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 Bezplatná přeprava
petřvaldských seniorů
starších 70 let
 Ukončení provozu
České spořitelny
 Akce školských
a kulturních zařízení

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

Foto: Radka Haichlová

Výstava Město 2016

Informace z radnice

uzávěrka
Termín uzávěrky
zářijových  

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

Petřvaldských novin

32. schůze Rady města Petřvaldu se konala 7. června 2016
RM rozhodla
ho hřiště včetně terénních úprav
 o zřízení věcných břemen na pona pozemku parc. č. 2/17 v k. ú.
zemcích města;
Petřvald u Karviné“ za cenu
 o uzavření smlouvy o dílo s firmax. přípustnou 849 184 Kč
mou sport cité + s.r.o., Bílovibez DPH;
ce na zakázku malého rozsahu  o uzavření smlouvy o dílo s firmou GOBI parket s.r.o., Morav„Novostavba streetworkoutové-

ská Ostrava na zakázku malého
rozsahu „Renovace vlysové podlahy v sále Kulturního domu
v Petřvaldě, ul. Kulturní č. p. 26“
za cenu nejv ýše přípustnou
134 512 Kč bez DPH.

33. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 29. června 2016
RM rozhodla  
je předmět díla o opravu části
 o uzavření dodatku ke smlouvě
místní komunikace ul. V Zimném
o dílo na zajištění "Opravy místdole, poškozené přívalov ým
ních komunikací v Petřvaldě
deštěm. Cena díla se zvyšuje
v roce 2016" uzavřené s firmou
o 51 465 Kč bez DPH;
STRABAG a.s., kterým rozšiřu-

 o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Šenovská č. p. 356,
735 41 Petřvald“;

je 8. srpna 2016.

13. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 29. června 2016
ZM rozhodlo o převodech pozemků.  záměr prodeje pozemku parc.
je stavba garáže bez čp./bez
ZM vyhlásilo
č. 597/1, jehož součástí je
č. e., pozemku parc. č. 597/3,
 záměr prodeje části pozemku
stavba pro administrativu Petřjehož součástí je stavba garáže
v a l d č. p . 9 24, p oz e m k u
parc. č. 6400/1 kat. území Petřbez čp./bez č. e., pozemku parc.
vald u Karviné;
parc.č. 597/2, jehož součástí
č. 598 a pozemku parc. č. 599,

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

 o podání žádosti Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na změnu kategorie
jednotky požární ochrany města
Petřvald z kategorie JPO V na kategorii JPO III.
vše kat. území Petřvald u Karviné;
 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 3482/3 kat. území Petřvald u Karviné.
(pokračování na straně 2)
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náklady projektu cca 5 mil. Kč
včetně DPH;
- „Realizace energetických
úspor domů DPS Ráčkova čp.
1734, 1735, 1737 v Petřvaldě“ s předpokládanými celkovými náklady projektu cca
22 mil. Kč včetně DPH;
S tím, že na projekty budou podány žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu. Současně ZM schválilo uhrazení veškerých nezpůsobilých výdajů projektu včetně
finanční spoluúčasti na způsobilých výdajích a závazek zajistit

(dokončení ze strany 1)

ZM schválilo
 závazek města Petřvald na zajištění rozpočtových nákladů na
předfinancování a profinancování investiční akce – projektu:
- „Realizace energetických
úspor bytových domů Březinská č. p. 1611-1612, 1615
v Petřvaldě“ s předpokládanými celkovými náklady projektu
cca 8 mil. Kč včetně DPH;
- „Realizace energetických
úspor bytových domů Březinská č. p. 1613-14 v Petřvaldě“
s předpokládanými celkovými

udržitelnost projektu minimálně
po dobu jeho stanovené udržitelnosti (5 let).
ZM schválilo proplacení ročního
seniorpasu v hodnotě dle aktuálního ceníku Dopravního podniku
Ostrava, a.s. pro občany města
Petřvald starší 70 let s účinností
k 1. 8. 2016.
ZM zamítlo opětovné projednání
žádosti na změnu územního plánu podle ustanovení § 46 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění.

ZM vzalo na vědomí
 v souladu s § 39, odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná
za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek měst a obcí okresu Karviná za rok 2015;
 informaci o možnosti zvýšit na
území města koeficientem daň
z nemovitostí.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 6. 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
77 257,75
11 348,00
93,00
7 460,55
96 159,30
83 050,65
29 532,63
112 583,28
8 343,98
0,00
-1 920,00
10 000,00
0,00
16 423,98

SKUTEČNOST
42 047,07
6 598,76
93,08
5 935,72
54 674,63
33 423,70
9 357,84
42 781,54
-11 070,19
0,00
-960,00
0,00
137,09
-11 893,10

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 2016 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci „Rozpočty a závěrečné účty”.								
Pavlína Malíková, finanční odbor

Bezplatná přeprava petřvaldských seniorů starších 70 let
Zastupitelstvo města Petřvald
na svém 13. zasedání dne
29. 6. 2016 odsouhlasilo bezplatnou přepravu seniorů starších
70 let. S účinností od 1. 8. 2016
bude městem Petřvald proplácena roční jízdenka pro občany
starší 70 let 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
u dopravce např.: ČSAD Havířov
a.s., ČSAD Karviná a.s., Dopravní
podnik Ostrava a.s. O proplace-

ní roční jízdenky si občané starší 70 let mohou osobně požádat
v úřední dny (pondělí a středa) na
MěÚ Petřvald na adrese: náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald
a to na podatelně v kanceláři
č. 102, 1. NP.
K žádosti je nutno předložit občanský průkaz, kartu ODIS a originál
pokladního dokladu o zaplacení

roční jízdenky, který si musí cestující vyžádat od dopravce při zakoupení.
Bližší informace:
Bc. Lucie Švandová
tel. 596 542 907
svandova@petrvald-mesto.cz
odbor správní

Sběr a recyklace oděvů
Na území města Petřvald jsou již
delší dobu umístěny bílé kontejnery
společnosti TextilEco a.s. na vytříděné oděvy. Občané tak mají možnost veškeré nepotřebné oděvy,
boty a hračky odevzdat k dalšímu

využití na místo toho, aby skončily
na skládce. Odevzdané oděvy následně putují do třídírny, kde jsou
dále dle možností poskytnuty potřebným nebo jinak zpracovávány
a dále materiálově využity. Každý,

kdo odevzdá oděvy do bílého kontejneru, předchází tak vzniku odpadů a zároveň tím chrání přírodu
a pomáhá lidem, neboť společnost
TextilEco a.s. mimo jiné podporuje
řadu neziskových projektů.

 Podpora neziskových projektů z výtěžku ze sesbíraných oděvů 9 %
 Export oděvů do třetích zemí „mimo
země EU“ 26 %
 Automobilový a strojírenský průmysl
především „čistící hadry“ 15 %
 Materiálové využití oděvů „rozdělení podle složení, vlna, bavlna, acryl,
atd.“ 16%
 Recyklace „jako drcená příměs v papírenském průmyslu“ 25 %
 Oděvy pro energetické využití 9 %

Zpracovala Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí
Zdroj: www.textileco.as
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Zlatá svatba
Sňatek se uzavírá s cílem zůstat
spolu po celý život a prožít ho
společně v dobrých i zlých chvílích, ale zdaleka ne všem párům
je dopřáno k tomuto cíli dojít.
Manželům Ludmile roz. Novákové a Antonínu Macečkovým se to
podařilo a mohou se ohlédnout za
svým společným padesátiletým
manželstvím. Tak krásné výročí
svatby je nejen datum v kalendáři, ale je to hlavně důvod k oslavě.
Manželé Macečkovi si proto v sobotu 2. července 2016 v obřadní síni MěÚ Petřvald symbolicky
zopakovali svatební obřad za přítomností svých nejbližších členů
rodiny. Ať oslavencům ještě dlouho zlaté slunce svítí na jejich další společnou cestu životem. A my
jim k tomu přejeme mnoho štěstí, zdraví, radosti a lásky v kruhu
rodiny a dobrých přátel.
Komise pro občanské záležitosti
srdečně zve manželské páry, které oslaví výročí svatby do obřadní
síně v budově radnice.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
K  1. říjnu 2016 bude ukončen
provoz pobočky České spořitelny na ul. Ostravská v Petřvaldě.
Představenstvo České spořitelny
a.s., rozhodlo o uzavření pobočky
v městě Petřvald z důvodu celkového zefektivnění provozu společnosti Česká spořitelna a.s. Dle

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA SRPEN A ZÁŘÍ 2016
Foto: Břetislav Kozík, FOTO PETŘVALD

Termín obřadu si lze dohodnout na
matrice, 1. NP – kancelář č. 104.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Poděkování Městskému úřadu v Petřvaldě
V sobotu 2. 7. 2016 přesně po
50 letech své společné cesty životem si manželé Ludmila
a Antonín Macečkovi znovu řekli své „ANO“ na radnici města
Petřvald. Přijmout pozvání městského úřadu se nejprve zdráhali ze zdravotních důvodů a měli
obavy, že obřad emočně nezvládnou. Pozvání nakonec přijali a nelitovali. Chtěla bych tímto
poděkovat panu zastupiteli Petru
Přečkovi, paní Ivaně Tomkové
a všem, kteří připravili mým rodičům a celé rodině překrásný
životní zážitek. Citlivá atmosféra svatebního obřadu všechny

dojala a myslím, že tento slavnostní den zůstane zapsán
v srdcích nejen rodičů, ale také
v srdcích všech čtyř vnoučat, kteří své cesty životem teprve plánují. Rodiče využili bezbariérový
přístup v nové budově radnice
a všichni se těšili z klimatizace
v horkém letním dnu. Ještě jednou děkujeme Městskému úřadu
v Petřvaldě, že si svých občanů
váží a pamatuje na ně v jejich
radostech i starostech. Přejeme
hodně úspěchů v další práci pro
rozvoj našeho města.
Mgr. Marie Hlavatá
s rodiči a celou rodinou

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

Valentýnu Palovou

vyjádření zástupce České spořitelny bankomat pro zadávání
transakčních příkazů a pro výběr
hotovosti ve městě Petřvald zůstane. Nejbližší pobočka České
spořitelny bude nyní v Orlové
na ul. Osvobození, č. p. 796.
Děkujeme za pochopení.

Viktorii Šolcovou

Mikuláše Mikšana

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

1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
    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)
    srpen: 11.            září: 15.
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
    (pondělí, úterý)
    srpen: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
    září: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.

