolventů, žáků ze třídy paní učitelky Mgr. K. Benešové. Jsou to:
Simona Tomisová, Radim Bierski,
Matěj Štol a Klára Dančáková.
Byl to opět hudebně úžasný zážitek a my se už zase těšíme na další. Všem absolventům děkujeme
za poctivou práci a přejeme jim
do života hodně štěstí. Ať se jim
toto štěstí sype ze všech stran.
Jana Bajgarová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Žákyně 9. ročníku vybojovaly krásné
2. místo na soutěži v cizích jazycích
Každý rok v květnu pořádá ZŠ
Mládežnická, Havířov – Podlesí
(škola zaměřená na výuku cizích
jazyků) soutěž s názvem „Jazyky
hrou“. I letos jsme vyslali dvojici
žákyň, aby si zasoutěžily, posbíraly nové poznatky a změřily síly
v anglickém jazyce. Soutěž je
každoročně pojata tematicky
a v letošním 13. ročníku jsme
pilně nastudovali vše, co se týká
olympijských her. Havířovskou
školu navštívily děti ze škol jak
v blízkém, tak i širokém okolí.
I letos účastníci změřili své síly

v anglickém, německém, ruském
i francouzském jazyce. Děvčata
Adéla Szotkowská a Markéta
Kasterková (IX.A) nakonec mezi
33 soutěžícími dvojicemi skončila v anglickém jazyce s celkovým
počtem 140 bodů na krásném
druhém místě. Hodnotné ceny jim
předal samotný náměstek primátora statutárního města Havířov
Mgr. D. Vachtarčík. Děvčatům
gratuluji a přeji další úspěchy nejen v anglickém jazyce.
Mgr. Jana Güntherová, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p. o.
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Den Karla IV.
V letošním roce slavíme významné
výročí spojené jednou z největších
postav české historie. 14. května
2016 uběhlo 700 let od narození
Karla IV., římského císaře a českého krále. Jeho dílo a skutky se
staly nesmrtelnými. Ty jsme si
připomenuli interaktivním programem, jehož slavnostní vernisáž
proběhla ve středu 18. května
2016. Nejvýznamnější momenty
života našeho slavného vladaře
představili žáci 9. ročníku v multijazyčné verzi. V rámci předmětu
anglická konverzace pod vedením paní učitelky Julie Jankové
zmapovali nejdůležitější okamžiky
Karlova života a zamysleli se, co
asi Karel IV. a jeho nejbližší mohli pronést za dialogy. Vše pilně
nacvičovali. Hosté vernisáže pak
měli příležitost zhlédnout např.
okamžik Karlova narození, jeho
svatbu s první ženou Blankou
z Valois, ale i Karlův skon. Tyto
výjevy byly doprovázeny českým
komentářem, ostatní protagonisté
pronášeli věty v anglickém jazyce.
Proč v angličtině? Ve středověku
plnila funkci lingua franca latina,
dnes je nejrozšířenějším jazykem
angličtina. Proto bylo představení česko-anglické. Pokud by Karel IV. žil dnes, jistě by angličtinu
ovládal. Vždyť měl na jazyky velký talent, ovládal celkem pět řečí
(němčinu, francouzštinu, latinu,
italštinu a češtinu). Dramatizaci
doprovázela výstava výtvarných
prací žáků 1. a 2. stupně, výtvarného kroužku, základní umělecké školy a družiny pod vedením
paní učitelky Kateřiny Benešové,
Hynka Petera. Ivo Karáska a Jany
Dostálové. Ke zhlédnutí byla také
jedinečná výstava „Karel IV. Život
Otce vlasti“, kterou nám zapůjčilo Národní pedagogické muzeum

a knihovna J. A. Komenského. Děkujeme! O hudební doprovod v gotickém stylu se postaraly žákyně
8. ročníku pod vedením paní učitelky Jany Bajgarové. O životě na
Karlově dvoře se hosté mohli blíže
dozvědět z prací a referátů žáků
7. a 8. ročníku pod vedením paní
učitelky Lenky Kocurkové. Žáci vytvořili své erby podle heraldických
zásad, připravili referáty o stravování a stolování v středověku,
napsali dopis Karlu IV. se zamyšlením nad vlivy, které působily na
jeho úspěšný život. Také vytvořili
životopisy členů Karlovy rodiny.
Členové dějepisného kroužku celý
program uvedli a pomohli s technickým zajištěním. Hosté mohli navštívit také slavný hrad Karlštejn.
Žáci VII. B Eliška Kubešová, Tomáš Fajkus, Lukáš Fajkus a Natá-

lie Brychcyová intenzivně po dobu
pěti dnů pracovali a sestavili jeho
model. Život a dílo Karla IV. je inspirující dodnes. Jeho snaha o diplomatické řešení sporů a rozkvět
Zemí koruny české by mohly být
vzorem pro dnešní politiky. Vyzvali
jsme žáky, aby se také Karlovým
dílem nechali inspirovat a vyjádřili, čeho by chtěli dosáhnout
oni sami. Své myšlenky psali na
tabule, které byly také součástí
výstavy. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě
akce podíleli. Všem pedagogům,
správním zaměstnancům a v neposlední řadě žákům. „Naši“ herci
museli překonat ostych a předstoupit před své spolužáky a další
hosty z řad rodičů a představitelů
města Petřvald. Představení proběhlo celkem šestkrát a pokaždé

bylo výborné. Celá akce by nemohla proběhnout bez pomoci pana
školníka Martina Grafa, který zajistil výstavní panely, a žáků, kteří
plnili funkci technických pomocníků. Paní učitelka Lenka Kocurková zajistila zapůjčení dobových
kostýmů z Divadla loutek Ostrava
a spolupracovala při organizaci
akce. Velmi mne jako učitele těší
a nabíjí práce s žáky, kteří mají zájem a pracují. Děkuji všem a velmi
si vážím toho, že jsem se mohla
na této úspěšné akci podílet. Akci
byla zdokumentována fotograficky
(děkujeme panu Pavlu Římánkovi)
a na webové prezentaci města je
ke zhlédnutí videoreportáž.
Za všechny organizátory Julie Janková,
učitelka Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, p. o.

