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710 LET!
Tento rok slaví naše
město již 710 let!

Z OBSAHU
 Zápis do mateřské
školy
 Petřvaldský taneční
pohár
 Kynologický branný
závod

Dvě konference k ukončení partnerských projektů
s obcí Jasienica (JA-PE 3)
Konaly se v budově Střediska
kulturních služeb v Petřvaldě dne
27. března 2015.
První projekt pod názvem Propagace turistiky v obcích Jasienica a Petřvald /JA-PE 3/ a druhý
projekt pod názvem Hledání společných kořenů-návrat k tradici
slavnostního využití těšínského
kroje v Petřvaldě a Jasienici přijeli zhodnotit polští hosté v čele
s vojtem gminy Jasienice Ing. J. Pierzynou. Zajímavostí na tomto společném setkání bylo i to, že polští
hosté v čele s vojtem gminy přijeli
v těšínských krojích.
A nyní k prvnímu projektu. Město Petřvald v rámci tohoto projektu
pořídilo (listopad 2013) a instalovalo (březen 2014) čtyři kusy vítacích tabulí, které byly zabudovány
při vjezdu do Petřvaldu na ul. Šenovské, Michálkovické, Šumbarské
a Rychvaldské. Dále město z tohoto
projektu pořídilo 20 kusů výstavních
panelů, které budou využity při různých akcích města (např. spolková
výstava, výstava dětských knih ap.)

Město Jasienica jako vedoucí
partner projektu pořídilo digitální
informační tabuli (tzv. TELEBIM),
kterou umístilo před objektem
úřadu v Jasienici a na které budou
v digitální podobě prezentována
obě města.
Současně byla vydána společná publikace - album fotografií ze
současného života obou měst. Autorem fotografií z našeho města je
Pavel Římánek.
Z druhého projektu město Jasienica pořídilo 31 kompletů těšínského kroje. Dva komplety umístí
ve vitrínách v dříve vybudovaném
středisku Drzewarz v Jasienici.
Město Petřvald pořídilo 10 kusů
těšínských krojů. Obě města kroje využívají při společných lekcích
zpěvu a na společném vystoupení
"Koleda“ v Jasienici. Také na hodnotitelské konferenci v Petřvaldě
jsme vyslechli lidové písně, které nám v těšínském kroji zazpívaly naše úřednice. Bylo to velmi
milé setkání a sbor byl odměněn

zasloužilým potleskem. Zároveň
byla do knižní podoby zpracována
a vydána publikace o historii těšínského kroje.
A hlavní cíl tohoto projektu?
Obnova tradic a zvyků souvisejících s těšínským krojem v Petřvaldě a jejich oživení a zajištění
na území našeho města i na území
města Jasienica.
V závěru bych chtěla vyjádřit
své přání. Přeji si, aby kroje neupadly v zapomenutí, ale aby naopak přinášely radost a hrdost
jak těm, kteří je budou oblékat,
tak i těm, kteří budou poslouchat
krojované zpěvačky při příležitostných akcí na území našeho města
i Jasienice. A kdo ví. Možná se i v
budoucnu zformuje pěvecký sbor
oblečený v těšínských krojích, který ponese čest našeho města za
jeho hranice.
Mnoho kulturních zážitků přeje J. Skálová
JaS

 70. výročí osvobození
města Petřvald

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
6. května 2015
v 17.00 hod.
v kulturním domě.

UZÁVĚRKA
TERMÍN UZÁVĚRKY
ČERVNOVÝCH
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
JE 6. KVĚTNA 2015
Termíny uzávěrek
dalších čísel novin
jsou zveřejněny na
www.petrvald.info
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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
7. schůze Rady města Petřvaldu se konala 12. března 2015
RM schválila v souladu s § 102
odst. 2 písm. q) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku přísp. org.
Mateřská škola Petřvald 2. května
1654 sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2014 a účetní závěrku přísp. org. Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald
Školní 246 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
RM vzala na vědomí rozbor hospodaření přísp. org. Mateřská škola
Petřvald 2. května 1654 za rok
2014 a rozbor hospodaření přísp. org. Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní
246 za rok 2014.

ká škola Petřvald Školní 246 za
rok 2014 ve výši 619.988,86 Kč.
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM zřídila hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Údržba a úprava
ploch veřejné zeleně na vybraných
prostranstvích města Petřvaldu“
a „Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu“
a pověřila tuto komisi otevíráním
obálek s nabídkami podanými
v rámci zadávacího řízení a posouzením kvalifikace uchazečů.

RM schválila v souladu s § 30
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zlepšený výsledek hospodaření přísp. org. Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 za rok
2014 ve výši 281,20 Kč, zlepšený
výsledek hospodaření přísp. org.
Základní škola a Základní umělec-

RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na svoz a zneškodnění směsného velkoobjemového
a tříděného komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, uzavřené se
společností DEPOS Horní Suchá
a.s.. Tímto dodatkem se mění
cena za pronájem velkokapacitních kontejnerů z 25,- Kč/den na
15,- Kč/den bez DPH.
 o spolupořádání Mezinárodního
šachového turnaje OPEN RAPID

7/1. schůze Rady města
Petřvaldu se konala
18. března 2015

4. zasedání Zastupitelstva
města Petřvaldu se konalo
dne 18. března 2015

RM rozhodla o uzavření smlouvy
o dílo na provedení hloubkové regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku města
Petřvaldu s firmou Gold Return,
s.r.o., za nejvýše přípustnou cenu
332 350,- Kč vč. DPH.

ZM vzalo na vědomí informaci
o změnách ve smlouvě o dílo,
uzavřené s firmou BDSTAV MORAVA s.r.o., a městem Petřvald
na „Stavbu radnice Petřvald 2“.
ZM rozhodlo
 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou BDSTAV MORAVA s.r.o., a městem

ŠACH PETŘVALD 2015, konaného dne 14. 3. 2015 u příležitosti 710. výročí založení města.
 o uzavření smlouvy o dílo na
aktualizaci grafického informačního systému pro roky 2015
- 2016 s firmou Digis s.r.o.,
za cenu ve výši 321 255,- Kč
vč. DPH.
 o uzavření smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci regionálních
funkcí na rok 2015 a smlouvy
o dílo na poskytování knihovnických a informačních služeb na
rok 2015 s Regionální knihovnou Karviná.
 povolit v souladu s § 34a)
odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
ZO č. 113 Komunistické straně
Čech a Moravy v Petřvaldě, použití znaku města Petřvaldu na
webových stránkách ZO č. 113
KSČM v Petřvaldě.
 povolit v souladu s § 34a) odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Tělovýchovné jednotě Petřvald, oddílu

kopané, použití znaku města Petřvaldu na webových stránkách
TJ Petřvald – fotbalový klub a na
pozvánkách na akce pořádané
TJ Petřvald.
 o uzavření smlouvy na přezkoumání hospodaření města
Petřvaldu za rok 2015 s auditorskou společnosti H audit,
s.r.o., za cenu max. přípustnou
30 000,- Kč bez DPH.
 o poskytnutí finančního daru
studentům VŠB – TU Ostrava:
- za zpracování studie řešení propojení nového náměstí s prostorem kolem kulturního domu ve
výši 6000,- Kč,
- za zpracování studie revitalizace
prostranství kolem vodní nádrže
v centru města ve výši 4500,Kč,
- za zpracování studie revitalizace kruhového objezdu v centru
města ve výši 3000,- Kč.

Petřvald na „Stavbu radnice Petřvald 2“.
 o přijetí dotace ve v ýši
1.000.000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově
určené k nákupu zánovní cisternové automobilní stříkačky pro
JSDH Petřvald.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 1.000.000,- Kč
s Moravskoslezským krajem na
nákup zánovní cisternové automobilní stříkačky pro JSDH města Petřvald.

 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120 084,- Kč Tenisovému klubu o.s. Dotace je
účelově určena na mzdy správce a uklízečky sportovního areálu - veřejné části za období
4 -10/2015.

RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor v 1.p.p. domu
v Petřvaldě, na ulici Březinská čp.
1615 na pozemku parc.č. 1837/7
v k.ú. Petřvald u Karviné, o výměře
18,42 m2 od 1. 5. 2015.

ZM navrhlo zástupce města Petřvaldu do představenstva společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s.,
a to pana Miloslava Heska, člena
zastupitelstva města, pro funkční
období 2015-2020.