Zúčastnili jsme se…
Pondělní dopoledne dne 20. 6. 2016
v Jasienici patřilo oceňování nejlepších žáků či studentů za
úspěchy v oblasti vědy, sportu,
ale také společenských a uměleckých aktivit. Desítky ocenění
předával starosta města Jasienica Janusz Pierzyna společně
s místopředsedou městské rady
Czeslawem Machalicou. Přijali
jsme pozvání pana starosty Pierzyny a společně s místostarostou
Ing. Petrem Dvořáčkem a dvěma
slečnami z tanečního souboru
PS Dance jsme se této akce s radostí zúčastnili. Holky z PS Dance Barbora Tomaňová a Tereza
Gränzerová na zahájení vystoupily
s retro tancem a příjemně v rytmu rock’n rollu nabudily atmosfé-

ru. Poté vystoupily děti z místní
mateřské školy a základní školy,
které tancem medúz a šmoulím
rejem také přispěly k dobré náladě. Pak už nezbývalo než předat
ona zasloužená ocenění. A že jich
bylo…rovných 25! Oceněno bylo
21 žáků základních škol v Jasienici a 4 studenti střední školy. Starosta Janusz Pierzyna oceněným
žákům a studentům poblahopřál
k dosaženým výsledkům a hrdě
projevil spokojenost nad moudrostí těchto mladých lidí, která
pramení ve vzdělání. Chtěla bych
touto cestou ještě jednou poděkovat oběma holkám za reprezentaci města a přeji jim mnoho
tanečních úspěchů.
Bc. Eva Kaňová, odbor správní
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Slavnostní rozloučení s devátými třídami

Dne 28. června 2016 se uskutečnilo závěrečné rozloučení se žáky
devátých tříd. 51 chlapců a děvčat,
jejich třídní učitelky, vedení školy,
zástupci města v čele s panem starostou a místostarostou, zástupci
rodičovského sdružení a předsedkyní ŠR se společně se zákonnými
zástupci sešli v tělocvičně základní
školy, aby zhodnotili celých devět
let, které společně prožili ve školních lavicích. Celým slavnostním
programem provázela Mgr. Pavla
Helbichová. Třídní učitelky představily jednotlivé žáky, předaly jim
vysvědčení a pamětní listy. Pan

starosta Ing. Jiří Lukša svým optimistickým a povzbuzujícím proslovem popřál žákům hodně sil
a úspěchů v dalším životě a společně s paní Mgr. Lucií Polkovou
předali absolventům drobné upomínkové předměty. Mezi žáky bylo
i několik těch, kteří prospěli s vyznamenáním. Ve třídě IX.A pod vedením Mgr. Petry Cyroňové to byli:
Pavel Kaleta, Michaela Kaletová,
Adéla Szotkowská. Vyznamenaní
žáci IX.B pod vedením Mgr. Jany
Jiříčkové: Jakub Hanke, Martin Molata, Eva Břenková, Lucie Giecková, Veronika Chobotová, Anežka

Výstava Město 2016
Na konci června proběhla v SKS
Petřvald vernisáž výstavy Město
2016. Byly zde vystaveny nejzdařilejší práce žáků 4. – 8. ročníku ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní
246, p. o., které vznikly během
školního roku 2015/2016 ve
výuce výtvarné výchovy. Žáci se
při jejich vzniku zabývali nejrůznějšími tématy, například městskou architekturou, životním
prostředím, kulturními a jinými

odlišnostmi lidí ve městech, jejich zájmy, profesemi, stylem
oblékání a života vůbec. Vernisáž obohacoval doprovodný program žáků a projekce filmové
akce s názvem Světlo pro zmizelé sousedy, kterou vytvořili
žáci devátého ročníku ve výuce
dramatické a etické výchovy.
Mgr. Ivo Karásek,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Zájezd do Kopřivnice
Dne 8. června se 40 žáků naší školy vydalo na zájezd,
který měli jako odměnu za účast ve školním kole dopravní soutěže. Letos jsme vyjeli do města Kopřivnice
a Štramberku. V Kopřivnici jsme navštívili Technické
museum Tatra, kde si žáci mohli prohlédnout na 60
osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby automobilky TATRA. Po prohlídce jsme dojeli do
města Štramberk, na náměstí děti nakoupily nejrůznější suvenýry a hlavně typickou pochoutku tohoto
města – Štramberské uši. Vyšlapali jsme také k hradu
Štramberk a ti nejzdatnější vystoupali po schodech
i na Štramberskou trúbu. Ve dvanáct hodin jsme poobědvali v krásné restauraci, prošli se po okolí a ve
14 hodin jsme odjížděli zpět domů do Petřvaldu. Počasí nám přálo a všichni byli s výletem spokojeni.
Děkujeme vedení školy, že nám tento výlet umožnilo.
Mgr. Zuzana Tvrzická,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Skulinová, Markéta Stankušová,
Simona Tomisová. Žáci si připravili
velmi pěkný a dojemný kulturní program, jehož součástí bylo i poděkování rodičům. Ještě jednou přejeme

všem krásné prožití letních dnů
a šťastná vykročení na nová působiště v příštím školním roce.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Recitační soutěž 2016
Jako každý rok i letos proběhla na naší škole recitační soutěž. Již počtvrté se spolu sešli v jedné místnosti nejlepší recitátoři z celého druhého stupně a vzájemně se obohatili krásným přednesem. Vítězi se
letos stali: Adéla Potěšilová v kategorii mladší žáci a Radim Bierský
v kategorii starší žáci. Na dalších místech se umístili: Anna Dronská,
Ondřej Kijonka, Katrin Langerová a Barbora Ševčíková. Všem vítězům blahopřejeme.
Mgr. Ivo Karásek, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Světlo pro zmizelé sousedy
Dne 9. 6. 2016 proběhly na hlavním nádraží v Ostravě dvě akce
žáků naší školy: výstava s názvem
Naděje a sny lidí, kteří musí opustit
své domovy, a natáčení performance na téma osudy ostravských Židů
v době 2. světové války. Obě akce
byly vyvrcholením projektu Světlo
pro zmizelé sousedy, které vedl na
naší škole Mgr. Ivo Karásek. První části projektu se účastnili žáci
7. a 8. ročníku tím, že malovali obrazy, které tematizovaly myšlenky
a naděje lidí nucených opustit svůj
domov, protože se v něm cítí ohroženi. Toto ohrožení zažívali právě
Židé v době 2. světové války. Někteří stačili před pronásledováním
utéct do svobodnějších zemí. Jiní
museli po vydání norimberských
zákonů opouštět své domovy na
příkaz úřadů a jejich cesty často
končily smrtí v koncentračních táborech. Toto téma nepřestává být
aktuální ani v dnešní době, kdy stále existují lidé, kteří prchají z oblastí

ohrožených válkou a nesvobodou.
Druhé části projektu se účastnili
žáci 9. ročníku. Při výuce dramatické a etické výchovy natočili krátký
film, v němž se vydali po stopách
zmizelých ostravských Židů. Ty připomíná několik stolpersteinů, jež
jsou položeny do dlažby města
v místě, kde za 2. světové války tito
lidé bydleli. Dále žáci natáčeli v prostoru hlavního nádraží v Ostravě
performanci, ve které tematizovali
násilí, hrubost a netoleranci k odlišnostem, ale také ohleduplnost
a ochotu pomoci člověku v ohrožení. Během natáčení se setkali také
s několika reakcemi údivu, někteří
lidé vypadali pobouřeně, ale po vysvětlení, oč se jedná, většina z nich
podpořila myšlenku vzpomínky
a hlavně preventivní charakter celé
akce. Hlavním cílem projektu bylo,
aby se žáci nejen seznámili s některými znaky židovské kultury, ale
hlavně si znovu uvědomili důležitost
a nutnost respektování základních

lidských hodnot, jako je slušnost,
ohleduplnost, soucítění, vzájemná
pomoc, naslouchání jeden druhému, tolerance k odlišnostem národnostním, náboženským a jiným.
Tyto hodnoty jsou totiž základem
pro svobodu a mír v Evropě, kde
vyrůstají. Při seznamování s tématy
projektu žáci absolvovali procházku
i s paní Lenkou Kocierzovou (kronikářka, výtvarnice a průvodkyně

po zvláštnostech Ostravy), která
je provedla po místech, kde Židé
v Ostravě žili, a zároveň do filmu
poskytla fotografie těchto lidí. Děkujeme všem, kteří se na projektu
podíleli, jak žákům, tak dospělým.
Video můžete zhlédnout na youtube.com, odkaz na něj je umístěn na
stránkách školy.
Mgr. Ivo Karásek, PhDr. Jana Lehnerová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Slavnostní koncert v ZUŠ
V úterý 14. června 2016 se uskutečnil závěrečný koncert žáků ZUŠ,
který zahájili žáci hudební nauky
pohádkou Karkulka. Patnáctiminutové velmi úspěšné vystoupení
dětí v maskách nastudovala paní
učitelka Ivana Matušů a na výtvarném aranžmá se podíleli žáci
výtvarného oboru pod vedením
Mgr. Kateřiny Benešové. Přítomné
posluchače potěšili svým zpěvem
žáci pěveckého oddělení, zejména skřivánčí soprán Noemi Káňové, zazněly zde známé melodie
v podání žáků klavírního oddělení
Jany Bajgarové a Šárky Podobové, flétnového oddělení Blanky Ryšánkové a Mgr. Alice Bubancové
a nechyběli ani kytaristé Mgr. Ivy
Křenkové a Jozefa Mešše. Velmi
působivé bylo vystoupení tanečníků pod vedením Radky Heiserové. Účinkovalo zde 45 žáků a jejich
kvalitní výkony rodiče ocenili hojným potleskem. Zlatým hřebem
slavnostního odpoledne byli naši

hosté - Komorní dechové trio ve
složení: Amálie Adamusová - flétna, Alice Bubancová - flétna a Petr
Bubanec - fagot. Amálka, jako žákyně naší školy, se účastnila mnoha okresních i krajských soutěží,
v nichž získala většinou první místo, a v loňském školním roce absolvovala druhý stupeň hry na flétnu.
Zatoužila si znovu zahrát na jevišti,
které důvěrně znala dlouhých jedenáct let, tentokrát i se svou paní
učitelkou Alicí Bubancovou a jejím
manželem, který hraje v operním
orchestru Národního divadla moravskoslezského. Obecenstvo si
tak mělo možnost vychutnat první
ze tří Londýnských trií zkomponovaných Josefem Haydnem. Druhým
hostem podvečera byl petřvaldský
rodák Petr Matušek, kterému už
od dětství hudba přirostla k srdci.
Začal ji však intenzivně studovat
až v dospělosti soukromě u Šárky
Podobové. Petrovou tehdy první
skladbou, Sindingovým Rašením

jara, byla paní učitelka doslova šokovaná. Zmohla se jen
na otázku: „Co tě
mám vlastně učit,
když už zahraješ tak
obtížnou skladbu?“
Petr tehdy odpověděl velmi jednoduše
a skromně: „Neumím noty a mé prsty se nějak nechtějí
vejít mezi černé klávesy, takže prosím
všechno.“ V současné době studuje Petr
při zaměstnání již třetím rokem na
Lidové konzervatoři v Ostravě. Na
slavnostním koncertě předvedl
Jazzovou etudu č. 1 Milana Dvořáka a Rachmaninovo Preludium
g moll op. 23 no. 5. Našim hostům patří velké poděkování, stejně
jako všem pedagogům za celoroční
práci a žákům za jejich píli, odpovědnost a vytrvalost. Naše podě-