MAP – ORP Orlová – 2. zasedání Řídícího výboru
V úterý 14. června 2016 se již podruhé na MěÚ v Orlové sešel Řídící
výbor projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je město
Orlová a cílem je vytvořit dokument - místní akční plány v oblasti
vzdělávání, který bude i kritériem
přijatelnosti u investičních projektů z IROPU v rámci výzev pro školy. Město Petřvald je partnerem
projektu a v Řídícím výboru je zastoupeno p. Mgr. Lucií Polkovou
(ved. správ. odb. Petřvald). Zasedání se zúčastnili jak členové ŘV,
jejichž úkolem bylo schválit první
verzi Strategického rámce, tak
zástupci partnerů projektu, kteří
zde diskutovali o prioritách a vizi.
Strategický rámec byl vytvořen realizačním týmem projektu a obsahuje investiční záměry škol, DDM,
DM Orlové, knihoven v ORP Orlová. Ne vše, co je v něm uvedeno,

bude realizováno a neplatí, že co
v něm uvedeno není, nesmí být.
Je to živý dokument, který bude
aktualizován každých šest měsíců na základě nově vznikajících
potřeb v území, vyhlášených výzev dotačních programů a výsledků činností pracovních skupin.
Pracovní skupiny byly sestaveny
ze zástupců partnerů projektu
a od září se začnou zabývat jim
svěřenými úkoly. Celkem bylo vytvořeno šest pracovních skupin
(1. Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita,
2. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, 3. Čtenářská,
matematická a jazyková gramotnost, 4. Rozvoj kompetencí dětí
a žáků v polytechnickém vzdělávání, 5. Kariérové poradenství
v základních školách, 6. Rozvoj

podnikavosti, iniciativy a zájmů
dětí a žáků) v závislosti na zvolených prioritách, strategických
cílech a opatřeních, které vyplynuly z diskuse na setkání a analýzy dotazníkového šetření MŠMT,
analýzy investičních záměrů škol
a analýzy strategických dokumentů týkajících se vzdělávání. Petřvald má své zastoupení v první
pracovní skupině „ Předškolní
vzdělávání a péče: dostupnost –
inkluze – kvalita“ prostřednictvím
p. ředitelky MŠ Petřvald Mgr. Jiřiny Budíkové a v páté pracovní
skupině „Kariérové poradenství
v ZŠ“ prostřednictvím p. ředitelky
ZŠ a ZUŠ Ing. Zdeňky Kozlovské.
I přes nemalé problémy, se který-

mi se realizátoři projektu musí při
své práci potýkat, bylo „odstartováno“ a snaha dojít cíle ještě nevymizela. Metou budiž vize roku
2023, na které se shodli všichni přítomni jednání. „Na základě
dohody všech zainteresovaných
subjektů v území podpořit rozvoj
potenciálu a osobnosti každého
dítěte do 15 let - formou možností
přístupu ke vzdělání všem, pomoci potřebným, nabídky mimoškolních aktivit zájemcům, pochvaly
a odměny pro nejlepší s cílem vychovat slušného a podnikavého
člověka schopného si najít práci
a být úspěšným ve svém životě.“
Ing. Jana Pilariková,
manažer projektu "MAP - ORP Orlová
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

PS DANCE Petřvald ukončilo veleúspěšnou sezonu
Téměř 140 taneční ků našeho
souboru letos již ukončilo taneční
sezonu, a že byla velmi úspěšná
ve všech směrech, o tom nemůže vůbec nikdo pochybovat. Od
září 2015 do května 2016 jsme
vystupovali na zhruba dvaceti akcích. Udělali jsme radost nejen
našim petřvaldským školským
pracovníkům ke Dni učitelů, ale
třeba i dědečkům a babičkám
v Domově Březiny. Zahájili jsme
téměř všechny plesy v našem
městě, hosty jsme byli i na plesech v Šenově či Havířově a ani

naše družební město Jasienica
nepřišlo o pohled na naše krásné
tanečnice. Vyvrcholením naší sezony byla obrovská dvojitá porce
tance pro naše nejvěrnější fanoušky, rodiče a hosty dne 7. května,
kde se představil celý náš soubor
v plné parádě. Nakonec jsme vyslali několik choreografií na soutěže do Nového Jičína, Bohumína
a Havířova - a byly to opravdové
pohárové žně. Celkem jedenáct
ocenění v různých tanečních kategoriích je velký úspěch. Navíc
nás letos nikdo nemůže pode-

zírat, že poháry jsme vyhráli na
domácí půdě. Jsem velmi pyšná
na náš soubor, na tanečníky, na
trenéry, na úspěchy, které sklízíme, protože je vidět, že to děláme
dobře. Mám radost, když vidím, že
se začínají zapojovat v trénování
a v chodu souboru naše odchované tanečnice, že je to pohltilo
stejně jako mě, a že tedy mohu
s klidem trošku zodpovědnosti přenést na jiná bedra. Všem
mým trenérkám strašně moc
děkuji a nesmírně si jejich práce vážím, protože náš soubor už

není jen takový malý petřvaldský
kroužek - je to obrovský vlak, plný
nadaných dětí, který se rozjíždí
ukrutnou rychlostí a je třeba, aby
se zapojila spousta lidí, aby vlak
nevykolejil. Děkuji Ireně Oláhové,
Barči Tomaňové, Markétě Lálové,
Mirce Hanzlové, Martině Jagelské
a Verči Krajčové, protože obětují svůj čas pro petřvaldské děti,
pro Vaše děti! A děkuji městu
Petřvald, které nám dělá skvělé
taneční podmínky.
Lucie Skrzyžalová,
hrdá trenérka souboru PS DANCE :-)

 12. července – DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ DĚTIČKY – od 9.00 do 11.00 hod. v knihovně.
 19. července – ZOO Olomouc zájezd pro děti a rodiče
 Cena za autobus pro dospělého 100,- Kč (objednávky na tel: 723 909 247)

dítě zdarma – při objednávce musí být uhrazena vratná záloha 100,- Kč
Vstupné si na místě platí každý sám – vstup do zoo dospělí 110 Kč dítě – 70 Kč
Odjezd v 7:30 hod. od Penny Marketu. Příjezd v cca 17.00 hodin.