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
PANA PETRA PŘEČKA, ČLENA ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1) Můžete něco říci o sobě?
V našem městě žiji od narození. S hrdostí říkám, že jsem Petřvalďan. A nestydím se za to. Taky
není proč. Žiji v čistém, bezpečném a klidném prostředí v části
Nová dědina, kde mám domek.
Žije tady celá má rodina a také
mí kamarádi, se kterými se často
a rád scházím. Mezi mé koníčky
patří politika, práce kolem domu
i na zahrádce. Pracuji ve státním
podniku DIAMO jako důlní zámečník. Při zaměstnání jsem si dodělal maturitu.

2) Ve které oblasti se v rámci
práce pro město angažujete?
Aktivně už pro město pracuji
čtyři volební období. Poprvé jsem
kandidoval v roce 2003, kdy jsem
se do zastupitelstva nedostal,
ale už jsem pracoval jako člen
finančního výboru. V dalších komunálních volbách se stávám
členem zastupitelstva a pracuji
jako předseda kulturní komise.
V dalších volbách obhajuji post
zastupitele, stávám se členem
rady města a členem Komise pro
občanské záležitosti. Vykonávám
obřady. Tato práce mě velice baví

a naplňuje mě. Myslím, že je známá i má ochota kohokoli vyslechnout a snažit se pomoci.
3) Jaké je vaše motto nebo životní postoj?
Můj životní postoj jsem už
zčásti popsal v předchozích bodech. Od mládí se řídím heslem
„Když můžeš pomoci tak pomoz,
jednou se ti to vrátí.“ Čím déle se
tím heslem řídím, tím více o něm
pochybuji, ale zkusím se jím řídit
i nadále. Já už jsem prostě takový
- kamarádský, bezkonfliktní, komunikativní a vždy se snažím pomoci.
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PANÍ MGR. ŠÁRKU NĚMCOVOU, ČLENKU ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1) Můžete něco říci o sobě?
Když jsem si byla před více než
čtvrtstoletím prohlédnout s manželem pozemek pro stavbu našeho
rodinného domu, nedokázala jsem
si představit, že se do Petřvaldu
ze své rodné Orlové přestěhuji.
Dnes, kdy už takovou řadu let se
mnou tohle město kráčí, musím
říci, že jej mám ráda, je pro mě
„tvrzí“ klidu, pohody a bezpečí.
Našla jsem zde mnoho známých,
přátel, se kterými se nemusím
denně stýkat, ale vím, že jim pomůžu a oni mně.
Celý svůj profesní život pracuji
ve školství. Jako učitelka jsem učila na základních školách v Orlové
a od roku 2000 také v Petřvaldě.
Nejprve na malé březinské škole,
na tohle období velmi ráda vzpomínám, dnes už jsou mí petřvaldští žáčci dospěláci. V roce 2007
jsem přijala nabídku pracovat jako
školní speciální pedagog na základní škole v Orlové. Když jsem
se rozhodla dostudovat si speciální pedagogiku netušila jsem, že

se studování stane mým dnes již
nežádaným „koníčkem“, ale myslím si, že každý krok, který člověk
udělá, jej posune vpřed.
Od loňského roku jsem také
babičkou malého vnoučka a mohu
říci, že tato nová role mně velmi
naplňuje.
2) Ve které oblasti se v rámci
práce pro město angažujete?
V zastupitelstvu města pracuji již třetí volební období. Začínala jsem v kontrolním výboru, pak
jsem pracovala jako předsedkyně
školské komise, v tomto současném období působím v redakční
radě a komisi pro občanské záležitosti. Ve všech třech obdobích
jsem pověřenou osobou pro vykonávání obřadů. Tato „práce“
mě moc baví, ten slavnostní pocit, se kterým vstupují zúčastnění
do obřadní síně a zaplní jím celý
prostor, je zavazující povinností,
udělat s úctou, vše, co nejlépe.
Jsem ráda, že mám vedle sebe
dobrého partnera v osobě mat-

kuji i za kritické názory, které naši
práci posunují dál.

rikářky města paní I. Tomkové.
Za ta léta mohu zhodnotit, že její
zásluhou jde úroveň dál dopředu.
Práce v redakční radě je pro mě
novou výzvou. Převzít tuto práci po
dlouholetém vedení paní Skálové
chtělo odvahu, ale za krátký čas
se nám podařilo změnit tvář Petřvaldských novin, děláme to jinak
a stále se učíme za pochodu, dě-

3) Jaké je vaše motto nebo životní postoj?
Vím, že těm, kteří nepamatují
nějaký ten pátek zpět, se může
leccos v našem městě nelíbit.
Přesto se situace v našem městě zlepšila. Několikaleté investice jsou vidět, hodně se toho
změnilo a město zkrásnělo a zatraktivnilo se. Stále je však co
vylepšovat a opravovat. Všechny
změny k lepšímu nelze realizovat
jen z rozpočtu města, a proto
doufám, že se nám podaří dále
získávat nové dotace a projekty,
které si město však může dovolit
spolufinancovat.
Jako členka zastupitelstva si
přeji pro toto volební období dobrou spolupráci všech zastupitelů
města, což nemusí znamenat,
že se názorově vždy shodneme.
Neměla by chybět úcta a respekt
mezi námi zastupiteli a hlavně
k Vám, občanům města.
Za rozhovory děkuje redakční rada.

INFORMACE FINANČNÍHO ODBORU
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.3.2015 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

71700

71700

17286,85

Nedaňové příjmy

10663

10698

3677,68

0

0

14,52

15626,1

15626,1

770,78

PŘÍJMY CELKEM

97 989,10

98 024,10

21 749,83

Běžné výdaje

82 113,00

82 601,70

13 933,49

Kapitálové výdaje

33 633,00

35 733,00

145,94

VÝDAJE CELKEM

115 746,00

118 334,70

14 079,43

5 157,26

7 710,95

-4 113,07

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

14 519,65

14 519,65

111,94

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-480,00

0,00

0,00

-3 189,27

17 756,91

20 310,60

-7 670,40

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2015 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald.info v sekci "Rozpočty
a závěrečné účty".
Pavlína Malíková, referentka finančního odboru
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INFORMACE ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OČKOVÁNÍ PSŮ

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA KVĚTEN A ČERVEN 2015

Termín:

1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
květen
červen
5., 6.,
2., 3.,
12., 13.,
9., 10.,
19., 20.,
16., 17.,
26., 27.,
23., 24.,
30.,

12. května 2015

Stanoviště:

zastávka U Kaple
u hřiště HEPO
Podlesí, prostranství u fa TRIAS
Březiny, hasičská zbrojnice
Městský úřad

Cena:

očkování 120,- Kč

08.00 – 08.30 hod.
09.00 – 09.30 hod.
10.00 – 10.30 hod.
11.00 – 12.00 hod.
13.30 – 16.00 hod.

Každý pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem.

2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
květen
červen
14.
11.

Možnost zakoupení tablet na odčervení i antiparazitálních prostředků.
Chovatelům, kteří si od 1.3.2013 vzali nebo vezmou do péče toulavého psa, odchyceného na katastru města Petřvald, bude poskytnut jednorázový věcný dar (krmivo pro psy) ve výši max. 1000,- Kč. Chovatel může
po 6 měsících, kdy má psa v péči, požádat město Petřvald o poskytnutí
tohoto věcného daru za předpokladu, že doloží protokol o převzetí psa do
péče, vystavený útulkem, doklad o přihlášení psa a zaplacení poplatku.
Žádost bude projednána vždy na nejbližším zasedání rady města.

3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí-úterý)
květen
červen
4., 5.,
1., 2.,
11., 12.,
8., 9.,
18., 19.,
15., 16.,
25., 26.,
22., 23.,
29., 30.,

18.2.2015
Ing. Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí

VÍTE ŽE,
občané mohou informovat o výpadcích a poruchách na veřejném osvětlení paní Szotkowskou buď na tel. č. 596 542 913 nebo e-mailem na szotkowska@petrvald-mesto.cz, nebo poruchy@elmen.cz, nebo přímo na internetových stránkách města je v pravém sloupci odkaz
na hlášení poruch na veřejném osvětlení?
Pracovní doba úředníků na městském úřadě neumožňuje zjistit výpadek veřejného osvětlení, proto jsme opravdu odkázáni hlavně na
informace od občanů.
Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a ŽP

INFORMACE ODBORU SPRÁVNÍHO
Vy se ptáte, my odpovídáme...
Od jarních měsíců letošního
roku jsou na panelovém chodníku, který spojuje část města od
pošty k MŠ a ZŠ Školní, prováděny stavební úpravy. K jakému
účelu mají tyto úpravy sloužit?