Almanach Petřvaldské literární záření 2016
V červnu vyšel na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o. almanach Petřvaldské literární záření 2016. Tento sborník představuje 18 nejzdařilejších textů, jejichž
autory jsou žáci druhého stupně ZŠ, kteří se přihlásili do literární soutěže. V jejich dílech se i letos objevuje velká žánrová pestrost, témata příběhů vypovídají
o jejich individuálních zájmech a stávají se tak odrazem jejich pohledu na svět,
v němž žijí. Cílem soutěže je podporovat mladé literární talenty v Petřvaldě a seznamovat veřejnost s jejich tvorbou. V praxi to znamená prezentaci jejich prací na webových stránkách knihovny města Petřvald, která se již druhým rokem
podílí na propagaci těchto textů, čímž se práce mohou dostat k širšímu okruhu čtenářů a potěšit je. Letos posuzovalo práce žáků osm nezávislých porotců z různých oblastí společenského života. Nejlepšími texty se staly: Košile od
Anny Dronské, Eliščin zájezd od Lucie Gieckové, Les života od Nikol Kalouskové
a Mít, či nemít od Daniela Macečka. Almanach si můžete přečíst na webových
stránkách knihovny města Petřvald.
Mgr. Ivo Karásek, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

kování stejně tak náleží vedení
města Petřvaldu, vedení základní
školy za jejich podporu a vstřícnost a též mateřským školám za
jejich spolupráci. Všem příznivcům
umění přejeme příjemnou dovolenou a žákům slunečné prázdniny.
Šárka Podobová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Environmentální výchova na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Každoročně se ke konci školního
roku zamýšlíme nad realizovanými aktivitami a činnostmi, bilancujeme, co se ve škole podařilo,
co žáky oslovilo, nebo naopak,
co bychom měli v příštím školním
roce zlepšit. Plán práce vždy vychází z Dlouhodobého plánu EVVO
na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. org., který máme zpracován
na období 2015 – 2016.
Environmentální výchova je v současném pohledu cílené výchovné
a vzdělávací působení se záměrem formovat osobnost jedince
v kontextu složek životního prostředí, tedy v širším pojetí. Co si
má člověk ale vlastně představit pod touto obecnou formulací,
jak tomu rozumět? Uvádíme zde
přehled aktivit, které vám přiblíží, jak si environmentální výchovu představit reálně. Ve školním
roce 2015/2016 jsme opravdu
nezaháleli.
• Vytvořili jsme žákovský ekotým,
který se scházel za účelem přípravy akcí a předávání informací
rozhlasem, prostřednictvím www
stránek, informačních tabulí
a výzdoby na chodbách školy;
• vytvořili jsme učitelský ekotým,

který úzce spolupracuje se všemi vyučujícími;
• byl realizován celoškolní projekt
ke světovému Dni vody, který si
připomněli žáci i učitelé výstavou žákovských prací, povídáním
o šetření vodou, prezentacemi,
hledáním slov stejného a opačného významu, vodnickou anketou, tvorbou projektů v chemii či
němčině, angličtině, povídáním
o výjimečných vlastnostech vody
a vodních elektrárnách;
• v rámci projektu Recyklohraní
jsme nasbírali 766 kg starých
elektrospotřebičů a 374 kg baterií. Nejlepšími sběrači ve škole
se stali:
1. Daniela Bednářová, VIII.A,
2. Tomáš Kittrich, I.B, 3. Tomáš
Sulek, I.A a Jakub Zbořil, I.B;
• dne 22. 4. 2016 proběhla celoškolní akce Den Země;
• v termínu od 20. do 30. dubna
2016 se zúčastnilo 50 žáků odloučeného pracoviště na Závodní
ulici ozdravného pobytu „Příroda je součástí našeho života“
v lokalitě Lipová – lázně, penzion Slatina. Pobyt byl realizován v rámci „Programu podpory
ozdravných pobytů dětí z oblastí

se zhoršenou kvalitou ovzduší“
a byla na něj poskytnuta podpora 150 920 Kč ze státního fondu
životního prostředí ČR;
• žáci 8. a 9. tříd postoupili do
okresního kola Biologické olympiády;
• v rámci ekologické akce „Zelený strom“ naši žáci nasbírali 12
190 kg papíru k recyklaci, což je
cca 12 tun starého papíru. Nejlepšími sběrači jsou:

I. stupeň: 1. Veronika Budňáková, III.B, 2. Jakub Zbořil, I.B.,
3. Rostislav Moudrý, V.B
II. stupeň: 1. Anna Dronská,
VII.B, 2. Břetislav Stoklasa,
VIII.A, 3. Jakub Černošek, VI.B.
To je pouze zlomek aktivit, které
se ve škole uskutečnily v rámci
EVVO. Děkuji ekotýmu žákovskému i učitelskému a všem zúčastněným za vzornou spolupráci.
Mgr. Marie Hlavatá,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Dopravní kroužek a dopravní výchova v letošním roce
V letošním školním roce na naší
škole fungoval dopravní kroužek.
Během úterních schůzek se přihlášení žáci čtvrtých a pátých
tříd učili pravidlům silničního provozu včetně dopravních značek,
principům první pomoci, bezpečného pohybu v roli chodce a jízdy
na kole. Při svém poznávání tajů
dopravní výchovy jsme využívali tištěných materiálů zpracovaných Besipem a vypracovávali
pracovní listy. Naučili jsme se využívat i interaktivních materiálů
ze stránek www.skodahrou.cz,
www.ibesip.cz a pro dokreslení teoretických poznatků také zhlédli
mnoho videí z produkce Besipu
a dalších organizací umístěných na
www.youtube.com.
Prakticky jsme si vyzkoušeli poznávání značek na prosincové
procházce a celý kroužek zavr-

šili cyklovýletem po Petřvaldě.
Na poslední hodině žáci získali
osvědčení o absolvování kroužku
a reflexní pásky, které jim věnoval
ředitel dopravní policie pan plk.
Ing. Tomáš Lerch. Během května
a června také na škole proběhly v každé třídě prvního stupně
opakovací dopravní besedy, na
kterých si žáci mohli společně
shrnout ta pravidla, která jsou
pro daný ročník základním výstupem, oživit si některé novinky vyplývající z novely silničního zákona
a zopakovat značky a bezpečné
postupy pro pohyb v provozu.
Všem žákům přeji krásné prázdninové zážitky z jízdy na kole,
koloběžce, bruslích či v jiných dopravních prostředcích, ale hlavně
bezpečný návrat z cest.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka

Učíme se jazyky! We speak English! Wir sprechen Deutsch!
Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, to znamená naučit
naše žáky dobře českému jazyku
a matematice, poskytuje jim všeobecný přehled o ostatních oborech
a v souladu se současnými trendy
je seznamuje uživatelským způsobem s prací na počítačích a dává
jim dobré základy dvou cizích jazyků, a to anglického a německého.
Školní rok 2015/2016 byl bohatý

na různé akce, které rozvíjely jazykové vzdělávání. Pokusíme se je
stručně nastínit.
Projekty
Pedagogové školy v rámci projektu
Erasmus+ Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů (2015-1-cz01-ka101-013620)

mají příležitost načerpat nové poznatky pro výuku jazyků a osvěžit si
vlastní jazykové dovednosti přímo
ve Velké Británii. V červenci 2015
absolvovala studijní pobyt v Bournemouth Julie Janková, letos se
vydají na stáž Jana Güntherová

a Marcela Mertová, tentokrát do
skotského Edinburghu. Učitelé tak
mají jedinečnou příležitost zpestřit
svou výuku zajímavými novinkami
a učení se jazykům žákům zpříjemnit
a učinit ještě zajímavějším.
(pokračování na straně 7)

srpen 2016
(dokončení ze strany 6)