27. července – ČOKOLÁDOVÁ ŠTAFETA – od 9.30 do 11.30hod.
sraz v 9.30 hodin v SKS
 9. srpna – VELKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH – od 9.00 do 11.00 hod. v knihovně.



16. srpna – Za RYTÍŘI HRADU ŠTRAMBERK zájezd pro děti a rodiče
Cena za autobus pro dospělého 100,- Kč (objednávky na tel: 723 909 247)
dítě zdarma – při objednávce musí být uhrazena vratná záloha 100,- Kč
Vstupné si na místě platí každý sám – vstup dospělí 35 Kč pro dítě – 25 Kč.
Odjezd v 8.30 hod. od Penny Marketu. Příjezd v cca 17.00 hodin.

 25. srpna – HONBA ZA POKLADEM
sraz v 9.30 hodin v SKS.

Pro více informací volejte 596 542 951, nebo 723 909 247. Pište e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
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FOTOREPORTÁŽe
Den dětí plný her
Dne 29. 5. 2016 se v areálu sokolovny konal Den dětí. Letos i přes
nepřízeň počasí se nakonec na
nás usmálo sluníčko. Zajímavý
program si připravili hasiči a kynologický svaz. Dětem připravili

ukázku požárního zásahu a agility. Nezaostávaly ani další místní
spolky (rybáři, včelaři, myslivci,
TJ Hepo, TJ Sokol, jóga), které dětem připravily spoustu zajímavých
soutěží. Děti mohly využit skáka-

cí hrad, malovaní na obličej, jízdu
na poníkovi nebo kočárem. Celý
program doprovázeli Klauni na
volné noze. Sladkým sponzorem
akce byli místní odborníci na výrobu cukrovinek Candy plus, a.s.,

TJ Sokol poskytla dětem občerstvení a areál zdarma. Všem, kteří
se zapojili do programu, věnovali
se dětem a přispěli k pěknému nedělnímu odpoledni, patří velký dík.
Bronislava Siudová,
kulturní referentka
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II. Petřvaldský letní otvírák
V sobotu 11. 6. 2016 vyrostlo
vedle kulturního domu podium
a úderem 14. hodiny zahájil místostarosta pan Ing. Petr Dvořáček
II. ročník Petřvaldského letního
otvíráku. Jako první začala hrát
„domácí“ kapela Katapult revival,
kterou vystřídala dívčí hardrocko-

vá kapela z Ostravy Kapriola, hrající vlastní tvorbu s českými texty.
Po nich následoval hard rockový
Deep Purple. Svou premiéru zažila
i další petřvaldská folková skupina Belegro k.h.o. Na své si přišli
návštěvníci všech věkových skupin
a žánrů, ti starší plnili prostor, když

to na podiu rozjela šenovská skupina AC DC (revival), aby později uvolnili místo hlavně fanynkám skupiny
Nebe. Jako poslední se představila
skupina z Přerova Penzistor. Mezi
jednotlivým vystoupením skupin
byly připraveny soutěže a moderátor akce Michal Pistolas předával

odměny partnera akce společnosti
Radegast. Druhý ročník se vydařil,
dík patří také členům komisí, především dopravní a všem dalším,
kteří pomáhali organizačně a pořadatelsky akci zajistit.
Břetislav Hečko, předseda komise
kultury, školství, tělovýchovy a sportu
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Město Petřvald připravuje

 IV. SRAZ VETERÁNSKÝCH VOZIDEL
16.00 – SPANILÁ JÍZDA PETŘVALDEM

 BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM

Klaun Hopsalín * Rock & Roll Band
M.Woodmana * Olga Lounová * Poutníci*
Buty a další program
 DĚTSKÉ ATRAKCE
 OHŇOSTROJ
 STÁNKOVÝ PRODEJ – hlaste se na
tel. čísle 723 909 247 nebo mailem:
sks@petrvald-mesto.cz

KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

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

Knihovna během prázdnin!
Po, St:  9.00-11.30 a 12.30- 17.00 hodin
Út:  8.00 – 14.00 hodin
Čt, Pá:  zavřeno

Během prázdnin nebude Klub her a Klub maminek. Znovu se
sejdeme v září. Počítačové kurzy nejen pro seniory budou probíhat každou středu 9:00 – 11:00 hodin.

Letní činnost
Ani letos se o prázdninách nemusíte nudit. Nezůstávejte doma, přijďte
do knihovny!!
12. 7. od 9.00 hodin – Dílničky pro šikovné dětičky
9. 8. od 9.00 hodin – Velký turnaj v deskových hrách

Pasování prvňáčků na čtenáře
Letošní pasování prvňáčků na
čtenáře proběhlo v naší knihovně 24. 5. a 3. 6. Prvňáčky nejprve přivítala královna Knihomilka
IV. s princeznou Vševědkou a rytí řem Petrem z Waldu. Potom
děti společně odříkaly čtenářský
slib a pak po jednom předstoupily před královnu. Musely ukázat,
že umějí opravdu číst a přečíst
kousek z kouzelné knihy princezny Vševědky. Potom poklekly před
rytíře Petra z Waldu, který je svým

(opravdickým  ) mečem pasoval
na čtenáře. Z rukou královny pak
obdržely pasovací listinu, přihlášku do knihovny s možností roční
registrace zdarma a knihu Knihožrouti, kterou napsala Klára Smolíková a ilustrovala Bára Buchalová.
Knihu vydalo nakladatelství Triton
se spoluúčastí projektu Čtení pomáhá. Garantem celé akce je SKIP
(Svaz knihovníků a informačních
pracovníků). Kniha byla vydána speciálně pro tento účel v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka. Děti přišli pozdravit také
zástupci radnice – pan starosta
Ing. Jiří Lukša a pan místostarosta
Ing. Petr Dvořáček. Fotodokumentaci z akce, kterou letos zajišťovali pan Pavel Římánek a paní
Inka Burová, můžete zhlédnout na
https://knihpe.rajce.idnes.cz/
Pasovani_prvnacku_na_ctenare.
Děkujeme také žákům deváté třídy
Lukáši Dutkovi a Michalu Tajdusovi za aktivní pomoc při pasování.