Důvodem prováděných prací je
nutnost realizace přeložky vedení
nízkého napětí. V rámci výstavby
nové Radnice Petřvald bylo provedeno vytýčení vedení el. energie
a byla zjištěna kolize s výstavbou

komunikace, která je součástí
celé stavby. Vzhledem k tomu, že
uvedené distribuční zařízení je ve
správě ČEZ Distribuce, a.s., musí
být přeložka realizována firmou
vybranou vlastníkem sítě. Tím do-

šlo ke zdržení prováděných prací
a delšímu omezení průchodnosti
tohoto chodníku, než bylo původně plánováno.
Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního
odboru MěÚ Petřvald

INFORMACE Z KOMISÍ RADY MĚSTA
V měsíci březnu 2015 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu

Karolínu
Švarcovou

Foto P. Římánek

Lilianu
Muchovou

Ellu Márii
Čermákovou

Komise pro občanské záležitosti
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Jarní setkání jubilantů v obřadní síni
Dne 21. března 2015 se letos poprvé uskutečnilo v obřadní
síni slavnostní setkání jubilantů
s představiteli města. Pozváni byli
jubilanti, kteří v měsících leden,
únor a březen oslavili 80., 85.,
90. a 95. narozeniny.
N a š e p oz v á n í p ř i ja li t i t o
oslavenci: Lubomíra Václavková,
Karel Mrlina, Anastazie Kreislová,
Zdeněk Novotný a Františka
Ziętková.
Jubilanti se v úvodu podepsali do kroniky města a usadili se
na svá čestná místa. Po uvítání,

představení oslavenců a následném přednesu básně slečnou Kateřinou Pyreňovou čekal přítomné
proslov v podání pana Petra Přečka, člena zastupitelstva města,
který byl okořeněn hudbou a dojemnou recitací básně „Plyšové
album“ z úst Mgr. Šárky Němcové, členky zastupitelstva města.
Nechyběl ani přípitek na zdraví
všech vzácných oslavenců. V následném programu se o dobrou
náladu postarali hudebníci, kteří
nás doprovázejí u slavnostních obřadů, ve složení Karolína Markéta

Zleva sedící: Lubomíra Václavková, Karel Mrlina, Anastazie Kreislová,
Zdeněk Novotný, Františka Ziętková.
Zleva stojící: Kateřina Pyreňová – přednášející, Daniela Stromská – členka
komise pro občanské záležitosti, Petr Přeček – člen zastupitelstva města,
Mgr. Šárka Němcová – členka zastupitelstva města a Ivana Tomková –
matrikářka.

Plawná a Rastislav Širila – zpěv,
Mgr. Regina Bednaříková – klavír,
Mgr. Pavel Urban – housle. Nezapomněli jsme ani na dárky. Ty byly
oslavencům rozdány spolu s kyticí a gratulací v závěru slavnostního dostaveníčka. Tečkou za tímto
slavnostním sobotním setkáním
bylo společné focení oslavenců.
Doufáme, že naši hosté domů
odcházeli s dobrou náladou a příjemnými zážitky a nelitovali, že přijali pozvání do obřadní síně.
Všem jubilantům ještě jednou
přejeme do dalších let především

pevné zdraví, mnoho osobní pohody, spokojenosti a radosti ze života.
Těšíme se na další setkání
s jubilanty, které se bude konat
v červnu tohoto roku.
V případě, že ze zdravotních
důvodů nemůžete přijmout naše
pozvání do obřadní síně, rádi Vás
navštívíme doma. Stačí si jen na
matrice MěÚ Petřvald dohodnout
termín.
Kontakt: tel. 596 542 904,
e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Komise pro občanské záležitosti

Karolína Markéta Plawná a Rastislav Širila – zpěv, Mgr. Regina Bednaříková
– klavír a MgA. Pavel Urban – housle.
Foto P. Římánek

Byli jsme blahopřát …

„paní Zdeňce Břímkové, která oslavila 90. narozeniny“

„paní Olze Bartošové, která oslavila 85. narozeniny“

V čele: Zdeňka Břímková – oslavenkyně.
Zleva stojící: Ing. Jiří Lukša – starosta města, Daniela Stromská – členka
komise pro občanské záležitosti a Ivana Tomková – matrikářka.

Zprava: Ing. Jiří Lukša – starosta města, Olga Bartošová – oslavenkyně,
Daniela Stromská – členka komise pro občanské záležitosti.
Komise pro občanské záležitosti
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ŠKOLSKÁ A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
Den učitelů
Oslavy Dne učitelů se konaly zaměstnancům, kteří jsou nedíldne 26. 3. 2015 v KD Petřvald.
nou součástí našich škol.
Všichni pedagogové a správní
Za všechny přítomné děkuzaměstnanci školských zařízení ji městu Petřvald - zřizovateli za
přijali pozvání zřizovatele na tuto uskutečnění této kulturní akce.
společenskou akci, v jejímž úvodu
Ing. Zdeňka Kozlovská,
ředitelka ZŠ a ZUŠ
byla na návrh rady města předána
ocenění třem pedagogickým pracovní kům: Bc. Šárce
Návratové za mateřské školy a za ZŠ
a ZUŠ Mgr. Zdeňce
Jarolímové a Blance Ryšánkové. Poté
následoval krásný
taneční kulturní program.
Poděkování za
celoroční práci ve
školství patří ne jen pedagogům, ale
také všem správním Bc. Šárka Návratová

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

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2015/2016

v úterý 12. května a ve středu 13. května 2015
od 8. do 16. hodiny.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
a evidenční list dítěte si zákonní zástupci dětí vyzvednou
od pondělí 5. května 2014 ve vybrané mateřské škole
denně v době jejich provozu takto:
2. května 1654 od 6. do 16. hodiny,
K Muzeu 257 od 6. do 16. hodiny,
Závodní 822 od 6.30 do 16. hodiny,
Šenovská 356 od 6. do 16. hodiny.
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte odevzdají
zákonní zástupci dětí u zápisu v uvedené dny (12. a 13. 5.)
na pracovišti 2. května 1654 (Březiny).
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla
od tří let věku. Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz
a rodný list dítěte.
V Petřvaldě dne 2. 2. 2015
Mgr. Jiřina Budíková, ředitelka mateřské školy

Zleva: Mgr. Zdeňka Jarolímová a Blanka Ryšánková

Lyžování dětí na Bílé
V týdnu od 9. do 13. března
se zúčastnily děti z našich mateřských škol odpoledního Lyžování
se sluníčkem v areálu lyžařské
školy na Bílé. Vyjížděli jsme od
pondělí do pátku po dobrém obědě a natěšeni před polednem
z Petřvaldu a zpět jsme se vraceli
docela unavení kolem páté hodiny
odpolední… Malí lyžaři byli rozděleni do tří družstev. Začátečníci se
postupně seznamovali s pohybem
na lyžích a sněhu, mírně pokročilí

zdokonalovali své lyžařské dovednosti a ti zdatní lyžaři už v úterý
sjížděli velký lyžařský svah hadem
za instruktorem. Bylo úžasné sledovat, jak se barevný had našich
dětí, lyžařů, klikatí sjezdovkou. Velké poděkování patří instruktorům
z lyžařské školy, kteří se dětem
trpělivě věnovali. A na příští zimu
se už teď můžeme těšit, protože
budeme lyžovat zase!
J. Budíková, ředitelka mateřské školy

Chtěli bychom poděkovat našim paním učitelkám za bezchybnou a náročnou organizaci
lyžařského výcviku dětí z petřvaldských mateřských škol. Jmenovitě paní učitelce H. Lamlové, paní
ředitelce J. Budíkové, paní učitelkám Š. Návratové, M. Hučkové,

V. Kvapulinské, M. Stoklasové,
L. Weidlové.
Důkazem úspěšnosti kurzu
byla radost a spokojenost našich
dětí. Těšíme se na pokračování
v následujícím roce. Děkujeme!!!
Kolektiv rodičů.
Švancerová P., Szendreyová L.
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TALENTMANIE
Ve středu 1. dubna 2015 zachvátila naši školu TALENTMANIE. Nev yhnula se ani našim
nejmenším - prvňákům. Hned
ráno jsme se sešli v malé tělocvičně. Soutěžilo se ve zpěvu,
v recitaci, v malování a ve šplhu
na tyči. Diváci byli zvědaví a natěšení, účinkující lehce nervózní,
zda budou jejich výkony dobře
přijaty u publika i u poroty. Role
porotců se ujali učitelé - Mgr. Lenka Szendreyová, Mgr. Marcela
Mertová a Mgr. Vlasta Plachá.
Vítězové si odnesli pěkné diplomy, sladkosti a drobné odměny.
A kdo nám předvedl svůj talent?
V pauze mezi samotným soutěžením a jeho vyhodnocením
jsme si společně zatančili ve
svěžím rytmu. Taneční disciplína
sice nebyla soutěžní, ale připravovali se na ni všichni prvňáci,
proto také každý dostal sladkou
odměnu. Akce se nám povedla, bouřlivý potlesk si zasloužili
opravdu všichni.