Na základě kontaktů, které byly
navázány v Bournemouth, se škola zapojila do mezinárodních projektu - navázali jsme partnerství
s polskou školou Zespol Szkol nr
5 v městě Płock a vytvořili spolu
e-Twinning projekt Getting to know
each other/Friendship without
borders. Cílem projektu bylo seznámení se, představení města
a země (ČR a Polsko), oslavení
Evropského dne jazyků (26. září)
a vytvoření česko-polsko-anglického slovníku. Při práci jsme využili
moderní komunikační a informační
technologie. Díky nim jsme spolu
mohli komunikovat online, sdílet
poznatky, poznávat se navzájem,
seznámit se s kulturou našeho partnera (Polska). Žáci měli
možnost využívat anglický jazyk
v reálných situacích. Získali tak
jedinečnou zkušenost, že učení se
cizím jazykům je prostředkem mj.
k navázání nových přátelství. Výstupy jsou ke zhlédnutí na nástěnce
projektu ve virtuálním prostředí
Twinspace: https://twinspace.
etwinning.net/10975/home.
Zapojili jsme také do dalšího projektu eTwinning. Úspěšně jsme
splnili všech deset úkolů hry Hrajeme si s eTwinningem. V představení projektu jsme naši cestu
hrou stručně shrnuli. Natočili jsme
videa, vytvořili lidskou abecedu,
nakreslili skřítka sefjíka (internetového ochránce), popřáli Happy
birthday a mnoho dalšího. Projekt
byl ukončen v říjnu 2015. Žáci obdrželi upomínkové předměty s logem
eTwinning (bonbony, sluchátka,
odznaky ad.). Veškeré výstupy jsou
dostupné online na www.youtube.
cz pod uživatelem zsazuspetrvald
(https://www.youtube.com/user/
zsazuspetrvald).
Do zahraničí se však nevydali jen
učitelé, ale také žáci. V rámci výzvy
OPVK č. 56 jsme se vydali do Londýna na jazykový pobyt Nové cesty
za jazykovým věděním (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2536).
Strávili jsme týden v předměstí
Londýna Catfordu. Bydleli jsme
v hostitelských rodinách. Komunikovali jsme v angličtině, poznávali
pamětihodnosti britského hlavního
města a ještě k tomu docházeli do
jazykové školy, kde nás vedli lektoři – rodilí mluvčí. Shrnující video
z celého pobytu je ke zhlédnutí
zde: https://www.youtube.com/
watch?v=p5ohGoCo-1A. Vznikl také
sborník Nové cesty za jazykovým
věděním, který je dostupný na
stránkách školy.
Partnerství s jazykovou školou
Hello
V letošním školním roce jsme navázali úspěšnou spolupráci s jazykovou školou Hello. Stali jsme se
partnerskou školou. Tento status
nám přináší mnoho výhod. Např.
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žáci mohli docházet přímo v prostorách školy do jazykového kroužku
s rodilou mluvčí. Žáci 8. a 9. ročníku se celý rok připravovali na
složení mezinárodního certifikátu
z angličtiny. Věříme, že se jim
zkoušku podaří složit a mezinárodně uznávaný doklad o jejich
jazykové úrovni jim otevře dveře
v jejich studijní i pracovní budoucnosti. Jazyková škola Hello také
zajistila jazykové vzdělávání pro
pedagogický sbor, což je v souladu
s naším úsilím o zvyšování kvalifikace našich pedagogů.
Soutěže
Žáci se zapojili do několika soutěží, v rámci školních kol to byla
soutěž ve hláskování Spelling
Bee nebo konverzační Olympiáda
z anglického jazyka. Rozhodnout
o prvním místě bylo velmi složité.
Ceny pro šikovné angličtináře zafinancovalo Sdružení rodičů. Školu
v okresním kole úspěšně reprezentovali Lukáš Válek. V soutěži
Jazyky hrou se naše žákyně Adéla
Szotkowská a Markéta Kasterková
umístily na krásném druhém místě
z 33 soutěžících! Žáci pracovali
na mnoha projektech. Na chvíli
se stali kartografy a vytvořili interaktivní mapu České republiky
nebo překladateli, kdy se pokusili
z angličtiny do češtiny převyprávět
pohádku O kamenné polévce či
přeložit odborný text o USA. V anglické konverzaci sedmáci natočili
pohádku O Červené karkulce (Little
Red Riding Hood), přičemž vytvořili
také loutky, pozadí a stali se vypravěči. Žáci 9. ročníku (s posilou
jednoho sedmáka) přispěli svým
komponovaným programem k oslavám 700. výročí Karla IV. Česko
-anglické představení zachycující
nejvýznamnější momenty tohoto
panovníka mělo velký úspěch. Dokonce ho zachytila i městská televize: https://www.youtube.com/
watch?v=eM9sFsZhl-4
Kamera ve výuce
Pokud chceme využívat jazyk aktivně, musíme trénovat jeho použití
v praktických situacích a příkladech. Do výuky jsme proto zapojili
také kameru. Natočili jsme několik
videí. Anglicky např. jak se nakupuje, jak se chovat u lékaře, příběh o lvu a myši, videoslovník na
téma nemoci, oslavili jsme Den
vody nebo uvařili různé pochoutky.
V německém jazyce jsme natočili
video-recepty na palačinky a hranolky nebo videoslovník na téma
nemoci. Sedmáci udělali v němčině
největší pokrok. Z úplných začátečníků se stali němčináři, kteří už se
dokáží představit, povídat o své
rodině, pokoji či domě, vyjádřit svůj
vztah ke zvířatům, orientovat se na
mapě nejen Česka a Německa, ale
také někoho pozvat na návštěvu,
pozdravit či požádat o pití. Vidět

sám sebe ve videu není vždy úplně
příjemné. Někdo se stydí, někdo
se naopak rád předvádí. Pro výuku
cizích jazyků je využití videa velmi
přínosné. S žáky jsme natočené
scénky vždy rozebrali a uvědomili
si chyby. Žáci mohli slyšet svou
výslovnost. Jeden názorný příklad
vydá za několik rad. Videoukázky
z hodin představují také možnost
jak sledovat vývoj svých jazykových dovedností nebo se dají využít
jako výborná didaktická pomůcka.
Mnohá starší videa se stala názornou ukázkou pro nové generace žáků. Všechna videa jsou ke
zhlédnutí na https://www.youtube.
com/user/zsazuspetrvald/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd,

popř. po vyhledání www.youtube.cz
zadejte zsazuspetrvald (uživatel).
Věřte, že stojí za vidění!
Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi
člověkem
Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem – to je úsloví, které se traduje již dlouho. Jeho aktuálnost to
však nesnižuje, naopak v dnešní
době získalo ještě více na svém
významu. Znalost cizích jazyků
přispívá k poznávání lidí, otevírá
nové možnosti studia a na trhu
práce. Učení se jazyků je však také
zábava. I proto se učíme jazyky!
Mgr. Julie Janková, Mgr. Jana
Güntherová, Mgr. Zuzana Tvrzická,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Červen v mateřských školách
Zábavní centrum Žirafa
Slunný červnový den jsme zahájili
odjezdem do Zábavního centra
Žirafa v Ostravě. Na děti zde vykukovaly ze všech stran atrakce, na
kterých si užily spoustu zábavy.
Děti zaujala i dvě velká nafukovací mořská skákadla ve tvaru chobotniček a delfínků, které již znají
ze školky. Předškoláčky jsme pasovali na „školáčky“, mladší děti
dostaly medaile Ferdy mravence
za píli. Odpoledne jsme přivítali

rodiče „školáčků“, společně jsme
slavili, zpívali, povídali si, loučili
se se školkou a pochutnali na
dortech a dětském šampaňském.
Co to tady na nás vříská? Je to
hudba, disco-disca!“ Po večeři
jsme se vydali na tajemnou stezku s baterkami hledat strašidýlko.
A když zasvítil měsíček, ulehli
jsme do postýlek s hlavou plnou
zážitků a dobrodružství.
Kateřina Ševčíková, učitelka, MŠ Závodní

Se zvířátky lesem ke „Krtečkovi“
Zábavné dopolední plnění lesních
úkolů a radostné odpoledne u „Krtečka“ prožily děti 16. června 2016
z MŠ Šenovská. Startovaly ráno od
mateřské školy, šly lesem v Petřvaldě do Šenova, plnily dobrodružné lesní úkoly, zdolávaly přírodní
překážky, kochaly se přírodními
krásami (rákosovými rybníčky, heřmánkovým polem) a došly až k cíli
- restauraci „Bašta od Krtečka“.
Trasu 4km zdolaly s úsměvem.
V restauraci nás přivítali manželé Dvořákovi, kteří pro nás připravili bohaté občerstvení. Děti si
pochutnaly na výborné pizze, zmr-

zlinovém kornoutu a různých nápojích. Velkým překvapením bylo
vystoupení „Klauna z Balónkova“,
při kterém prožily spoustu legrace. Také si děti vyhrály v dětských
koutcích a odpoledne rychle ubíhalo. Unavení, radostní a šťastní
jsme se rozcházeli. Velké poděkování patří manželům Dvořákovým
za příjemně strávené odpoledne
s programem a bohatým občerstvením, které bylo v jejich finanční
režii plně hrazeno. Děkujeme.
Vedoucí učitelka Darja Sikorová
a kolektiv MŠ Šenovská
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Směr Komorní Lhotka a výšlap na Prašivou

Sláva nazdar výletu!
Probudili jsme se do červnového
výletního rána, sluníčko nás uvítalo a provázelo po celou cestu do
nedalekých Beskyd. Vydali jsme
se do malebné vesničky Pražmo
na pozvání tamní mateřské školy, kde jsme měli možnost poznat
ptačí stezku, která byla vybudována z prostředků Nadačního fondu
Hyundai. Děti na
této stezce plnily
různé úkoly, pozorovaly přírodu,
pstruhy a užovku
v řece, vyhledávaly ptačí budky,
poznávaly známé druhy ptactva. Po návratu
do mateřské
školy měly děti
m ož n o s t p r o zkoumat zblízka ptačí budky
a hnízda, pozorovat hmyzí hotel a vyzkoušet

si posezení v mysliveckém posedu.
Nakonec děti využily vybavení školní zahrady, kde se „řádně vyřádily“.
Po celou dobu se nám ochotně věnovala paní učitelka Gabriela Říhová, které tímto velice děkujeme.
Renáta Jarošová a Markéta Wanecká,
učitelky MŠ K Muzeu

V úterý 7. června za krásného
slunečného počasí jsme se vydali s dětmi z MŠ 2. května směr
Beskydy, a to do okolí sauny
v Komorní Lhotce. Po zkušenosti z předchozích let, s možností
příjemného, klidného prostředí
se zastíněným prostorem, jsme
prožili den v zeleném prostředí
vyplněný hrami, posezením, procházkou i poznáváním přírody.
Naši předškoláci byli tak šikovní,

že jsme spolu zvládli krásný výšlapek po žluté turistické značce
na Prašivou. Největším překvapením pro většinu dětí, které
ještě nikdy na této chatě nebyly,
byl medvěd, který je symbolem
turistické chaty. Všechno dobře
dopadlo, počasí nám přálo, sluníčko nás provázelo celým dnem,
děti se vracely spokojené, plné
nových zážitků…co více si přát…
Jiřina Budíková, ředitelka, MŠ 2. května

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

24. 9. 2016
14:00

– Slavnostní zahájení

14:05

– ROZMARÝNKA
s lidovým vypravěčem

14:55

– Klaun Hopsalín - program pro děti

15:35

– PS DANCE

16:00

– POUTNÍCI

17:00

– OLGA LOUNOVÁ

18:15

–ROCK & ROLL BAND
M. WOODMANA

19:45

– KOUZELNICE RADANA

20:30

– BUTY

21:45

–

OHŇOSTROJ
Skákací boty

-

moderátor akce – Jaromír Riedel * změna programu vyhrazena

Studio BEZ KLIKY

Tvořivé
dílny
pro
děti
- atrakce
pro
děti
i dospělé
Atrakce pro děti i dospělé
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MILOVNÍCI DIVADLA, POZOR!!!
Město Petřvald pro své „milovníky divadla“ připravilo zájezd do NDM v Ostravě
na baletní komedii podle Williama Shakespeara

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Felix Mendelssohn-Bartholdy

Úterý 27. září 2016 v 18.30 hod. – Divadlo Antonína Dvořáka
cena do 200 Kč (vstupné + 60 Kč doprava)

Objednávky ve středisku kulturních služeb – tel: 596 542 951, 723 909 247; e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
Odjezdy autobusu:
Havířov – Spořitelna
Petřvald – Vodárna
Petřvald – Na Kopci

17.10 hod.
17.22 hod.
17.25 hod.

Petřvald – Březiny
Petřvald – Parcelace
Petřvald – Penny

17.28 hod.
17.30 hod.
17.32 hod.