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Humanitární sbírka
Pro Diakonii Broumov se konala ve
dnech 18. a 19. 5. 2016 ve spolupráci města Petřvald a ZO Českého
svazu žen Petřvald-sídliště. Velké
množství pytlů, krabic a igelitových
tašek svědčilo o tom, že lidé považují tuto akci za velmi užitečnou
a svými svršky, hračkami, botami
a elektropřístroji tak chtěli přispět
těm, kteří to opravdu potřebují. A to
si myslím je nejdůležitější myšlenka
celé akce. Moje poděkování patří
zejména paní Z. Konieczné a S. Čopiánové (členkám ZO ČSŽ Petřvaldsídliště), které oba dny neúnavně
tyto předměty odebíraly. Chtěla
bych také poděkovat vedení města
za přistavení dalších kusů kontejnerů na papír a plast na sídliště na ul.

Březinské. Oba pánové Ing. J. Lukša
a Ing. P. Dvořáček se v prosinci minulého roku zúčastnili naší výroční
členské schůze a tam jim byl přednesen požadavek o rozšíření počtu
kontejnerů na papír a plast. V té
době na sídlišti stály dva kontejnery
na papír a dva kontejnery na plast.
Lidé na sídlišti opravdu poctivě třídí komunální odpad a mnohdy tyto
kontejnery byly přeplněny. Po dodání dalších kontejnerů je od té doby
na sídlišti pořádek a čisto. Popelnice nepřetékají odpadem, a tudíž
ani vítr nerozfoukává přebytečný
tříděný odpad. Takže ještě jednou
děkuji vedení města za vyslyšený
požadavek.

Dětský tenisový den
V sobotu 4. 6. 2016 se ve sportovním areálu pod patronací města
konal dětský tenisový den. Zúčastněných 25 dětí soutěžilo v pěti
dovednostních disciplínách se zaměřením na tenis.
V kategorii 6-10 let se vítězkou stala Hana Tešnarová a v kategorii
10-15 let se vítězkou stala Esterka Kačeríková. Za přípravu a organizaci děkuji především paní Ivaně Koóšové a také dalším členům TK,
kteří se na akci podíleli.
Za TK Petřvald Ing. Václav Holeček

Jarmila Skálová,
předsedkyně ZO ČSŽ Petřvald-sídliště

PODĚKOVÁNÍ
TK Petřvald děkuje panu Jaroslavu Jančimu za posilovací stroj,
který daroval tenisovému klubu.
Za TK Petřvald Ing. Václav Holeček

Pobočka – Technické muzeum Petřvald
Stálé expozice: Kouzelný svět
tramvají, Tradice hornictví
Výstava:
Historický nábytek
Výstava představí nábytkářské
umění v průběhu historických období. Návštěvník se seznámí se
slohovými proměnami nábytku,
vhodnými materiály pro výrobu
nábytkových kusů a s odbornou
terminologií odvětví. Výstava s interaktivním stanovištěm, určená
také spoluobčanům se zdravotním
postižením, je spolufinancována
ze zdrojů MSK. Výstava potrvá do
31. 12. 2016.
Akce připravované na měsíc
červenec:
• PRÁZDNINOVÝ KOUTEK  (červenec - srpen) - různé aktivity pro
malé i větší.
• VELKÁ  PRÁZDNINOVÁ  SOUTĚŽ (červenec - srpen) - tradiční
soutěž o pěkné ceny ve výtvarném
zpracování prázdninových zážitků. Soutěží se ve dvou kategoriích: 1) 0 – 16 let, 2) 17 – 99 let.
Vaše práce (fotky, obrázky, výrobky) přineste do TMP do konce
prázdnin. Vyhodnocení proběhne
7. – 9. 9. 2016.

Během prázdnin nám do Technického muzea
v Petřvaldě přineste v jakémkoli provedení nejkrásnější
prázdninový zážitek
(fotky, výrobky, obrázky)
a vyhrajte zajímavou cenu.
Vyhodnocení soutěže 7. – 9.9. 2016
Soutěžíme ve dvou věkových kategoriích:
1) 0 - 16 let 2) 17 - 99 let

Technické muzeum Petřvald, K Muzeu 89, Petřvald, tel. 596 541 092, e-mail: petrvald@muzeumct.cz
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz

Petřvaldské noviny

14

Senioři z KD Dolu Fučík v Petřvaldě
nezaháleli a vydali se do Beskyd
Byl čtvrtek 26. května a autobus
se 47 důchodci a rodinnými příslušníky vyjel v 7 hodin ráno od
restaurace Valachovec z Petřvaldu směrem na Frýdek-Místek,
Frýdlant nad Ostravicí, Čeladnou,
Kunčice pod Ondřejníkem, Trojanovice, Rožnov pod Radhoštěm,
Dolní Bečvu, Hutisko – Solanec,
Velké Karlovice, Karolinku a Nový
Hrozenkov – město před cílovou
stanicí Kohútka, kde autobus
zaparkoval okolo půl desáté. Na
Kohútce kolektiv uvítal procházku po zdravém horském vzduchu
po moravsko – slovenském pomezí. Z Kohútky náš autobus uháněl k hotelu „Sůkenická“, kde byl
na 12. hodinu připraven na přání
všech „cestovatelů“ jednotný lahodný oběd. Do 16. hodiny byla

domluvena za stálého pěkného
počasí obhlídka okolí včetně okolí rozhledny, která je v blízkosti
hotelů „Sůkenická“. Na 16. hodinu nám paní vedoucí hotelu se
svým kolektivem ukuchtila 47
porcí chutné vaječiny od slepiček z hor. Při zmínce o pěkném
počasí nesmíme opomenout, že
jsme vyjížděli za pochmurného
rána a místy drobného deště, ale
v Rožnově pod Radhoštěm nás
uvítalo sluníčko, které nepřestalo
hřát až do večerních hodin. Okolo 17. hodiny jsme se autobusem
vydali na cestu k domovu. Všichni účastníci zájezdu byli spokojení
s pobytem na čerstvém horském
vzduchu.
Za výbor KD Dolu Fučík v Petřvaldě
Bohuslav Bidlo

KČT Petřvald informuje
Turistická sezona je v plném
proudu a členové KČT absolvují
v období od 14. 5. do 11. 6. sobotu co sobotu celkem 5 akcí.
14. 5. výlet do Strážovských
vrchů. Trasy Košecké Rovné –
Mojtín – Rohatá skála – Ladce
(20 km) nebo Košecké Rovné
– s e dlo M r a z nica – L a d c e
(10,5 km). Turistické putování
bylo doplněno o prohlídku poutního místa na Butkově a návštěvu místní salaše s možností
ochutnat i nakoupit tradiční výrobky – žinčicu, brynzu nebo sýry.
21. 5. smažení vaječiny. Akce
proběhla již podruhé v Petřvaldě
na zahradě u Pavelků, za účastí
48 členů. Kromě vaječiny, která se opravdu povedla, jsme se
pobavili při soutěživých hrách,
a to vše za krásného počasí.