Talentmanie 2. a 3. tříd
Všichni žáci se na tuto akci
předem připravovali a také se
těšili. Se svými vyučujícími vypilovali svá vystoupení a připravili
kostýmy. Žáci druhých a třetích
tříd se sešli v 8 hodin ve velké
tělocvičně. Po úvodním přivítání
a krátkém seznámení s historií
blížících se velikonočních svátků
vystoupili se svým programem.
Velmi zajímavá a veselá byla
scénka žáčků II. B Polámal se
mraveneček. Také taneční čísla
děvčat byla velmi pěkná a pohybově náročná. Za svá vystoupení
byli všichni účinkující odměněni potleskem, věcnou odměnou
a diplomem.
V druhé části akce si paní
učitelky připravily pro žáky čtyři soutěže – tanec s kloboukem,
hod na kuželky, slalom se smetákem a tanec v kruzích. Všechny soutěže se dětem moc líbily
a za splnění úkolů získaly sladké
odměny. Na závěr si všichni za-

RECITACE

I. A: Michaela Ševčíková, Vojtěch Kuzma
I. B: Amélie Poledníková, Laura Sobotíková
I. C: Amálka Potěšilová, Michal Manigati

ZPĚV

I. A: Klára Šedová, Klára Šajbanová
I. B: Hana Folvarčná, Jakub Zborovský
I. C: Maxim Graf a Filip Kubica, Bára Kantorová
a Adélka Jančičková

ŠPLH

I. A: Sandra Jurečková, Kryštof Kolibač
I. B: Elen Šochová, Patricie Římánková
I. C: Dominik Kichner, Ema Gořulová

MALOVÁNÍ

I. A: Matěj Hrabovský
I. B: Patricie Římánková
I. C: Kája Fojtová

Turnaj ve vybíjené
26. března 2015 se v Orlové
uskutečnil turnaj ve vybíjené pro
mladší žáky. Naši školu reprezentovaly děti ze čtvrtých a pátých tříd
a vybojovaly čtvrté místo. Zápasy
o první čtyři místa byly velmi vyrovnané a naši hráči neměli potřebné

štěstí k lepšímu umístění. Přesto
jim za předvedené výkony a bojovnost patří uznání a poděkování za
reprezentaci školy.
Mgr. Otakar Prášek,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

tančili s hudbou. Dětem se tato
akce moc líbila.
Talentmanie 4. – 6. tříd
O velké přestávce se sešly
4. až 6. třídy v nové tělocvičně,
aby zahájily první ročník Talentmanie ve své kategorii. Celkem
10 účinkujících jednotlivců a skupin předvedlo svůj talent divákům, kteří v oněmění a úžasu
sledovali výkony svých spolužáků v kouzlení, tanci, zpěvu, recitaci, kouzlení s bublinkami, judu,
rapování či hře na hudební nástroj. Nejvíce bodů od nezávislé
a přísné poroty získala Zuzana
Böhmová z IV. A, jež zaujala svým
tancem plným náročných gymnastických cviků. Na druhém místě
se umístila skupinka žáků z VI. B Ivana Kaloková, Eliška Kubešová,
Natalie Brychcyová a Zuzana Valečková s originálním recitačním
číslem. O třetí místo se podělili
na kytaru hrající Jan Zborovský
z V. B a Lukáš Robenek, Valérie

Bajtková, Adéla Potěšilová, Adéla
Tomisová a Simona Jastřembská
z V.A s metalově laděným tanečně hudebním vystoupením. Všichni účastníci obdrželi za odvahu
zúčastnit se a předvést svůj talent dárečky a na nejlepší z nich
čekaly krásné a chutné dorty. Po
skončení soutěže následovala
diskotéka. Celou akci moderovala
profesionální moderátorská dvojice z VI. B, David Třos a Jakub
Gawlas, která určitě zanedlouho
bude moci konkurovat známějším jménům ze světa showbyznysu, jako je Leoš Mareš či Libor
Bouček.
Žáci byli velmi nadšení a doufají, že uskutečněný první ročník
nebyl posledním a že se za rok
zase všichni sejdeme, abychom
objevili další skryté talenty na ZŠ
a ZUŠ v Petřvaldě.
Mgr. Marcela Mertová,
Mgr. Vlasta Plachá, Mgr. Jiřina
Káňová, Mgr. Vladimíra Lisová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Talentmanie 2015
Dne 1. dubna proběhla na
naší škole soutěž nazvaná Talentmanie. Svůj talent žáci
předváděli v nejrůznějších disciplínách. Soutěž byla rozdělena
podle věku do několika skupin.
Především se zpívalo a tančilo,
ale také hrálo na hudební nástroj
nebo předvádělo bojové umění.
Celkem se soutěže zúčastnilo
15 žáků sedmých až devátých
tříd. Porota, kterou tvořili jak zástupci jednotlivých tříd, tak i učitelé, měla těžké rozhodování.

Nakonec zvítězila Klára Smiešková ( VII. A) s latinskoamerickým tancem cha-chou, druhé
místo obsadila Viktorie Chalupová ( VII. B) s tanečním vystoupením mažoretky a třetí místo si
svým krásným zpěvem vybojovala Nikola Kalousková ( VII. B).
Děkujeme všem žákům za perfektně připravená vystoupení
a vítězům blahopřejeme.
Mgr. Zuzana Wasilová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. org.
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Žáci žákům aneb prevence kyberšikany
V polovině března proběhly ve
třech třídách čtvrtého ročníku besedy o kyberšikaně. Zajímavostí
bylo, že je nevedla žádná externí
společnost, ale žáci VI. B si připravili pro své mladší spolužáky
prezentaci, kterou je seznámili
s tímto tématem.
Po krátké úvodní diskuzi o tom,
k čemu žáci používají internet, jaké
činnosti na něm vykonávají a k
čemu je jim užitečný, jsme přešli
k úskalím internetu. Na to Natálka
Brychcyová s Eliškou Kubešovou
nebo Jakub Gawlas s Ivankou Kalokovou navázali prezentací, kde
s žáky probrali, co je to šikana,
kyberšikana, jak se těmto jevům
bránit a jak se chovat na internetu bezpečně. Poté jsme čtvrťákům

pustili videa o kybergroomingu
(vylákání oběti na schůzku pod
jinou identitou), spojení šikany
a kyberšikany a nebezpečí posílání svých fotek na Facebooku.
Po videích žáci debatovali o svých
zkušenostech s těmito jevy a byli
poučeni o možnostech, jak se
chránit a také preventivně zabránit, aby se do podobných situací
nedostali.
Našim malým lektorům děkuji za spolupráci. Další informace
o bezpečném pohybu na internetu
naleznete na
http://www.saferinternet.cz,
http://www.e-bezpeci.cz,
http://www.seznamsebezpecne.cz.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Ozdravné pobyty 2015 – „Lipová - lázně“
V roce 2015 se na jaře a na podzim žáci I. stupně naší školy
zúčastní dvou desetidenních ozdravných pobytů v lokalitě Lipová
- lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu
podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.
Termíny jarních ozdravných pobytů:
10. - 20. 4. 2015 pro 50 žáků, název: „Za zdravím do Lipové“
20. - 30. 4. 2015 pro 42 žáků, název: „Patříme k přírodě“
Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u žáků I.stupně základní školy.
Ozdravné pobyty jsou zaměřeny na pobyt v přírodě vedoucí
ke zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí,
k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky
a psychiky žáků. Nedílnou součástí je prolínání environmentální
výchovy do každodenních aktivit. V rámci desetidenního programu
se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy CHKO Jeseníky,
s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na životní prostředí,
s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce Lipová - lázně s ohledem na
zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a významem cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě. Součástí je návštěva muzea
Ruční papírna Velké Losiny, přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé
stráně a jeskyní Na Pomezí.
V rámci plnění programu budou použity metody práce v terénu,
pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednáška, exkurze formou samostatné a skupinové práce.
Mgr. Ivana Studená,
zástupkyně ředitelky
Základní škola a Základní umělecká škola
Petřvald Školní 246, přísp. organizace