Petřvald – Kaple 17.34 hod.
Petřvald – DPS
17.36 hod.

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 

LETNÍ ČINNOST
– TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH
Velký turnaj v deskových hrách - 9. 8. od 9:00 – 11:00 hodin
Přijď si vyzkoušet nové deskové hry a zahrát si s rodiči i kamarády!

Knižní novinky

Dětské oddělení

Milí čtenáři, každý měsíc jsou pro
vás na webových stránkách knihovny k dispozici knižní novinky, záložka
(NOVINKY – Knižní novinky). Pokud
vás nějaká kniha zaujme, neváhejte
se zeptat knihovnice, která vám ráda
pomůže knihu najít či rezervovat.

Za novou výzdobu dětského oddělení v podobě létajících rybiček bychom rádi poděkovali Mgr. Kateřině
Benešové a dětem ze ZUŠ Petřvald.

Dne 17. 6. proběhlo vyhodnocení
soutěže LOVCI PEREL. Soutěž probíhá vždy celý školní rok a sběratelé během tohoto období čtou knihy,
které jsou označeny nálepkou perlorodky. Čím více knih přečtou, tím
více perliček nasbírají a v měsíci

červnu jsou za svou píli odměněni. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 14 sběratelů, přičemž první tři
místa obsadili Jakub Gränzer, Maruška a Anička Hejmalovy a Adam
Přeček. Během prázdnin se budou
připravovat další knižní perlorodky a možnost zapojit se do hry má
každý náš dětský čtenář. Pravidla
a informace naleznete v knihovně
či na webových stránkách knihovny
v záložce Akce knihovny.

Galerie Nad knihami
Až do konce září máte stále možnost
v galerii zhlédnout VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ pana PETRA VOZNICI. Srdečně vás tímto zveme na prohlídku.

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
ZŠ v Petřvaldě ve světovém rekordu!!!
Dne 22. 6. 2016 proběhl celosvětový olympijský běh, který je
pořádán od roku 1987. Letos poprvé se v rámci České republiky
olympijského běhu zúčastnili reprezentanti našeho města - žáci
ZŠ v Petřvaldě. Jejich cílem bylo
překonání olympijského a světového rekordu našeho sportov-

ce 20. století - Emila Zátopka
- v běhu na 10 km. Naši žáci
ve štafetě na 50x200 m museli zaběhnout časy 29:17,0 (OR)
a 28:54,2 (SR). Po vynikajícím
výkonu naše štafeta oba Emilovy
rekordy překonala. Štafetě předcházel atletický čtyřboj dvojic, do
něhož se kvalifikovalo 20 nejlep-

ších sportovců naší ZŠ. O tom,
jak urputně žáci bojovali, svědčí skutečnost, že mezi prvními
třemi byl rozdíl jediného bodu!
Pochvala za skvělou organizaci, hladký průběh a za vynikající
přípravu žáků patří všem učitelkám, učitelům a nepedagogickým pracovní kům školy, kteří

se různým způsobem na této
akci podíleli. Děkujeme rovněž
všem členům oddílu Hepa, kteří coby hlavní organizátoři zvládli
tuto událost na jedničku. Velké
poděkování patří taktéž komisi kultury, školství, tělovýchovy
a sportu.
Ing. Jiří Lukša, starosta

srpen 2016
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Olympijský den v Petřvaldě
Dne 22. 6. 2016 se na hřišti
Hepa uskutečnila 1. petřvaldská
olympiáda v rámci celosvětového
olympijského běhu. Do programu
petřvaldských her byl zařazen atletický čtyřboj dvojic (50 m sprint,
hod do dálky, hod na cíl a pětiskok)
a smíšená štafeta na 50x200 m

s cílem překonat olympijský a světový rekord E. Zátopka v běhu na
10 km, a to v podání žáků naší ZŠ
v Petřvaldě. Díky skvělým výkonům jsme byli svědky napínavých
soutěží a vrcholem bylo překonání
světového rekordu našeho sportovce 20. století. Všem pedago-

gům, kteří tyto sportovce na hry
připravovali, patří velké uznání!
Členové oddílu Hepa vyjadřují obrovské poděkování všem zaměstnancům ZŠ v Petřvaldě, vedení
města, SKS, komisi kultury, školství, tělovýchovy a sportu, CYKLO
- ŠEDA a všem dobrovolníkům za

Výsledky 1. petřvaldských olympijských her
Čtyřboj dvojic
1. Kateřina Michálková, David Pokorný
2. Nikola Kotasová, David Sliwka		
3. Klára Smiešková, Vojtěch Gellnar		
4. Michaela Hrušovská, Břetislav Stoklasa
5. Michaela Marenčáková, Daniel Číž		
6. Eliška Kubešová, Tomáš Fajkus		
7. Erika Gomolová, Vojtěch Pečonka		
8. Lucie Giecková, Martin Šebesta		
9. Bára Galaňuková, Tomáš Dutko		
10. Daniela Bednářová, Lukáš Fajkus		

49 b.
49 b.
48 b.
43 b.
42 b.
22 b.
18 b.
17 b.
15 b.
14 b.

Hlavní rozhodčí - prof. Ing. Z. Jonšta, CSc., Ing. P. Bitala
a B. Siudová
Sprint 200 m
1. Zuzana Valečková - 32,52					
2. Nikola Kotasová - 32,68					
3. Bára Galaňuková - 32,84					

Štafeta 50x200 m - 26:50,91
Hlavní časoměřič - manželé Šedovi

1. Peter Slavev - 24,13
2. Jan Volný - 26,28
3. David Sliwka - 26,56

vynikající organizaci her! Je rovněž
nutné vyzdvihnout výbornou diváckou kulisu, o kterou se staral vynikajícím způsobem moderátor
dne Mgr. Roman Pluta. Celkem se
v areálu Hepa na hrách sešlo přes
700 lidí! Děkujeme!
Oddíl kopané TJ Petřvald
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Úspěch mladého šachisty z Petřvaldu
Hráči šachového oddílu SK Slavia Orlová se zúčastnili Mezinárodního šachového turnaje
v Polsku USTROŇ 2016. Mezi
vybranými hráči byl i rodák z Petřvaldu Aleš Pekárek.
Hrálo se v krásném prostředí
hor v hotelu Gwarek v Ustroni ve
dnech 29. 5. – 2. 6. 2016 v pěti
kategoriích 7 kol tempem 60
minut + 30sec/na tah na celou
partii a dvě kola denně. Celkově
se zúčastnilo 148 hráčů. Z ša-

chistů Orlové vynikl čtrnáctiletý
Aleš Pekárek, který se v kategorii do 1800 bodů ELO umístil
na 2. místě (se stejným počtem
bodů jako vítěz, ale s horším pomocným hodnocením). Zvýšená
aktivita a pracovní píle v šachu
za poslední rok nese Alešovi první ovoce. Rovněž dosáhl výborných úspěchů i za družstva SK
Slavia Orlová v nejvyšší šachové
soutěži mládeže - EXTRALIZE.
Blahopřejeme.
JINO

Šachový trojmeč 2016 pro Petřvald
Ve čtvrtek 16. 6. 2016 se zúčastnili mladí šachisté Základní školy
v Petřvaldě již tradičního trojutkání s polskými družebními městy
Strumień a Jasienica. Tato šachová setkání trvají již více než 10 let.
Pravidelně se střídají v pořádání
jednotlivá města. Za celou dobu
ale nedosáhlo družstvo Petřvaldu
tak výrazného úspěchu nad svými
soupeři jako letos. Naše město
reprezentovali hráči Ondřej Kijonka, Filip Crlík, Samuel Tomanec
a Eliška Kubešová, jako doprovod
jel trenér šachu Jiří Novák. Celé
setkání se skládá ze dvou částí.
Nejprve se hraje turnaj družstev
každý s každým a pak následuje
turnaj jednotlivců. V turnaji druž-

stev porazil Petřvald Jasienicu
jasně 4:0 a Strumień 3:1, čímž si
vybojoval 1. místo. V soutěži jednotlivců se hrálo na 6 kol tempem
3 min. + 3 sec/na tah. Tempo nejvíce vyhovovalo našemu hráči Ondřeji Kijonkovi, který vyhrál všech
6 kol. Na druhém a třetím místě
se rovněž umístili hráči Petřvaldu Samuel Tomanec a Filip Crlík.
Tyto výsledky jasně dokazují, že
prostředky města Petřvaldu, investované do šachové hry, mají
smysl a nesou úspěchy. Další
ročník šachového setkání bude
v Petřvaldě. Už dnes musíme trénovat, abychom příští rok dosáhli
opět takových skvělých výsledků.
JINO

Senioři z petřvaldského Fučíku opět
strávili dovolenou na oblíbené Horní Bečvě
Je neděle 26. června a automobily důchodců z Petř valdu,
Radvanic, Šenova a Haví řova
v dopoledních hodinách „nabraly“ směr Horní Bečva. Přestože od ranních hodin bylo počasí
deštivé, uvítal předseda klubu
důchodců pan Lubomír Broda
u oběda v hotelu Bečva všech
23 účastníků týdenního pobytu.
Nikomu ze zúčastněných vůbec
nevadilo, že v neděli i v pondělí s přestávkami mírně pršelo,
každý se snažil tomu přizpůsobit svůj program. V úterý se brzy
ráno sluníčko vymanilo z mraků
a svítilo nám a hřálo nás až do
odjezdu. Jelikož nám počasí začalo opravdu přát, našlapali naši
rekreanti po Horní Bečvě a jejím
širokém okolí spousty kilometrů.
Vyšetřili jsme si ale také čas na
dobrý mok, pivo, dokonce i karty,
posezení u kávy i jiná společenská posezení. Po středeční snídani se všichni shromáždili v hale
u bowlingu, kde si každý několika hody s těžkou i méně těžkou
koulí prověřil svou kondici, svou
formu. Hodina bowlingu probíha-

la v přátelském duchu, v dobré
náladě, smíchu, v zájemném povzbuzování za častého potlesku.
I když po dohodě všech se hodina
bowlingu pojala jako zábava, ne
jako soutěž, výbor klubu důchodců rozhodl odměnit malými cenami první tři nejlepší. Nejlepším se
stal pan Lubomír Bracháček, na
druhém místě se umístila paní
Anička Bracháčková a se stejným
počtem bodů se na druhém místě
skončil pan Miroslav Otisk. Třetí
byl pan Karel Mojestík. Kdo měl
zájem, zúčastnil se po čtvrteční
večeři na terase hotelu Bečva kolektivní společenské zábavy. Čas
tak rychle ubíhal, že po sobotní
snídani jsme byli nuceni naložit
všechny věci do našich aut, vzájemně se rozloučit a spokojení
jsme se rozjeli ke svým domovům. Spokojenost byla u všech
účastníků týdenního pobytu. Vyplynula z ubytování, které bylo na
úrovni, z výborné celodenní stravy
a neposlední řadě z nádherného
teplého počasí.
Za výbor klubu důchodců Dolu Fučík,
ÚK a podniku Bohuslav Bidlo

Technické muzeum v Petřvaldě
Akce připravované
na měsíc srpen:
Stálé expozice:
Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví

• PRÁZDNINOVÝ KOUTEK 
(červenec - srpen) - různé aktivity
pro malé i větší.