28. 5. výlet na jižní Moravu do
Bílých Karpat. Trasy Kněždub –
Kobyla – Čertoryje – Šumárník –
Radějov (21 km) nebo Kněždub
– Šumárník – Kuní hora – Radějov
(8 km) vedly krásnou přírodou
Bílých Karpat. V Kněždubu jsme
navštívili rodný dům bratrů Úprků
a kostel sv. Jana Křtitele. 4. 6.
brigáda na Bezručově chatě na
Lysé hoře. Pro KČT Petřvald to
byla již sedmá brigáda na této
chatě. Tentokrát jsme pracovali
na úpravách okolí chaty, příprava
svahu pro zatravnění a výsadbu
a zpracování dřeva. 11. 6. výlet na Velkou Fatru. Připraveny
jsou trasy sedlo Malý Štúrec
– Králova studňa – Staré Hory
(21 km) a Dolný Harmanec –
Japeň – Staré Hory (9 km)
Anna Vlčková, KČT, odbor Petřvald

Branný závod
V sobotu 21. 5. 2016 se na cvičáku ZKO Petřvald uskutečnil druhý
ročník branného závodu. Akce se
zúčastnilo celkem 28 dvojic (psovod+pes) z různých cvičáků a měst.
Závod byl rozdělen do tří kategorií.
Muži (8), ženy (10) a děti do patnácti let (10). Trasa pro muže byla
3km, pro ženy a děti 2km. Na tra-

se si závodníci vyzkoušeli překonat
překážky (áčko, střelbu na terč, plazení, slalom, tunel), aby mohli pokračovat a úspěšně trasu dokončit.
Po úspěšném doběhnutí všech zúčastněných následoval oběd a vyhlášení, kde si každý účastník něco
malého pro sebe i svého chlupatého parťáka odnesl.
Za ZKO Petřvald Kristína Bezecná
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TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
7. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (22. kolo).
TJ PETŘVALD - ALBRECHTICE „B“
6:1 (3:1).
Branky a asistence: 3.´ T. Sobek
(J. Sklepek), 38.´ G. Laurenčík
(J. Sztymon), 41.´ J. Karkoška (G.
Laurenčík), 54.´ L. Fišer (D. Vasil), 79.´ T. Sobek (T. Volný), 87.´
P. Jonšta z pen. (faul na T. Sobka)
- 10.´ V. Bilan.
14. 5. - mistrovské utkání okr.
přeboru (23. kolo).
Viktoria BOHUMÍN  - TJ PETŘVALD 0:2 (0:2).
Branky: 3.´ J. Karkoška, 21.´
J. Sztymon.
21. 5. - mistrovské utkání okr.
přeboru (24. kolo).
TJ PETŘVALD - Slovan ZÁBLATÍ
5:5 (1:2).
Branky: 20.´ J. Karkoška, 46.´
O. Kostka, 53.´ T. Volný, 58.´
G. Laurenčík, 63.´ L. Chromik 6.´ 0:1, 35.´1:2 z pen., 66.´5:3,
78.´5:4, 82.´5:5.
29. 5. - mistrovské utkání okr. přeboru (25. kolo).
VĚŘŇOVICE - TJ PETŘVALD 2 : 0
(2:0).
Tabulka: 1. TJ Petřvald 58 (25 zápasů), 2. Věřňovice 57 (26 z.),
3. Doubrava 51…
Dorost
7. 5. - mistrovské utkání krajské
soutěže (20. kolo).
TJ PETŘVALD – BRUŠPERK 2 : 1
(1:1).
Branky a asistence: 25.´ F. Marek (J. Sztymon, V. Gellnar), 46.´
J. Sztymon ( D. Kršák) - 45.´ - 1:1.
Skvělý týmový výkon, nejlepší hráč
domácích - brankář M. Graf.
14. 5. - mistrovské utkání krajské
soutěže (21. kolo).
SKOTNICE - TJ PETŘVALD 0 : 1
(0:0).
Branka: 81.´ P. Bitala.
21. 5. - mistrovské utkání krajské
soutěže (22. kolo).

TJ PETŘVALD – SEDLIŠTĚ 1 : 2
(0:1).
Branka a asistence: 48.´ F. Marek
(J. Sztymon).
28. 5. - mistrovské utkání krajské
soutěže (23. kolo).
STARÉ MĚSTO - TJ PETŘVALD
1:2 (0:1).
Branky a asistence: 22.´L. Foltýn
(J. Sztymon), 61.´M. Slíva z pen.
(faul na V. Gellnara) - 88.´- 1:2.
Hrdinou zápasu se stal brankář M.
Slíva, který zneškodnil 2! penalty (v
48.´a 82.´), aby sám z penalty rozhodl . V tabulce krajské soutěže si
dorostenci Hepa zatím drží 6. příčku s 39 body.
P. Sekera

Starší žáci
Výsledky mistrovských zápasů krajské soutěže:
TJ PETŘVALD - H. SUCHÁ

0:8

TJ PETŘVALD - G. HAVÍŘOV

3:1

Branky: B. Stoklasa 2,
D. Ševčík.

Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD 18:1 Branka: B. Stoklasa.
TJ PETŘVALD - KARVINÁ „B“

0:14

TĚRLICKO - TJ PETŘVALD

7:0

TJ PETŘVALD - Č. TĚŠÍN

0:17

TOŠANOVICE - TJ PETŘVALD

12:1 Branka: B. Stoklasa.

HAVÍŘOV „B“ - TJ PETŘVALD

12:1 Branka: B. Stoklasa.