Pojďme se smát i hrát si
31. března 2015 v Petřvaldě venku celý den pršelo, foukalo, sněžilo i svítilo sluníčko.
Dalo by se říct, že se tam ženili
všichni čerti. Ale z petřvaldské
„zušky“ se ozýval smích, hudba
a potlesk.
Výchovný koncert s názvem
„Pojďme se smát i hrát“ byl určen

dětem mateřských škol a Masarykovy školy v Petřvaldě. Pro ně
se konaly dva koncerty dopoledne a odpolední koncert byl určen
rodičům žáků a veřejnosti.
Velmi hezké výkony mladých
klavíristů, flétnistů, kytaristů,
zpěváků a tanečníků provázely
slovem Klára Smiešková a Katrin

Langerová, žačky 7. třídy petřvaldské základní školy.
Celý program byl v režii paní
učitelky Jany Bajgarové, která se
s nadhledem a vtipem převtělila
v žákyni základní školy, se svými
žačkami si totiž vyměnila roli.
Cílem bylo ukázat dětem, že
i umění může být legrace a nemusí

se vždy brát jen vážně, že s humorem jde všechno líp a že i učitelé si
umí udělat ze sebe legraci. A dobré nálady není nikdy dost!
Dle reakcí obecenstva usuzujeme, že se všichni dobře bavili a odcházeli veselejší. A to nás baví.
Erika Filadelfi,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 541 648 | mobil: 723 909 247 | e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

Čtvrtek 7. 5. – pohádka pro děti a rodiče
„Aladin a kouzelná lampa“
16.00 hod. v Kulturním domě v Petřvaldě
Vstupné 40,- Kč pro všechny, prodej vstupenek na místě.

Neděle 31.5. – VELKÝ DĚTSKÝ DEN
Od 15.30 hodin u KD Petřvald

Neděle 24. 5. PETŘVALDSKÝ TANEČNÍ POHÁR
Nepostupová soutěž pro amatérské taneční soubory z okolí.
Od 10.00 hod. v KD Petřvald.

6. 6. – vystoupení tanečního souboru PS DANCE Petřvald
13. 6. – Petřvaldský otvírák – sobotní odpoledne nabité
revivalovými kapelami

PŘIPRAVUJEME…
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Velikonoční jarmark – poprvé v Petřvaldě
První dubnový den byl svým počasím značně aprílový, ale i přesto
se spousta lidí nenechalo deštěm
a sněhem odradit a dorazilo zhlédnout novou začínající tradici v Petřvaldě, tzv. Velikonoční jarmark.
Letos prvně a skromně, nicméně
velmi zdařile. Ve třech programových vstupech se vystřídaly děti ze
ZŠ a ZUŠ se svými jarními pozdravy, ať už scénickými, či hudebními, navodily dobrou náladu všem
přítomným. Největší část předsta-

ZVEME VŠECHNY DĚTI, RODIČE A VŠECHNY,
ZVE

vovaly tvořivé dílny pro děti (ale
i dospělé), které měly opravdový
úspěch. Tolik materiálu a různých
grafických potřeb, k tomu čtyři výborní pomocníci a následně tolik
radosti z vlastních výrobků, co víc
si přát…Atmosféru dotvořilo několik prodejních stánků s velikonočním sortimentem. Do budoucna se
budeme tuto akci snažit rozvinout
a budeme se těšit na váš zájem.

KDO SE CHTĚJÍ BAVIT, NA…

Lucie Skrzyžalová, kulturní referent

31. května 2015
od 15.30 hodin
u Kulturního domu v Petřvaldě
Pořádá MĚSTO PETŘVALD ve spolupráci s městskými spolky.

KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 541 342 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

PRO ZAJÍMAVOST

Termíny Klubu maminek:

Významné světové a mezinárodní dny související s činností knihoven

od 9.30 – 11.30

KVĚTEN
3. 5.

Světový den svobody tisku

15. 5. Mezinárodní den rodiny
18. 5. Mezinárodní den muzeí

21. 5. Světový den kulturní rozmanitosti
25. 5. Mezinárodní den počítačů

• 5. května
• 2. června
Během letních prázdnin
Klub maminek nebude.
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Noc s Andersenem: 27. 3. 2015
Letos 15. ročník Noci s Andersenem u nás v knihovně proběhl
ve znamení tisku, starých tiskařů,
písmenek, razítek a všeho, co je
s touto tématikou spojeno. Navštívit nás přijel pan Roman Prokeš
ze Studia bez kliky se svým historickým tiskařským strojem. Návštěva p. Prokeše se uskutečnila
za podpory ministerstva kultury
ČR (projekt Knihovna 21. století). Přestože u nás opět nocovalo spolu s deseti našimi dětmi
i deset dětí z polské Jasienice se
svou paní učitelkou, skvěle jsme
si rozuměli. Po zábavné přednášce o tom, jak se v dávných dobách tiskly knihy a na co všechno
a čím se tisklo, si každý mohl vy-

Od 1. dubna do 30. června 2015 můžete v naší galerii Nad knihami shlédnout
nádherné snové obrazy a smalty paní Dagmar Molinové.

zkoušet, jaká byla
práce starých tiskařů. Dokonce jsme
si i odlili písmenko z olova. Protože
nás hodné maminky, kterým tímto děkujeme, zásobily
mnoha dobrůtkami,
po celou noc jsme
se občerstvovali.
Když si každý vytiskl
svůj originální tisk,
zahájili jsme první
část našeho celonočního soutěžního
klání. Jako hlavní
chod k nám dorazila pizza z pizzerie Silvia z Orlové,
které děkujeme za
dovoz zdarma. Abychom měli památku na letošní
Noc s Andersenem, vlastnoručně jsme si potiskli trička. Fantazii se meze nekladly, takže

vznikly opravdu originální kousky.
Děti také zvěčnily svůj podpis s razítkem na obrázek, který si vzájemně vyměnily. Pak následovala
druhá vlna soutěží a nakonec samozřejmě diskotéka. Do spacáků
jsme se dostali až po půlnoci a nesmělo chybět ani čtení na dobrou
noc – četlo se česky i polsky. Přes-

tože se spalo krátkou dobu, u snídaně v sedm hodin již byli všichni
usměvaví a s chutí se pustili do
vánočky s máslem. Nechybělo ani
tradiční sázení Andersenovníků,
neboli Fabularis Anderseni – letos byly dva a v květináčích, aby
si jeden mohli odvézt polští kamarádi. Po snídani jsme se rozešli domů dospat a vzpomínat, jak
bylo fajn. Děkujeme všem našim
pomocníkům – pí Ince Burové, pí
Marii Mráčkové, Mgr. Lucii Polkové, pí Darině Bednárikové .

Tato akce byla uskutečně na v rámci mikroprojektů Euroregionu Tě šínské Slezsko
– Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika –
Polská republika 2007-2013.
Kulturní pohraničí – vytvoření
moderní kulturní infrastruktury
v Jasienici a Petřvaldě - reg.č.
CZ.3.22/3.3.05/12.03344
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová

SENIOŘI
KLAS v květnu
1. 5. 2015 májový výlet
do Beskyd na chatu Filipka
Sraz 9.00 hod. u Penny, odjezd MHD č. 403 na vlakové nádraží Havířov.
Vlakem 9.45 směr Český Těšín – přestup v Českém Těšíně
10.07 hod.
Před rokem jsme vyrazili poprvé o tomto svátku do hor - pokud
se vám májový výlet zalíbil, přidejte se i letos, dospělí i děti.
Úterý 19. 5. 2015
- POSEZENÍ KLASiků V SKS
od 16.00 hod. Téma: STARÁ FOTA
NEJEN PETŘVALDU A OKOLÍ
Zveme všechny, které zajímá
toto téma, aby si přišli s námi posedět a pochlubit se domácími
archivy - možná se dočkáme zajímavých překvapení…
Město, já a lidé kolem – včera i dnes …
Můžete se pochlubit i foty rodinnými – nebo různých společenských akcí…

Přineste si občerstvení pro své
mlsné jazýčky - o tekutiny bude
postaráno…
Středa 20. 5. 2015
- výlet do ČADCE
pro seniory 62+ možnost vyřízení průkazky na bezplatné cestování vlaky po Slovensku.
Sraz 9.00 u Penny, odjezd
MHD č. 403 na vlakové nádraží Havířov.
Vlakem 9.45 směr Český Těšín – přestup v ČT 10.07 na Expres Ondraš - směr Čadca
V pátek 29. 5. 2015
NAVŠTÍVÍME KOSTELY
(až bude znám program) domluvíme se na schůzce 19.5.
v SKS.
Můžeme se podívat nejen do
našeho kostela, ale i do některého z kostelů v okolí…
Jolanda Burová