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.

• VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
(červenec - srpen) - tradiční soutěž o pěkné ceny ve výtvarném
zpracování prázdninových zážitků. Soutěží se ve dvou kategoriích: 1) 0 – 16let, 2) 17 – 99let.
Vaše práce (fotky, obrázky, výrobky) přineste do TMP do konce
prázdnin. Vyhodnocení proběhne
7. – 9. 9. 2016.
Kolektivy předem objednejte na
tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz

Turnaj veteránů 11. 6. 2016

Vítězné družstvo Petřvaldu

Jako každý rok se na hřišti SK Slavoj Petřvald pořádal turnaj veteránů. Turnaje se zúčastňují bývalí
nebo ještě aktivní nadšenci pro
fotbal. Jsou to chlapi, které nebaví
sedět doma na kanapi a čekat na
sobotní oběd. Letošního turnaje
se zúčastnila 4 mužstva - Šatlava
Havířov, Špice Šenov, Lapačka Šenov a samozřejmě hráči Veteráns
Petřvald. Tým se skládá z bývalých
nebo ještě hrajících hráčů SK Slavoj Petřvald a TJ Hepo Petřvald.
Letošní jarní turnaj se vydařil po
stránce organizační i herní. Na

zdárném průběhu akce se podíleli
všichni členové Veteráns Petřvald
a samozřejmě ruku k dílu přiložili
i další účastnici turnaje. O hladové žaludky hráčů se postaral ještě aktivní hráč SK Slavoj Petřvald
Kamil Szlauer, který poctivě dohlížel na klobásky v udírně. Musíme
ho pochválit, byly velmi chutné.
Vraťme se k samotnému turnaji,
bylo plno nerozhodných výsledků,
a proto byl turnaj napínavý až do
samotného konce. Aktéři bojovali
tvrdě, ale férově.
(pokračování na straně 13)

srpen 2016
(dokončení ze strany 12)

Neviděli jsme žádné zákeřné zákroky. A proč taky, že? Šlo o to pobavit se a ne se zmrzačit. Až na malá
zranění vše dopadlo na výbornou.
Počasí také účastníkům přálo, přichystalo jim optimální podmínky na
sport. Po skončení turnaje se hráči zchladili výtečně vychlazeným
pivem a doplnili síly zmiňovanou
uzenou klobáskou. Jedním dechem
musíme dodat, že pořádání takové akce má i svou další tvář. Jako
každá taková akce i tahle stojí nemalé finanční prostředky. Byli bychom rádi, kdyby nějakou formou
pomohlo i naše milované město
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a jeho zastupitelstvo. Jde vlastně
i o propagaci města Petřvald, které podporuje kulturní a sportovní
činnost svých spoluobčanů a okolních návštěvníků. My věříme, že
naše město podporuje i mimopracovní aktivity spoluobčanů, jak už
to mnohokrát prokázalo. Co dodat
závěrem? Že další turnaj veteránů
se bude pořádat na začátku září
opět na hřišti SK Slavoj Petřvald.
A výsledky?
1. Veteráns Petřvald
2. Šatlava Havířov
3. Špice Šenov
4. Lapačka Šenov

MCBF72

Zhodnocení sezony 2015 - 2016
Tak - a máme tu zase konec další
fotbalové sezony. Nejprve musíme
pogratulovat našemu městskému
rivalovi TJ Hepo Petřvald k prvnímu místu a postupu do vyšší soutěže, ale zároveň musíme dodat,
že nám zápasy s Hepem budou
moc chybět. Hlavně ta divácká
kulisa, kdy všichni, co se zajímají o fotbal ve městě, ale i ti, co
přišli ze zvědavosti, vytvořili nádhernou kulisu, kterou žádný jiný
zápas v naší soutěži neměl. No,
snad se zase brzo potkáme ve
stejné soutěži. Musíme dodat, že
i další zápasy, obzvláště výjezdy
na hřiště soupeřů, byly ze strany
našich diváků ohromující. Kolikrát
jsme si připadali, že hrajeme na
domácím hřišti a ne na hřišti soupeře. Co dodat k našim skvělým
fanouškům? Nelze říct nic jiného,
jen že vám moc děkujeme a jsme
na vás pyšní. Těšíme se, že nám
zachováte přízeň i v další sezoně
2016/2017. My se vám za to zkusíme odvděčit lepším umístěním,
než byla letošní 15. pozice v tabulce. Co dodat k samotné hře týmu?
Prvně musíme sezonu rozdělit na
dvě části. Ta první byla až na některé světlé výjimky katastrofální
co se týče výsledků a hlavně i hry,
co si budeme namlouvat. Je tu ale
i druhá část sezony, kdy náš tým
posílil o některé hráče. I práce
trenérů, hlavně Zdeňka Matušky,

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
4. 6. - mistrovské utkání okr. přeboru (26. kolo).
TJ PETŘVALD - BOHUMÍN „B“ nehráno.
Soupeř se k utkání nedostavil. DK
v Karviné rozhodla 3:0 kont. pro
domácí. Hepo navýšilo náskok v tabulce na 4 body.
11. 6. - mistrovské utkání okr.
přeboru (27. kolo).
TJ PETŘVALD - Slovan HAVÍŘOV

3:1 (3:1).
Branky a asistence: 11.´ J. Sztymon
(T. Volný), 36.´ L. Chromik (T. Budina), 42.´ T. Sobek (L. Chromik).
(pokračování na straně 14)

kterému musíme jako tým i vedení SK Slavoj Petřvald poděkovat
za obětavost a hlavně trpělivost
s hráči, začala sklízet své ovoce.
Hráči začali dodržovat taktické pokyny trenérů, i když občas zase zvlčili a dávali do hry větší bojovnost
a srdíčko. Tento přelom můžeme
datovat k zápasu s Bosporem Bohumín, kdy náš tým vydřel vítězství
na hřišti soupeře 0:1. Zde musíme
pogratulovat brankáři Danielu Molnárovi za čisté konto a obětavý výkon celého mančaftu. Další zápas
náš tým už zvládl vítězně s Baníkem Rychvald 3:1, kdy se dvěma
góly zaskvěla nová akvizice týmu
Tomáš Robenek, který se později
stal i nejlepším střelcem našeho
týmu s devíti góly. Pak následovaly
další zápasy: Horní Bludovice-Slavoj Petřvald 3:2 (góly za Slavoj
vstřelil Petr Juchelka), městské
derby s Hepem a prohra 1:3 (gól
za Slavoj Tomáš Robenek), SK Slavoj-Lokomotiva Louky 2:1 (Radim
Škuta, Tomáš Robenek), Doubrava-Slavoj 3:2 (Robenek, Lorenčik),
Slavoj-Fučík Orlová 1:3 (Robenek),
pak propadák se Slovanem Havířov 2:8 (Doležal, Robenek), remíza 0:0 se Slavojem Rychvald
a vynikající výkon Davida Grafa,
který ukázal, že SK Slavoj má dva
rovnocenné brankáře, kteří se
mohou vzájemně v případě potřeby střídat. Prohra 2:6 s Těrlickem

(Benda, Molnár), prohra v Záblatí
3:0 a na závěr sezony výhra 5:2
nad Albrechticemi B (2 Doležal,
Robenek, Nemeth, Kostka). My
doufáme, že v nastaveném trendu a bez občasných výpadků bude
náš tým pokračovat dále. Celkový
sumář sezony je 15. místo, skóre
32:99,14 bodů. Co musíme ocenit u našich zkušenějších hráčů je
i to, jak se snaží předávat své zkušenosti mladým hráčům, i když někteří z nich už jsou pány fotbalisty.
Za všechny musíme zmínit Lukáše
Doležala, který je někdy příkladem
i pro mnohé starší hráče. Přejeme
mu, aby ho i dále fotbal bavil jako
doposud. Musíme samozřejmě
pochválit i vedení týmu, obzvláště pana předsedu Davida Pavlitu,
který veškerý svůj volný čas věnuje
svému milovanému Slavoji a dělá
vše pro jeho rozvoj. Jsou tu i další
lidé, co dělají pro klub. Pan Zdeněk
Kantor, který se stará o zdárný
chod hlavně při domácích zápasech, pan Martin Frank, který se
stará o administrativní chod klubu a o fungování webových i facebookových stránek klubu a mnoho
dalších lidí z okolí přátel a rodinných příslušníku členů a hráčů klubu. Zvláštní dík patří manželkám
a přítelkyním, které mají trpělivost
a pochopení pro koníček svých milovaných. V neposlední řadě je tu
zvláštní dík pro člověka, který se

stará o zázemí klubu. Je to náš
milovaný i nenáviděný Jirka Svrčina, kterého asi každý zná pod
přezdívkou Nerez. Bez něho by to
nešlo. Je to náš duch Slavoje. Nesmíme zapomenout na naše milé
sponzory pana Břetislava a paní
Ivu Sojkov y provozující místní
pánské, dámské a dětské oděvy
a paní Michaelu Burgetovou, která provozuje místní zahrádkářské
potřeby. Samozřejmě musíme poděkovat i městu Petřvald za podporu. Klub v tomto roce uspořádal
anebo uspořádá i různé sportovní
a společenské akce. Namátkou
můžeme zmínit dva turnaje starších pánů 11. 6. a 3. 9. 2016,
dále náš SK Slavoj Petřvald bude
pořádat 27. 8. 2016 pro děti z našeho města a okolí akci Rozloučení s prázdninami. Dále na našem
hřišti proběhly akce jako bungee
jumping, rybářské závody a různé
jiné aktivity. Klub dbá o bezpečnost a pohodlí svých příznivců,
a proto se neustále snaží o co
největší zkulturnění okolí a zázemí fotbalového hřiště. Co říci na
závěr? Těšíme se na další (doufejme úspěšnější) fotbalovou sezonu 2016/2017, na stálou přízeň
našich příznivců a přátel klubu.
Všem jmenovaným přejeme krásné prožití léta. Těšíme se na vás!
Váš SK Slavoj Petřvald.
Martin Frank (MCBF72)

Petřvaldské noviny

14
(dokončení ze strany 13)

Sestava: P. Jonšta - F. Marek, T. Budina, J. Dittrich - J. Sztymon (85.´
V. Zajíček), T. Volný, L. Kawulok,
J. Karkoška - O. Kostka (90.´ O.
Cudrák), L. Chromik (87.´ P. Hlavinka), T. Sobek (82.´ J. Sklepek).
Po výborném výkonu celého týmu
si mužstvo Hepa s předstihem zajistilo 1. místo v tabulce a s ním
POSTUP (po 10 letech) do I.B třídy!
18. 6. - mistrovské utkání okr.
přeboru (28. kolo).
Baník RYCHVALD - TJ PETŘVALD

1:3 (0:2).
Branky a asistence: 5.´ V. Zajíček

(T. Sobek), 18.´ T. Budina z přímého kopu, 82.´ V. Gellnar (D. Kršák).
Sestava: P. Jonšta - D. Vasil (72.´P.
Slavev), T. Budina, F. Marek - V.
Gellnar, V. Zajíček, J. Sztymon, D.
Knorr - L. Foltýn (46.´D. Kršák), T.
Sobek (54.´M. Paluv), P. Bitala. Trenér - M. Sikora, vedoucí mužstva
- P. Šilhánek.
Konečná tabulka: 1. TJ Petřvald
67, 2. Věřňovice 63, 3. Doubrava 57.
Nejlepší zápasy pro stovky skvěle
fandících diváků, za které by se nemusely stydět ani třetiligové týmy,
byly sehrány v DERBY se Slavojem!