TJ PETŘVALD - Lok. PETROVICE 2:11 Branky: B. Stoklasa 2.
V tabulce krajské soutěže jsou starší žáci Hepa na posledním 12. místě s 9 body.
P. Sekera

Starší přípravka
14. kolo 19. 5. 2016
TJ Petřvald – Bohumín 14:8 (4:5)
góly:Kačor 9x, Marcol 3x, Durczok, Böhm
13. kolo 12. 5. 2016
MFK  Havířov - TJ Petřvald 19:3
(9:0)
góly:Kačor 2x, Marcol
12. kolo 5. 5. 2016
TJ Petřvald - Slavia Orlová "A"
4:22 (2:6)
góly:Kačor 3x, Bitala
Mladší žáci
20. kolo 29. 5. 2016
TJ Petřvald - L. Petrovice 4:5 (2:2)
góly: Mrázek, Sobek, Durczok,
Stavař
19. kolo 15. 5. 2016
Tošanovice - TJ Petřvald
3:1(1:1)
gól:Kačor
18. kolo 11. 5. 2016
MFK  Havířov "B" - TJ Petřvald
3:3 (1:2)
góly: Kačor, Sobek, Stavař
17. kolo 8. 5. 2016
TJ Petřvald - Český Těšín 1:3 (0:0)
gól:Kačor
K. Pokorný

Poděkování trenérům mladší
a starší přípravky
Milí trenéři starší přípravky
a ostatně i té mladší, protože
z důvodu nedostatku kluků ve
starší přípravce se často setkáváme společně v jedné skupině!
Za maminky kluků bychom chtěly poděkovat Vám, trenérům,
že se snažíte alespoň tu malou
skupinu kluků přivést k pohybu,
zvednout je od počítačů a vtisknout jim trochu té soutěživosti,
týmového ducha, pravidla fair
play, zkrátka udělat z nich sportovně založené chlapy. Někdy si
při zápasech trochu samy hrajeme na trenéry a radíme, jak
to mají správně hrát. Ale zase
musíte uznat, že takové fanynky
má málokterý oddíl. Zkrátka, je
nás slyšet. Zároveň si ceníme
toho, že to nejsou jen tréninky, zápasy, ale kluci se vydovádí, zasoutěží si a setkají se se
známými hráči při každoročním
soustředění na Morávce, stanovém kempu na Hepu a Miku-

lášské nadílce na hřišti. Touto
cestou bych chtěla i apelovat
na ostatní rodiče, nenechávejte své děti sedět nečinně doma
před televizemi, počítači, notebooky, mobily a všemi ostatními „vymoženostmi“ dnešní
uspěchané doby. Pošlete je
ven, mezi kamarády a trenéry,
kteří je rádi přijmou mezi sebe
a z těchto chvil si odnesou nezapomenutelné zážitky do dalšího
života. Protože kdy, když ne teď
si mohou hrát? Těch povinností
v životě bude ještě spousta. Tak
to mělo být hlavně poděkování
těm obětavým chlapům, trenérům a připletlo se mi k tomu
i trochu agitace. Snad se na mě
nebudou zlobit. Takže na závěr:
„Děkujeme za Váš čas, který netrávíte v pohodlí domova se svými rodinami, ale s našimi kluky
na hřišti“.
Kolektiv maminek
starší a mladší přípravky
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Stříbrná přípravka z Hepa!
Naši kluci nastoupili v sestavě:
Levánský, Böhm, Pokorný, Lach,
Zahnáš, Šustek, Kuzma, Manigati,
Pečonka, Serafín

Naši nejmenší fotbalisté se zúčastnili turnaje
v Rychvaldě, kde obsadili krásné druhé místo,
když jim nejvyšší stupínek unikl jen o lepší závěrečné skóre. Krásné sobotní ráno a celé dopoledne zahájili naši hráči proti Dětmarovicím,
kterým jedinou porážku uštědřil v posledním zápase soupeř z Michálkovic. Pořadatelé zajistili
občerstvení a pitný režim a hlavně hezké ceny
a poháry pro nejlepší tři týmy. Náš Tým si opravdu
rozuměl a odehrál krásné zápasy. Rodiče, kteří
přišli své děti podpořit, měli určitě z předvedené hry velkou radost. Jedinou porážku utržily
od týmu Heřmanic, který vyhrál díky výbornému brankáři, který nám chytal skoro vše, co se
dalo. Ani tento tým ale neodešel s čistým kontem - a to se počítá!

Výsledky:
HEPO – DĚTMAROVICE
HEPO – MICHÁLKOVICE
HEPO – RYCHVALD
HEPO – HEŘMANICE

5:3
5:3
5:4
1:3

Pořadí v turnaji: 1. Dětmarovice,
2 TJ P e t ř v a l d, 3 . H e ř m a n i c e,
4. Michálkovice, 5. Rychvald
Trenéř i: R. Gřibek, R. Durczok,
M. Stavař
M. Stavař

Okénko Domova Březiny
Když se dvě dlouholeté sousedky
z Petřvaldu potkají jako obyvatelky Domova Březiny v Petřvaldě,
není to možná až tak překvapivá
událost. Vždyť jsou obě z města,
na jehož území se naše zařízení
nachází. Takto se u nás potkaly
například paní Ševečková a paní
Guňková, které se z dob minulých
dobře znají jako aktivní členky farního společenství petřvaldského
kostela. Podobně paní Chlebíková,
obyvatelka města Petřvald, která
do DB přišla na jaře r. 2014, se
zde potkala s paní Kaniovou, také
z Petřvaldu, která do našeho zařízení přišla o rok později. Jako dospělé se občas potkaly například
při nákupu v obchodě apod., ale
velmi dobře se znají z období, kdy
obě chodily do stejné třídy dvouleté obchodní školy v Ostravě. Nyní
obývají téměř sousedící pokoje na
stejném patře pavilonu P3 a rády
si spolu na ony šťastné roky mládí
zavzpomínají. Milým překvapením
bylo rovněž setkání pro obyvatelky druhého patra pavilonu P1. Paní
Brigita Závorková (do DB nastou-