KLUB DŮCHODCŮ PS A UK ZÁVODU
FUČÍK HODNOTIL SVOU ČINNOST
18. března 2015 se v Kulturním domě v Petřvaldě sešlo 54 členů klubu důchodců k hodnocení své činnosti za uplynulý rok a seznámení se s akcemi, které připravil výbor v letošním roce.
V úvodu schůze vystoupili žáci ZUŠ v Petřvaldě, kteří pro nás
připravili kulturní program. Hráli na flétny, klavír a sólově nám zazpívali. Program se všem líbil. Děkujme tímto všem účinkujícím,
zejména pak učitelkám Janě Bajgarové, Mgr. Alici Bubancové a vedoucí učitelce Šárce Podobové, které program s žáky připravily.
Členové klubu byli seznámeni s hospodařením klubu, s rozpočtem
na další rok a hlavně s akcemi, které výbor připravil pro letošní rok.
Lumír Bracháček

I u nás na DPS se něco děje
- a není toho málo
Dne 13. března 2015 nás navštívila paní Eva Kubisová, která nám udělala besedu na téma
„ČÍNOU NA VLASTNÍ OČI ANEB
MÍSTA, KAM CESTOVNÍ KANCELÁŘE NEJEZDÍ.“ Byla krásná atmosféra a přitom jsme měli ochutnáv-

ku pravého čínského čaje. Na závěr
nám ukázala pár cviků z tajči. Těšíme se na další návštěvu paní Evy.
Za krásné dopoledne děkují
obyvatelé DPS a pečovatelky.
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OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY
V prvním čtvrtletí letošního
roku byl život obyvatel Domova
Březiny v Petřvaldě, podobně jako
v roce loňském, nepříjemně narušen chřipkovou epidemií. Potíže s chřipkou měli jak uživatelé,
tak zaměstnanci. Proto byl nejprve omezen kontakt mezi uživateli
- byla pozastavena společenská
setkání, skupinové terapie, nedoporučovalo se uživatelům navštěvovat se na pokojích. Posléze
byly na čtrnáct dní omezeny návštěvy Domova Březiny rodinným
příslušníkům uživatelů a ostatním návštěvníkům. V únoru jsme
ještě stihli uskutečnit ples pro
uživatele. Díky iniciativě pana
ředitele Ing. Pavla Zelka se na
poslední chvíli podařilo zajistit
účinkování hudební skupiny Duo
Classic z Orlové. Původně plánované vystoupení skupiny EvyBand
muselo být zrušeno pro onemocnění zpěvačky chřipkou. Ples tedy
mohl proběhnout a byl opět velmi vydařený. Tentokrát byl koncipován tak, aby všichni účastníci
mohli zavzpomínat na dobu, kdy
byli žáky základní (obecné) školy,
studenty střední školy, případně
školy vysoké. Ke vzpomínkám na
tyto životní etapy přispěla výzdoba kulturní místnosti, kostýmy
pracovníků, kteří účastníky obsluhovali, a celý kulturní program.
V jednom ze dvou tanečních vystoupení instruktorek sociální

péče tančili také dva naši uživatelé – pan Garčár a paní Valenová.
Většina přítomných seniorů byla
akcí nadšena a mnozí se radovali také z výhry v bohaté tombole.
Děkujeme všem, kdo do tomboly
přispěli svými dary!
Začátkem března byly již povoleny návštěvy DB a všechny
aktivity a společenské akce běžely podle plánu. MDŽ, malování
velikonočních vajíček a oslava
Velikonoc byla uživateli nejlépe
hodnocená. Je nutno poděkovat členům pěveckému kroužku
Písklata z Karviné, kteří znovu
přišli potěšit naše seniory svým
zpěvem při velikonočním posezení v kavárně. Věříme, že úspěšně
proběhne také beseda s panem
Kochanem, znalcem historie
města Petřvald, dne 16. dubna
při projekci jeho dokumentárního
filmu Pamětihodnosti Petřvaldu.
Jelikož je rok 2015 pro Domov
Březiny rokem jubilejním – oslavujeme 40 let existence - je pro
mne ctí, že mohu čtenářům PN
v závěru tohoto příspěvku, ale
i v následujících článcích, předat
alespoň střípky informací z historie našeho zařízení.
Paní Eliška Fusková pracuje
jako zdravotní sestra v našem domově již 40 let, paní Antonie Santariusová pracuje na stejné pozici
„pouze“ 39 let - to jsou u nás
nejdéle zaměstnané pracovnice.

Ples pro uživatele DB - taneční vystoupení s uživateli

Obě shodně tvrdí, že pracovní
podmínky, ve kterých pracovaly
v prvních letech provozu Domova
důchodců v Petřvaldě, tedy v 70.
letech minulého století, byly nesrovnatelné s podmínkami dnešními. Protože jednotlivé pavilony
nebyly propojeny spojovací chodbou, musely přemisťovat množství materiálu mezi budovami za
každého počasí - v dešti nebo
mrazu - na přepravních vozících,
chráněny pouze patřičným oblečením. Tehdy neexistovaly inkontinentní pleny, jak je známe dnes,
takže součástí jejich pracovní
náplně bylo namáčet množství
znečištěných bavlněných plen
a připravovat je k dalšímu praní.
V žádném pavilonu nebyl dlouho

výtah, což znamenalo přenášet
materiál a často také nechodící
uživatele do patra fyzicky. Dalo
by se pokračovat v popisu ještě
mnoha pracovních činností, které je dnes díky modernizaci možno vykonávat mnohem snadněji,
nebo úplně odpadly. Přesto platí,
že i v současnosti je práce zdravotníků a pracovníků přímé obslužné péče fyzicky i psychicky
velmi náročná. Přejeme tedy našim dvěma „rekordmankám“ ale
i ostatním zaměstnancům Domova Březiny do dalších let života
mnoho sil a pevné zdraví!
Petr Rokosz, instruktor sociální péče
Domov Březiny, p. o. Petřvald

ŽIVOT VE MĚSTĚ
ZO ČSZ Petřvald hodnotí svou činnost za rok 2014
Čínské přísloví
Chceš – li být šťasten jeden den, opij se,
chceš – li být šťasten jeden rok, ožeň se,
chceš – li být šťasten celý život, založ si zahradu.

Dne 23. března 2015 proběhla výroční členská schůze, kde
jsme hodnotili svou činnost za
uplynulé období. Naše organizace má 82 členů.
Uskutečnilo se několik brigád,
při kterých se provedla základní
údržba budovy, sálu a sklepních
prostor. Na zahradě členové ručně zkosili trávu, likvidovali seno
a upravili terén zahrady. Vedoucí
dopravy pan Blacha provedl pozemní práce, byly odstraněny betonové pilíře a staré pařezy, terén
byl zkultivován. Pro další údržbu
travnaté plochy byla zakoupena
motorová sekačka s pojezdem.
F irma Rof iser vis provedla
kompletní výměnu kabeláže elek-

troinstalace osvětlení v sále klubovny, byly vyměněny vypínače,
zásuvky, jističe.
V druhém pololetí jsme se
před zahájením sezony zaměřili
na generální opravu moštárny.
Byl opraven drtič a lisovací zařízení, vyrobena záchytná vana
pod lis, upravil se vstupní prostor do moštárny a moštárna se
vymalovala. Začalo se moštovat
již v srpnu, bylo zpracováno 3387
kg jablek.
Ale nejen prací je živ člověk…
Již tradičně pořádáme zahrádkářský ples, který se může pyšnit
skvělou kapelou ( Duo Wega), bohatou tombolou, zajímavým programem, který obstarala děvčata

ze souboru Petřvaldské srdce,
i velkým zájmem lidí. Také jsme
smažili vaječinu a využili kola
štěstí, které se našlo ve sklepě.
K dobré náladě přispěla i hra na
harmoniku a zpěv. Svatojánským
večerem (v červnu) nás provázeli
dva hudebníci, pochutnali jsme si
na dobré večeři a zákusku a vyhrávali ceny v tombole.
V květnu se uskutečnila exkurze na burzu rostlin a okrasné zeleně do Tych a exkurze do
tyšského pivovaru s ochutnávkou piva. Odpoledne jsme se
zastavili v okrasných zahradách
v Goczałkowicích. Domů jsme si
kromě zážitků přivezli i květiny na
zkrášlení svých zahrad.
Podzimní zájezd do Beskyd byl
spojený s exkurzí do cukrářského závodu Marlenka ve Frýdku-Místku. Medový dort dostal své
krásné jméno po mamince a dceři majitele. Je vyroben z těch
nejkvalitnějších surovin a neobsahuje žádné konzervační látky