13. 8.

sobota 17:00

1. kolo

13. 8. sobota 14:45

Fryčovice – TJ PETŘVALD

2. kolo

20. 8. sobota 14:45

TJ PETŘVALD – Sedliště

3. kolo

27. 8. sobota 14:00

Vendryně – TJ PETŘVALD

4. kolo

31. 8. středa 17:00

Frýdlant n. O. – TJ PETŘVALD

5. kolo

3. 9. sobota
10. 9. sobota 13:45

Tošanovice – TJ PETŘVALD

7. kolo

14. 9. středa 16:30

TJ PETŘVALD – Libhošť

8. kolo

17. 9. sobota 13:45

TJ PETŘVALD – Sl. Orlová

9. kolo

25. 9. neděle 12:30

Č. Těšín – TJ PETŘVALD

10. kolo

1. 10. sobota 13:15

TJ PETŘVALD – Dětmarovice

11. kolo

9. 10. neděle 10:00

Brušperk – TJ PETŘVALD

12. kolo 15. 10. sobota 12:45

TJ PETŘVALD – Bohumín

Řepiště – TJ PETŘVALD

13. kolo 23. 10. neděle 11:00

I. Petrovice – TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD – St. Město
TJ PETŘVALD – MFK Havířov B

2. kolo

20. 8.

sobota 17:00

TJ PETŘVALD – D. Lutyně

14. kolo 29. 10. sobota 11:45

3. kolo

28. 8.

neděle 17:00

Jablunkov – TJ PETŘVALD

15. kolo

4. kolo

3. 9.

sobota 16:30

TJ PETŘVALD – H. Suchá

5. kolo

11. 9.

neděle 16:00

Raškovice – TJ PETŘVALD

6. kolo

17. 9.

sobota 16:00

TJ PETŘVALD – Smilovice

7. kolo

24. 9.

sobota 16:00

Hnojník – TJ PETŘVALD

8. kolo

1. 10.

sobota 15:30

TJ PETŘVALD – Lučina

9. kolo

9. 10.

neděle 15:00

L. Petrovice B – TJ PETŘVALD

10. kolo

15. 10

sobota 15:00

TJ PETŘVALD – Nýdek

11. kolo

23. 10.

neděle 14:00

I. Petrovice – TJ PETŘVALD

12. kolo

29. 10.

sobota 14:00

TJ PETŘVALD – Tošanovice

13. kolo

5. 11.

sobota 14:00

TJ PETŘVALD – Věřňovice

Dorost
Výsledky mistrovských utkání krajské soutěže.
4. 6. TJ PETŘVALD - Č. TĚŠÍN 0:7.
11. 6. TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV
„B“
0:1.
18. 6. TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE
2:2.
Branky: J. Volný, P. Bitala.

VOLNO

6. kolo

Muži
Krajská soutěž 1. B třída - PODZIM 2016
1. kolo

Dorost - Krajská soutěž - PODZIM 2016

Celkově se dorostenci Hepa umístili v krajské soutěži na 7. místě se
40 body ze 14 týmů. V jarní části soutěže se o 2 místa propadli,
ale skvěle zaskakovali u mužstva
mužů, kterým pomáhali v boji o postup do KS. Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Gorovič, P. Sekera, Ing. P.
Šeruda.

5. 11. sobota 11:45

Starší žáci
Výsledky mistrovských zápasů
krajské soutěže.
4. 6. H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD 7:2.
Branky: P. Kačor, D. Ševčík.
11. 6. TJ PETŘVALD – DOBRÁ 5:1.
Branky: J. Rusoň 2, M. Sobek, D.
Klos, B. Stoklasa.
V tabulce skončili st. žáci na 10.
místě s 12 body z 12 účastníků.
Trenéři: M. Stavař, V. Strouhal.
P. Sekera

Mladší žáci
22. kol 11.6.
TJ Petřvald - Dobrá 5:2 (1:1)
Góly: Kačor 3x, Zborovský, Sobek
21. kolo 4. 6.
Horní Žukov - TJ Petřvald 7:2 (3:1)
Góly: Kačor, vlastní
20. kolo 29.5.
TJ Petřvald - L. Petrovice 4:5 (2:2)
Góly: Mrázek, Sobek, Durczok,
Stavař

Sestava: Zborovský J., Pokorný D.,
Bořil J., Milian O., Mrázek J., Sobek
M., Durczok A., Stavař V., Müller P.
19. kolo 15. 5.
Tošanovice - TJ Petřvald 3:1(1:1)
Gól:Kačor
Sestava: Klos M., Pokorný D., Zborovský J., Sommer V., Milian O.,
Kuzma K., Sobek M., Stavař V.,
Durczok A., Kačor P., Lach D.
18. kolo 11. 5.
MFK Haví řov "B" - TJ Petřvald
3:3(1:2)
Góly: Kačor, Sobek, Stavař
Sestava: Pokorný D., Zborovský J.,
Sommer V., Milian O., Bořil J., Kuzma K., Sobek M., Stavař V., Durczok A., Kačor P., Klos M.
Celkově mladší žáci skončili na
9. místě s dvaceti body. Skóre
64:115.
K. Pokorný

Fotbalový kemp na Hepu!
Již třetí ročník fotbalového kempování na hřišti HEPA se konal
pro naše mladé fotbalisty, kteří
ukončili sezonu 2015/2016. I letos kluky čekal bohatý a náročný
program. Vše opět odstartovalo stavěním stanů a v pátečním
větrném počasí to někdy spíše připomínalo pouštění draků.
Naštěstí se vše povedlo a děti
měly kde spát. Večer jsme spo-

lečně sledovali projekci zápasu EURA 2016 mezi Českem
a Chorvatskem, který po dramatické koncovce skončil remízou a postupová naděje v tu
chvíli ještě žila. Už od brzkého
sobotního rána bylo kluků plné
hřiště a třešničkou na dortu bylo
vystoupení vícenásobného mistra ČR ve Freestyle fotbalu Víta
Kanyzy. Při jeho vystoupení kluci
ani nedýchali a snad největší radost měli z toho,
že je Vítek naučil i několik svých triků. A těm
nejšikovnějším věnoval
i drobné dárky. Musíme
uznat, že opravdu umí!
 Večer jsme si společně s rodiči popovídali, jak
to dětem po celý rok šlo
a jaké udělaly pokroky.
U táboráku jsme společně opékali buřty. Přesně

ve 22:00 hodin sobotní večer
ukončil nádherný ohňostroj.
V neděli rodiče odehráli proti
svým potomkům zápasy a měli
opravdu co dělat, aby je v tropickém nedělním dopoledni kluci
neuběhali do vyčerpání. Po fajn

zápasech a výborném obědě se
rozdaly diplomy, medaile a ukončil se tak další skvělý fotbalový
rok. Děkujeme tímto všem, kteří pomáhali, fandili či jakýmkoliv
způsobem pomohli a udělali tak
dětem velkou radost. M. Stavař

srpen 2016
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NAPSALI NÁM...
V Novém domově proběhlo akreditační
šetření zahrnující hodnocení kvality
a bezpečí
Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Nov ý domov
v Karviné, poskytující i občanům
města Petřvaldu pobytové služby
sociální péče, úspěšně prošla šetřením Spojené akreditační komise,
o. p. s. a splnila kritéria pro řízení
a kontinuální zvyšování kvality dle
národních akreditačních standardů.
Samotné hodnocení proběhlo dne
6. 5. 2016 v rámci pilotního projektu auditu Spojené akreditační komise v oblasti poskytování sociálních
služeb. Certifikát o udělení akreditace byl Novému domovu udělen na
3 roky. Akreditace SAK je formou
externího hodnocení kvality, jejímž
principem je posuzování shody procesů probíhajících v daném zařízení
s akreditačními standardy; cílem je
zajistit kontinuální zvyšování kvality, bezpečí péče a souběhu sociální
a ošetřovatelské péče. Akreditační
standardy SAK popisují oblasti
a činnosti, které musí zařízení upravit (obvykle vnitřním předpisem)
a zajistit tak jejich standardizaci.
Standardy SAK jsou vypracovány