pila v březnu 2013) se zde potkala s paní Janou Burešovou (do DB
přišla v září 2015). Tyto dvě dámy
se nejčastěji setkávaly jako malá
děvčata – bydlely v petřvaldské
lokalitě zvané Pokrok, v domech
naproti sobě a z okna do okna si
ukazovaly panenky, jak si to dodnes pamatuje paní Závorková.
Kuriózní mi ovšem připadá, že
se v Petřvaldě po mnoha letech
potkali dva spolužáci ze základní školy v Bohumíně. Paní Jarmila
Plhoňová se do Domova Březiny
přestěhovala z Bohumína počátkem letošního roku. Nikoho tady
neznala a jako většina nově příchozích si s jistými obtížemi zvykala
na nové prostředí a lidi. Proto byla
nadšena, když se k ní po několika
týdnech adaptace dostala informace, že v sousední budově - pavilonu P2 - bydlí pan Jiří Czepiec, její
spolužák z devítiletky. Paní Jarka
říká, že Jiří byl tehdy nejpohlednější kluk ve třídě a všechny holky do něho byly zakoukané. Jako
dospělí spolu v kontaktu nebyli,
byť je Bohumín malé město. Až po

několika desetiletích se
opět pozdravili a pohovořili spolu 1. června 2016
při Kácení májky v Domově Březiny v Petřvaldě! Za
ještě zajímavější považuji
shledání dvou příbuzných
z Karviné. Dvaadevadesátiletá paní Irena Kaletová,
která bydlí v DB od června
r. 2015, se zde potkala
se svým pětadevadesátiletým bratrancem „z druhého kolene“, panem
Ervínem Golasovským, paní Plhoňová a pan Czepiec
který k pobytu v našem
zařízení nastoupil v květnu letoš- mého třídního spolužáka z gymnáního roku. První kroky pana Ervína, zia v Bohumíně! Trvalo sice ještě
hned po ubytování ve svém pokoji několik týdnů, než se mi podařilo
na pavilonu P1, vedly za sestře- setkat se s kamarádem, když byl
nicí do pavilonu P3. Bylo to se- svého tatínka v našem domově
tkání vskutku radostné! Nakonec navštívit. Shledání s ním po tézmíním můj příběh: v roce 2014 měř třech desítkách let bylo velmi
jsem se dozvěděl, že do Domova milé a jsem za ně vděčný. Život
Březiny nastoupil nový uživatel, nám občas připraví také příjemná
jehož příjmení mi bylo povědomé. překvapení, ze kterých se můžeDotyčného pána jsem navštívil me radovat.
v jeho pokoji a po krátkém rozhoPetr Rokosz, aktivizační pracovník
voru vyšlo najevo, že je tatínkem
Domov Březiny, p. o. Petřvald

místě. Dále bych Vás chtěl, pane
starosto, požádat, abyste občanům pořád nesliboval něco, na co
nejsou peníze. Minule to byl chodník na Šumbarské ulici, teď to jsou
kompostéry, předtím výměna těles
veřejného osvětlení (v současné
době pět druhů), příště to budou
komunikace, cyklostezky nebo zdravotní středisko, ale za podmínek
získání dotací – toto je alibistické
a neférové jednání. Zkuste jednat
férově jako chlap. Chci Vám poradit, abyste všichni začali používat
zdravý selský rozum a neřídili se
jen smlouvami, normami atd. Možná byste zjistili, že jaro začíná jako
všude jinde 21. 3. a ne 21. 4. jako
v Petřvaldě, tudíž pravidelný svoz
bio odpadů nebude koncem dub-

na, ale koncem března. Možná, že
to bude stát něco navíc, ale občané
budou spokojeni. Zkuste sestavit
obecní rozpočet s opravdovými odborníky. Ne s diletanty, kteří to jen

NAPSALI NÁM…
Vážený pane starosto, určitě se
k Vám dostalo poslední vydání PN
a možná jste si i přečetl článek Ing.
Sáňkové o udržování pozemků sečením trávy z důvodu rozšiřování
plevele. Nevím, jak to nazvat. Arogancí, výsměchem, nezájmem? To
nechám na Vás. Ale upozorňovat občany na sankce a sami mít na úseku
městských pozemků travní porosty
až do výše 1,5 metrů u komunikací, kde se pohybují cyklisté a další
motoristé, to je opravdu maximální
nezodpovědnost a šlendriánství.
Nevím, jestli si Ing. Sáňková dovede představit fatální následky při
střetu cyklisty či motocyklisty se
zvěří, kterou díky travnímu porostu
uvidí motoristé v posledním okamžiku. To je šetření na nesprávném

opíšou. Možná zbude na chodníky,
cyklostezky, kompostéry, třeba na
vyasfaltování prostorů konání „ Petřvaldské poutě“ a dalších věcí. A to
i bez dotací.
Lubomír Velička

Bajka pro muže
Muž se nepohodl s ženou. Aby se
s ní nemusel hádat, vyšel si raději
na procházku.
U potoka na kraji lesa se posadil a vzdychl: „Ach, kdyby tak má
žena byla pořádná!“
„Mohu ti tvé přání splnit!“ ozval
se vedle něho ženský hlas. Muž
se ohlédl a uviděl žábu se zlatou
korunkou na hlavě. „Opravdu?“
zeptal se. „Ano. Stačí, když pře-

de mnou poklekneš, prohlásíšmě
svou ženou, zavřeš oči a políbíš
mě na ústa.“ Muž před ní poklekl.
„Prohlašuji tě od této chvíle svou
ženou!“ Zavřel oči a políbil ji. Žába
otevřela doširoka ústa a spolkla
ho. A byla teď pořádná! Jaké poučení pro muže z této bajky plyne? Chtějte po ženě, co zmůže,
a nelíbejte žabky jiné!
Vladimír Kostiha
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům
Anna Kafurová

Život ať Tě k smíchu nutí, to pomáhá od stárnutí, vem si svoji skleničku,
nenech ani kapičku. Ať máš dneska krásné sny, až se vzbudíš, krásné dny.
Dne 11. července 2016 slaví 75. narozeniny pan
JUDr. Miroslav Pytlík. Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přejí manželka
Alena, synové Jaromír a Břetislav, snachy Dagmar a Markétka, vnuci Jaromír,
Ondřej a Katka a švagrová Ivanka.

Roky stále přibývají, ale div se světe, lidé to vůbec nepoznají, vypadáš čím dál lépe.
Dne 28. července 2016 oslaví své 60. narozeniny pan Miroslav Opálka.
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásku z celého srdce a optimismus
do dalších let Ti přeje manželka Anna, dcera Veronika s manželem,
syn Libor s manželkou
a vnučky Kristýnka, Nikolka a Izabelka.