ani chemická barviva. Odpoledne jsme přijeli do malebné podhorské lázeňské obce Komorní
Lhotky, kde jsme obědvali v restauraci Koliba u finské sauny
a procházeli se po okolí. Domů
jsme si nesli medové dorty a jiné
chutné výrobky.
Nesmíme zapomenout také
na přednášku Ochrana a výživa
rostlin na zahradě – nejčastější
chyby pěstitelů, kterou připravil
pan Miroslav Nechvátal, známý
a uznávaný odborník na okrasné rostliny.
Poděkování patří členům výboru, členům revizní komise a všem
ostatním členům naší základní organizace, kteří se v průběhu roku
jakýmkoliv způsobem podíleli na
rozsáhlé opravě zařízení moštárny a pomáhali při náročné úpravě
terénu v naší zahradě.
Za výbor ZO ČSZ Petřvald
Mgr. Milada Římánková
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Proč nové náměstí bude pojmenováno po Aloisi Vicherkovi
V loňském roce jsme si připomněli 100. v ýročí zahájení
1. světové války a letos oslavíme
70. výročí konce 2. světové války. Za vznik Československa a za
osvobození od fašistické okupace
zaplatily životem statisíce našich
občanů, z toho 163 petřvaldských
rodáků v 1. světové válce a 53 ve
2. světové válce. Kromě těchto
padlých hrdinů má však Česká republika osobnosti, o kterých se ví
bohužel více v zahraničí než u nás.
Jednou z nich je i petřvaldský rodák – Alois Vicherek.
Alois Vicherek
- něco málo ze života
Narodil se 20. června 1892
v Petřvaldě. Byl jedním z dvanácti
dětí havířské rodiny.
Na obecné škole velmi dobře
prospíval. Jako zámečnický učeň
začal v roce 1907 navštěvovat
tzv. pokračovací školu. Po obdržení výučního listu odešel na studia
do Brna. Na průmyslovce v letech
1911 – 1913 vykazoval vynikající výsledky. Studia s výborným
prospěchem úspěšně zakončil
maturitou.
Po absolvování střední školy
nastoupil jako konstruktér v Orlovské strojírně a slévárně.
Za 1. světové války narukoval
v roce 1915 k zeměbraneckému
pěšímu pluku v Uničově. Jeho
pluk byl odeslán na východní fron-

tu do Haliče. Na rakousko–
uherské straně docházelo
k četným dezercím, rozrůstala se demoralizace c.a k.
armády, což vedlo k rozhodnutí o dobrovolném přechodu do ruského zajetí. Ocitl
se na Volyni ve sběrném
táboře v Žitomiru. Zde působil jako konstruktér.
Následně se přihlásil do
československého vojska
na Rusi. Byl příslušníkem
československých legií,
s nimiž se zúčastnil bojů
na Sibiři.
Z nařízení ministra války
M. R. Štefánika byl v roce
1919 jmenován poručíkem
čs. armády a přemístěn
k 1. čs. leteckému oddílu
v Omsku. V roce 1920 se
vrátil do Československa.
Po ukončení 1. světové
války působil v leteckém
útvaru v Chebu. Následně ho čs.
armáda povolala do Prahy k leteckému sboru čs. armády. V Praze
získal pověst skvělého akrobata.
V roce 1923 byl vybrán jako člen
čestné eskadry prezidenta Masaryka na jeho cestě po Belgii,
Francii a V. Británii. V Paříži byli
letci přijati prezidentem Francie
Millerandem. Ten dekoroval A. Vicherka a J. Černovouse nejvyšším
oceněním vítězné mocnosti – Řádem čestné legie.

MDŽ
Základní organizace Českého
svazu žen Petřvald – Podlesí pořádala dne 9. března 2015 slavnostní posezení s pohoštěním
u příležitosti MDŽ. Připomněly
jsme si vznik a význam MDŽ.
Krátkou reportáž na toto téma
přednesla paní Tomášková. Poděkovala všem členkám ZO ČSŽ
za práci, kterou vykonávají pro
základní organizaci. Každé člence byla předána kytička. Kulturní program k této akci zajistila

paní vychovatelka Kochová ze
ZŠ Masarykova. Děti zatančily
a zazpívaly přítomným členkám.
Tato spolupráce s dětmi ze ZŠ
Masarykova probíhá již čtvrtým
rokem. Vystoupení dětí má velký
úspěch mezi členkami ZO ČSŽ.
Doufáme, že tato spolupráce
bude pokračovat i nadále.
Dáša Tomášková za ZO ČSŽ
Hermína Kochová
za ZŠ Masarykova Petřvald

jmenován jeho čestným
občanem.
V letech 1945 – 1948
se podílel na budování
nového poválečného letectva na velitelství čs.
letectva hlavní ho štábu Ministerstva národní
obrany.
V říjnu 1948 byl divizní generál Alois Vicherek
jmenován do hodnosti
sborového generála.
Koncem roku 1948
byl odvolán a přemístěn
na post náčelníka Vojenského vědeckého ústavu
v Praze.
V roce 1950 byl penzionován, tato hodnost mu
byla ponechána.
Na věčnost odešel bez
vojenských poct. Zemřel
15. 1. 1956 v Praze.
V říjnu 1924 nastoupil na Vysokou školu letectva do Paříže,
kterou ukončil v roce 1927 s diplomem inženýra letectví.
Letecké rekordy
Jako sportovní letec vytvořil
v roce 1925 pět československých
rekordů v rychlosti na tratích od
200 do 1500 km. V roce 1928 vytvořil několik mezinárodních rekordů. Ve dnech 6. -7. června 1928
ustanovil světový rekord na uzavřené trati, kdy uletěl 2 500 km
za 19:53 hod na letadle Avia BH-11b s motorem Walter 60HP.
Na stejném letadle vystartoval
5. ří jna 1928, aby se pokusil
překonat světový rekord na přímé trati. Trasa vedla přes Polsko
a pobaltské státy do Sovětského svazu a cílem mělo být město
Omsk. Let skončil havárií ve sněhové bouři nedaleko města Bědnodemjanovsk (Spassk), při které
byl Vicherek zraněn. Přesto byl let
s délkou 2011 km uznán jako platný světový rekord.
V letech 1930 – 1938 byl velitelem čs. letectva. Po polské
okupaci Těšínska v roce 1938 se
zapojil do slezského odboje a podílel se na odchodu českých vojenských letců do zahraničí.
Počátkem roku 1940 odešel
do exilu. Ve Francii se v březnu
1940 stal velitelem čs. letectva,
následně odchází do Velké Británie, kde se rovněž stává velitelem
čs. letectva. Začal používat krycí
jméno Josef Slezák.
V roce 1943 byl pověřen výkonem funkce předsedy Čs. červeného kříže.
Od poloviny března 1945 velel
československé letecké jednotce
v SSSR.
Na konci května 1945 navštívil své rodné město Petřvald a byl

Vyznamenání:
Československý válečný kříž
1914-1918
Medaile vítězství
Československá revoluční
medaile
Řád čestné legie
Řád Polonia Restituta
Řád jugoslávské koruny
Croix de guerre 1939–1945
Československý válečný kříž
1939–1945 s dubovou ratolestí
Řád britského impéria
Československá vojenská medaile "Za zásluhy"
Československá vojenská
pamětní medaile za službu
v československé armádě
v zahraničí se štítky Francie,
Velká Británie a Sovětský
svaz
Britská hvězda 1939-1945
Britská obranná medaile
Britská válečná medaile
1939-1945
Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké
válce 1941-1945
Řád čestné legie
Československá medaile
Za chrabrost před nepřítelem
Jugoslávský řád bratrství
a jednoty
Řád Bílého lva
Pavel Sekera
(na žádost vedení města)
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TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
14. 3. – přípravné utkání.
VÁCLAVOVICE – TJ PETŘVALD
0:0
Hráno na umělé trávě Baníku Havířov. 1. utkání za „A“ mužstvo odehrál dorostenec D. Miko.
21. 3. – mistrovské utkání okresního přeboru (18. kolo).
TJ PE TŘVALD – Baní k OKD
DOUBRAVA 7 : 0 ( 3 : 0 ).

Branky: 12.´ P. Hlavinka, 28.´ a
74.´ K. Biela, 38.´ a 50.´ L. Chromik, 56.´ T. Budina z penalty, 84.´
J. Karkoška.
ŽK – L. Chromik.
29. 3. – mistrovské utkání okresního přeboru (19. kolo).
Baník Fučík ORLOVÁ – TJ PETŘVALD 1 : 1 ( 1 : 1 ).
Branky a asistence: 38.´ L. Ligocki
(P. Hlavinka), 39.´- 1:1.