Když se k vám potomci obrátí zády…
Ne vždy si potomci zaslouží, aby
měli užitek z majetku, o který se
zapříčinili jejich předci. Své o tom
ví i pan Michal, který kontaktoval
OBČANSKOU PORADNU Karviná,
středisko Slezské diakonie. Pan
Michal je rozvedený, bylo mu diagnostikováno závažné onemocnění a z důvodu nemoci se rozhodl
pro případ smrti upravit své majetkové poměry. Pan Michal má
dospělého syna, kterého neviděl
deset let, syn neodpovídá na jeho
e-maily, nereaguje na jeho dopisy a nezajímá ho, že je jeho otec
nemocný a potřebuje pomoc. Pan
Michal se taktéž domnívá, že syn
nevede zrovna spořádaný život
a má obavy, že majetek, který
by po něm syn případně zdědil,
by prosázel. Uvažuje o vydědění
svého syna. Sociální pracovnice
poskytla panu Michalovi informace z Občanského zákoníku,
který říká, že zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice,
který a) mu neposkytl potřebnou
pomoc v nouzi, b) o zůstavitele
neprojevuje opravdový zájem,
jaký by projevovat měl, c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný
za okolností svědčících o jeho
zvrhlé povaze nebo d) vede trvale nezřízený život. Zákon také
dále uvádí, že zůstavitel může
vydědit i dědice, který je tak za-

dlužen, nebo si počíná tak marnotratně, že je tu obava, že se
pro jeho potomky nezachová povinný díl (v tomto případě však
lze provést vydědění jen tak, že
povinný díl zůstane dětem nepominutelného dědice, popřípadě
jejich potomkům). V návaznosti
na sdělené informace poskytla
sociální pracovnice panu Michalovi vzor listiny o vydědění a pomohla mu s její formulací. Také jej
informovala o případné možnosti uschovat vyhotovenou listinu
u notáře. Bezplatného a anonymního odborného sociálního
poradenství mohou občané Petřvaldu využít v sídle OBČANSKÉ
PORADNY Karviná, na adrese
V Aleji 435 v Karviné-Ráji, a to
v PO, ÚT a ST od 8:00-12:00 hodin a od 13:00-16:00 hodin, ČT
od 8:00-12.00 hodin a v PÁ od
8:00-10:00 hodin. Občanskou
poradnu lze navštívit osobně
nebo kontaktovat telefonicky na
čísle 734 645 272.
Mgr. Lenka Starečková, DiS.,
sociální pracovnice
OBČANSKÉ PORADNY Karviná

tak, aby pokrývaly veškeré oblasti
činnosti zařízení související přímo
či nepřímo s poskytovanou péčí.
Ředitelka Nového domova, p.o.
Ing. Eva Cholewová dodává, že:
„Naším hlavním cílem je i nadále
nastavovat vyšší úroveň standardizace procesů na jednotlivých
poskytovaných službách a tím
systematicky zv yšovat kvalitu
a bezpečí poskytovaných služeb.
Úspěšné obhájení prestižní ho
akreditačního certifikátu potvrzuje
správný směr této nastavené cesty
a pro pracovníky je rovněž i velkou
motivací pro další práci a odměnou za vynaloženou snahu.“
Vedoucí pro kvalitu a sociální
práci, PhDr. Rostislav Mrlina uvádí, že „tento certifikát kvality
je jedním z dalších, které Nový
domov, p.o. v posledních letech
získal. Organizace se již pyšní
obhájeným certifikátem České
a lzh eim e rovské sp ole č n osti
„Vážka“ a Cenou kvality, kterou
uděluje Ošetřovatelská péče“.
PhDr. Rostislav Mrlina,
vedoucí pro kvalitu a sociální práci

Zušlechtěné předzahrádky
– vizitka majitele domu

Dům Václava Matušínského v Petřvaldě

Otakar Kochan

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat touto formou paní Grymové od nás ze Zaryjí,
která nám zachránila našeho psa. Při procházce přes les do Michálkovic se mu udělalo z horka nevolno a bylo nutné ho již zcela vyčerpaného, poblitého a znečistěného dopravit urychleně k veterináři.
Paní neváhala takto zřízeného psa naložit do svého krásného auta
- zajistila dokonce příjezd lékaře do ordinace. Psa se po dlouhém
boji a doslova oživování podařilo zachránit. Bez pomoci by patrně
uhynul. Oceňuji tuto opravdu nezvyklou ochotu a myslím si, že málokdo z nás by si do auta nechal naložit psa v takovém stavu a ještě věnovat cizím lidem tolik času a pozornosti.
Dagmar Fritzová
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Společenská kronika

Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům

Dne 25. srpna 2016 se dožívá významného životního jubilea 75 let náš tatínek,
dědeček, strýc, kamarád a druh pan Karel Huleja. S přáním pevného zdraví,
štěstí, lásky a zahrádkářských úspěchů do dalších let přichází
dcera Hanka s rodinou, syn Jindřich s rodinou, družka Kristýna
s dětmi Kájou a Naďou s rodinou.

Vzpomínáme

Jarmila Kaniová
Jindřich Káňa
Tibor Kratochvil
Anna Macková

85 let
85 let
90 let
85 let

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

Uzavřená manželství

Jak moc byl smutný ten den, můj synu, kdy před třemi lety jsi navždy od nás
odešel. Tolik jsi chtěl žít a mnoho ještě říct. Čas letí a nevrátí, co zpátky vzal,
jen vzpomínky zanechal.
Dne 4. července 2016 by se dožil 65 let pan Emil Kubiš. I po letech slzy kanou
a velká bolest zůstává. S láskou vzpomíná maminka a celá rodina.

Daniel Hesek
a Lucie Vasiľová
Martin Richter
a Gabriela Matoušková
Jiří Mikšan
a Veronika Matúšková
Petr Zubel
a Patricie Šateková

V neznámý svět jsi odešla spát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Ta rána v srdci bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 9. srpna 2016 vzpomeneme nedožitých 100 let naší maminky, babičky
a prababičky paní Štěpánky Trombíkové. S láskou a úctou vzpomínají dcera
Marie, synové Josef, Jan a Jaroslav s rodinami.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 29. března 2016 jsme vzpomněli nedožité 75. narozeniny a 18. července
jsme vzpomněli 7. smutné výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana Miroslava Skyby. Kdo jste ho měli rádi a znali, vzpomeňte
s námi. S láskou a úctou vzpomínají manželka Maria, děti Miroslava, Radomír,
Taťána, Sylva a Kamila a vnuci a vnučky s rodinami.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 20. června 2016 jsme vzpomněli 6. výročí, kdy nás navždy opustil
pan Lukáš Crlík. Vzpomínají manželka Jana, synové Jakub a Filip.

Dne 12. července 2016 jsme vzpomněli
16. smutné výročí úmrtí pana Eduarda Šimurdy.
Dne 14. července 2016 by se dožil 102 let.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou dcera
Jarmila s rodinou a syn Pavel.

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Max Lenhart
Marko Lenhart
Lukáš Pařík
Michaela Wolfová
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Oldřich Bureš
Milan Kitliňski
Dušan Martinek
Anna Rösnerová
Ivan Wasil

68 let
61 let
57 let
81 let
61 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 7. července 2016 by se dožil 88 let
pan Vladimír Kubiš a 15. srpna 2016
vzpomeneme 9. smutné výročí,kdy přestalo bít
jeho srdce. Vzpomíná manželka a celá rodina.

Úmrtí

Dne 25. srpna 2016 by se dožila paní Ludmila Rogová
100 let. Zároveň si 5. srpna připomeneme 2. výročí jejího
úmrtí. Dne 3. července 2016 by se dožil pan Vojtěch Rog
105 let. Stále vzpomíná dcera Irena s rodinou.

Ten, koho milujeme, neumírá,
ale žije v našich srdcích.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným
a známým smutnou zprávu, že dne 25. června
2016 ve věku nedožitých 82 let nás
opustila paní Anna Rösnerová.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.
Syn Zdeněk s rodinou, dcera Anna s manželem
Miroslavem, vnučka Veronika s manželem Martinem,
vnuk Libor s manželkou Petrou a pravnučky Kristýnka,
Nikolka a Izabelka.

srpen 2016
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Zralí na přezkoušení z pravidel provozu na pozemních komunikacích
Na pravidelné procházce se
psem jsem si prohlížel posečené pole na Porubské ulici, naproti domům RPG, když najednou
vedle mě zastavilo auto a několikrát dlouze zatroubilo. Ačkoli nemluvím vulgárně, v duchu jsem
zanadával jako dlaždič (jak se
říká) a můj pes málem dostal
psotník. Při zpáteční cestě jsem

se zastavil se známým, kterému
jsem svůj zážitek vylíčil. Ten mi
řekl, že to je teď tady běžné. Přistěhoval se sem nový nájemník
a ten má zřejmě mnoho motorizovaných přátel. Během dne tu
zastaví a zatroubí bílé, stříbrné,
jindy zelené auto, někdy i bílá
dodávka. Někdy zatroubí a jen
zamávají, jindy vteřinku postojí

a jedou dál, ale bez zatroubení
se to neobejde. Používají klakson v autě místo zvonku. Jsou
leniví zvednout svá „pozadí”
z auta a zajít zazvonit. Proč? Oni
si zatroubí i čtyřikrát po sobě.
Slyší to celá ulice. Že se někdo
i lekne, je jim naprosto jedno.
Tito troubové (pardon „trubiči”) si neuvědomují, že porušují

vyhlášku o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
v § 31. Měli by si znovu pravidla
zopakovat, aby věděli, kdy vlastně smí řidič v obci troubit. Mají
vůbec řidičská oprávnění? Pokud ano, pak jsou zralí na to, aby
byli předvoláni na přezkoušení
z pravidel silničního provozu.
Lubomír Mixa

Inzerce  Inzerce  Inzerce  Inzerce  Inzerce  Inzerce
Sraz spolužáků
ze ZŠ Petřvald
po 35 letech
- ročník 1973- 1981,
tř. A,B,C
Třídní: p. Torž,
p. Kafková, p. Mertová
Místo konání:
Petřvald, rest. Valachovec
Termín: 16. září 2016
– 17 hodin
Kontakt: tř. A –Pavlína
Mannová-Dostálová
Tel.: 733 512 160
- T-mobile
724 081 171 - O2
e-mail:
mannovapavlina@seznam.cz
facebook: Pavlína Mannová
Kontakt: tř. C – Hana
Matasová-Vrbová
Tel.: 724 250 641
e-mail:
matasovah@seznam.cz
Spolužáci:
tř. A - ID 694296
tř. B - ID 730265
tř. C - ID 241817

OZNÁMENÍ
Taxi Luboš oznamuje svým
klientům pozastavení činnosti taxislužby od 1. 8. 2016
na dobu neurčitou.
Lubomír Velička
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NEMÁTE ČAS NA SVOJI ZAHRADU?
NECHTE TO NA NÁS!
Nabízíme sečení, vč. odvozu trávní hmoty
nebo mulčování
Provzdušňování, hnojení, zastřihávání
Výsadba nových rostlin dle Vašeho přání
nebo návrhu našeho zahradního architekta
Údržba pozemků a.s., tel. 724 937 452
hoferkova@udrzbapozemku.cz
www.udrzbapozemku.cz
AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199

- Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
domácí sekaná, tlačenka; salámová nebo sýrová mísa; domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta vcelku s kostí - pečené sele pečené sele plněné domácí klobáskou chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...

Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648

e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

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

Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

Informace k inzerci
v Petřvaldských novinách
• za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující 6 Kč
včetně DPH za 1 cm2
• inzerce je zveřejněna na základě objednávky
(vzor na www.petrvald-mesto.cz)
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:
4,5 cm
9,3 cm
14,2 cm
19 cm
• podrobnější informace k inzerci jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

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

MASÁŽE

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
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