Dne 5. července 2016 oslaví své 70. narozeniny paní Věra Přečková.
Vše nejlepší naše milá babičko, Ty jsi naše sluníčko. Jsme moc rádi,
že Tě máme, srdečné přání posíláme. Milá maminko, dnes je Tvůj den,
je tu pro Tebe, pro Tebe jen.
Z celého srdce vše nejlepší přeje dcera Monika a syn Petr s rodinami.

80 let

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

Narozené děti
Stella Bílková
Mikuláš Mikšan
Teodor Sotola
Viktorie Šolcová
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Uzavřená manželství
Ondřej Slováček
a Alena Šťastná
Marek Lenhart
a Michaela Strouhalová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Zemřeli občané
Všechno nejlepší.
Dne 11. července 2016 oslaví náš spolupracovník, kamarád a přítel
pan JUDr. Miroslav Pytlík 75. narozeniny. Chceme mu popřát vše nejlepší
a hodně pohody v životě i při setkáváních při společných akcích a srazech.
Přejí kamarádi z Policie ČR Havířov, Městské policie Havířov a přátelé.

Dne 16. července 2016 oslaví své životní
jubileum 60 let pan Jindřich Hlůže. Pevné
zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a humor, kterým
oplývá, do dalších let ze srdce přejí manželka
Dana, dcery Markéta s manželem, Petra
s manželem, vnučka Andrejka a vnuk Mireček.

Kristýna Bernatíková
Jiří Cienciala
Ivo Tvrdoň
Helena Vicherková
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu, že nás dne 6. června
2016 opustila ve věku 79 let naše milovaná
paní Marie Kociánová. S naší drahou zesnulou
jsme se rozloučili dne 10. června 2016 v katolické
kapli v Orlové – Městě. Zarmoucená rodina.

Vzpomínáme
Kdo v srdci žije, neodešel.
V červenci 2016 si připomeneme 11. výročí úmrtí pana Jana Sekery
a 4. výročí úmrtí paní Zdeňky Sekerové. S úctou a láskou vzpomíná syn Pavel s rodinou.

Dne 4. července 2016 s námi vzpomeňte na
nedožité 65. narozeniny pana Emila Kubiše.
Za celou rodinu manželka.

Nastala dlouhá noc a po ní žádné ráno.
Dne 2. července 2016 to bude 5 let, kdy
po dlouhé těžké nemoci odešel od nás
pan František Gaszczyk.
Vzpomínáme a nezapomeneme.
Dana, Šárka, Daniel, Vašek a Jarek.

Dne 1. července 2016 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí paní Anny Tomoškové.
S láskou a úctou vzpomínají syn František
s rodinou, dcera Jana s rodinou.

Milá Mařenko, život jsi měla ráda a chtěla jsi tu s námi
být, bohužel přišla nemoc a Ty jsi od nás musela odejít.
Dne 24. července 2016 vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička a tchýně paní Marie Pavlíková,
bývalá učitelka základní školy v Petřvaldě. S láskou
a úctou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

79 let
68 let
75 let
91 let
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Dne 13. července 2016 by se dožila 90 let
paní Alena Oborná, zároveň dne 18. prosince
2016 vzpomeneme 14. výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají syn Petr, snacha
Dáša, vnuci Tomáš a Petra.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. června 2016 jsme si připomněli
nedožité 62. narozeniny pana Františka Dzurce
a 18. července 2016 osmé smutné výročí jeho
nečekaného úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Lenka, synové Martin a Tomáš
a vnučka Martinka.

Dne 17. července 2016 vzpomínáme 10. výročí úmrtí paní Jarmily Hánové
a 10. dubna 2016 uplynulo již 27 let od úmrtí jejího manžela pana Vladimíra Hány.
Kdo jste je znali, vzpomínku věnujte s námi.
S láskou vzpomínají dcera Hanka a syn Přemek s rodinou.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten žije v našich srdcích dál.
Dne 14. dubna 2016 uplynulo 16 let od úmrtí paní Boženy Gieckové
a 28. června 2016to bude 20 let, co nás opustil pan Teofil Giecek.
Vzpomínají Gieckovi a Klimešovi.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 19. července 2016 by se dožila 90 let paní Libuše Kreuzingerová,
zároveň jsme 18. června 2016 vzpomněli 6. výročí jejího úmrtí.
Dne 23. července 2016 uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil pan Milan Kreuzinger.
Stále vzpomínají dcery Anna a Iva s rodinami.

Inzerce  Inzerce  Inzerce  Inzerce  Inzerce  Inzerce
AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199

e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

MASÁŽE

ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos
Mříže – vrata – ploty – zábradlí – schodiště – brány
a ostatní zámečnické práce na zakázku.

Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká
1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční masáže. Místo masáže
lze domluvit při objednání masáže (i v klidu vašeho domova).
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...
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

Tel.: 603 948 057, 728 548 768

POZVÁNKA NA ŠLÁGRKONCERT

Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.

VESELÁ TROJKA + DUO ARAMIS
DĚTMAROVICE – DĚL. DŮM
22. 10. 2016 V 15:00 HOD
VSTUPNÉ: 210,- Kč
MÍSTENKY NA TELEFON 777 998 912

e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

červenec 2016
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KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ

IČO: 74447971,
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799. Pravidelná
kontrola spalinových cest
330,- Kč, vložkování,
frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další
kominické práce.
NÍZKÉ CENY

VÝVOZ A ČIŠTĚNÍ ŽUMP,
SEPTIKŮ A JÍMEK
Skrzyžala Josef

Kvalitně odvedená práce
za příznivou cenu.
Objem vozu až 9m3.

739 424 311

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje
Kärcher
- mytí oken
mobil: 606 363 300,
731 490 561

VÝROBA NÁBYTKU
kuchyně na klíč
vestavné skříně
sklopné postele
zakázková výroba

KUCHYŇSKÉ STUDIO

Slezská 970, Orlová - Poruba (u Penny)
tel.: 605 060 033, stačí zavolat, přijedeme k Vám
dveře
obložky

SVĚT DVEŘÍ

super
ceny
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