Rozlosování mistrovských utkání družstev Hepa hraná v květnu.
Muži
Dorost
Žáci

2. 5. So
3. 5. Ne
3. 5. Ne

Muži
St. přípravka
Žáci

6. 5. St
7. 5. Čt
9. 5. So

Dorost
Muži
Ml. přípravka
St. přípravka
Dorost
Žáci

9. 5. So
9. 5. So
11.5.Po
14.5. Čt
16.5. So
17.5. Ne

Muži
Ml. přípravka
St. přípravka
Muži
Žáci

17.5. Ne
18.5. Po
21.5. Čt
23.5. So
24.5. Ne

Dorost
Ml. přípravka
St. přípravka
Žáci

24.5. Ne
25.5. Po
28.5. Čt
30.5. So

Dorost
Muži

31.5. Ne
31.5. Ne

16.00
12.45
9.00 (st)
10.45 (ml)
16.30
16.30
9.00 (st)
10.45 (ml)
14.15
16.30
16.30
17.00
14.45
9.00 (st)
10.45 (ml)
17.00
17.00
17.00
17.00
9.00 (st)
10.45 (ml)
volno
17.00
17.00
9.00 (st)
10.45 (ml)
11.00
volno

Albrechtice „B“ – TJ Petřvald
H. Bludovice – TJ Petřvald
Č. Těšín – TJ Petřvald
Sn Havířov – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Sl Orlová „A“
TJ Petřvald – Havířov „A“
TJ Petřvald – Dětmarovice
TJ Petřvald – V. Bohumín
turnaj v Bohumíně
MFK Havířov „A“ – TJ Petřvald
V. Bohumín – TJ Petřvald
ČSAD Havířov – TJ Petřvald
L. Petrovice „B“ – TJ Petřvald
turnaj na Hepu
TJ Petřvald – Bohumín
TJ Petřvald – Věřňovice
L. Petrovice – TJ Petřvald
(lichý počet účastníků)
turnaj Slavie Orlová
H. Suchá – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Dobrá
Věřňovice – TJ Petřvald
(lichý počet účastníků)
Michal Sekera

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

skvělou úroveň a moc nechybělo
k tomu, abychom se umístili ještě
lépe. Vyzdvihl bych naše střelce
Martina Sobka - 27gólů a Pavla
Kačora - 14gólů, v obraně skvěle
pracující Vaška Sommra, Viktora
Stavaře a Dalibora Lacha, který
k bránění přidal i 7 branek do sítě
soupeře.

Zimní liga 2014-2015
V turnajové soutěži pěti turnajů zimní ligy jsme obsadili pěkné
šesté místo z dvanácti účastníků.
Střídavě se jich zúčastnili všichni
hráči, tímto bych chtěl všem poděkovat za předvedené výkony.
Zvláště poslední dva turnaje měly

Jméno
1 Sobek Martin
2 Sommer Václav
3 Lach Dalibor
4 Klos Martin
5 Burget Adam
6 Mrázek Jan
7 Šoch Otakar
8 Gargulák Vít
9 Sobotík Bruno
10 Pěgřím Flilip
11 Kaša Jakub
12 Marenčák Richard

Trenéři Cifka Jakub a Pokorný Kamil.

Góly
40
3

1
4
1
1

3

Asistence
9
2
4
1
1
5
1

Body
1940
1770
1730
1720
1650
1550
1540
1420
1280
1100
880

9
Kamil Pokorný

TJ Sokol: Úspěch Tomáše Chrobáka na tarokovém turnaji
a historický zářez pro Florbal Sokol Petřvald
Letošní rok se zdá pro hráče reprezentující Petřvald v tarokách velice přívětivý. Stejně jako v prvních
dvou měsících se jim podařilo i v
březnu získat další cenná umístění.
Hned na začátku měsíce dokázal
Václav Jurčík obsadit 2. místo na
turnaji v polském Zabrzegu. O tři
týdny později se našim zástupcům
dařilo znovu. Václav Jurčík sice
skončil na 4. místě, ale jeho kolega
Tomáš Chrobák (na fotografii) dokázal celý turnaj pořádaný v Opavě
vyhrát. Tento úspěch je velmi cenný, protože se zde zúčastnilo 84
hráčů, což je poměrně velké číslo.
V průběžném pořadí Grand Prix
Slezska za rok 2015 má Petřvald
hned tři zástupce v první šestici.
Jsou jimi již zmínění Václav Jurčík
na 2. místě a Tomáš Chrobák na
6. místě. Trojici doplňuje průběžné
4. místo Věroslava Nieće.

21. března byl slavnostně ukončen 8. ročník Podbeskydské florbalové ligy pořádané ve Frýdlantu
nad Ostravicí. O průběžných výsledcích týmu Florbal Sokol Petřvald
jste se mohli dočíst v předchozích číslech těchto novin. Proto se
dnes podíváme na konečné pořadí a hlavně si zhodnotíme historický úspěch našeho týmu. Do ligy,
která obsahovala sedm samostatných turnajů, se přihlásilo 10
týmů. O první místo se bojovalo do
posledního zápasu a poprvé si zlatou medaili odnesli hráči z Frenštátu pod Radhoštěm. Se stříbrnou
pozicí se museli spokojit domácí
borci, tedy tým Frýdlant nad Ostravicí 1. Třetí příčku nakonec
obsadili pánové z Palkovic, kteří
nenavázali na předchozí roky, kdy
téměř vždy vyhráli. S bramborovou
pozicí byli poměrně spokojeni hráči

z druhého domácího týmu Frýdlant
nad Ostravicí 2. Páté místo patřilo
Morávce. Číslo 6 na poháru dovezl domů náš tým FSP, což je nutno vyzdvihnout, protože se jedná
o nejlepší umístění za celou dobu
účasti v soutěži. Další příčky připadly Zábřehu, Hrabové, Polance
nad Odrou a Staré Bělé.
Letošní ročník byl výjimečný
hned z několika pohledů. Nejen
že jsme se dokázali probojovat na
zatím nejlepší místo, ale získali
jsme i nejvíce bodů, podařilo se
nám navýšit počet vstřelených branek a naopak jsme lépe podpořili
našeho gólmana. Nejužitečnějším
hráčem týmu byl vyhlášen Daniel
Jirušek, který se umístil na 11.
místě v kanadském bodování soutěže. Ze strany vedení týmu patří
velký dík všem hráčům, fanouškům
i podporovatelům.

Do budoucna se rozhodně těšíme na další ročník Hornické florbalové ligy, která bude odstartována
na konci května a přinese souboje
v hale ve Stonavě. O výsledcích budeme samozřejmě informovat na
webu fspetrvald.webnode.cz i zde
na stránkách Petřvaldských novin.
Za TJ Sokol Petr Lehner

14

Petřvaldské noviny

Obnovená tradice: Kynologický branný závod
Na začátku byla myšlenka.
Tedy přesněji vyjádřeno přečtený
článek v odborném kynologickém
časopise o již téměř zapomenuté
tradici pořádání branných kynologických závodů v „bývalé ČSSR“.
Možná by stálo zato tuto tradici
obnovit a uspořádat v naší ZKO
kynologický branný závod.
Všem dříve narozeným probleskne při vyslovení sousloví
branný závod vzpomínka na povinné hodiny branné výchovy, které
byly obvykle zakončeny branným
kurzem, popř. brannou hrou. Mé
vzpomínky na tyto „braňáky“ jsou
nesmazatelně vryty do paměti.
Nedá se zapomenout, když jsme
se na branném kurzu v prváku
na střední převlečení do pláštěnek a igelitových sáčků s plynovou maskou na hlavě vydali jako
„skupina ne zcela příčetných puberťáků“ na pochod lesem. V lese
jsme narazili na lesní dělníky. Jejich pohled na naši skupinu nelze
popsat. Zděšení, úlek …! Začala
snad atomová válka …! Nicméně
učitel branné výchovy vše uvedl
na pravou míru.
Ale nyní už návrat do současné doby. Myšlenka po čase uzrála
a byla zhodnocena členy naší ZKO
jako dobrý nápad. Tak jsme se pomalu a ztuha začali prokousávat
možnými disciplínami, organizač-

ními záležitostmi, apod. Máme
opravdu velké štěstí, že jsme báječná parta nadšenců, takže každý z našich členů zapracoval dle
svých schopností a možností na
přiděleném úkolu.
Zároveň jsme se snažili o to,
aby se do tohoto závodu zapojili
i pejskaři (a to jak organizovaní
v jiných ZKO, tak i běžní občané
z Petřvaldu a přilehlého okolí).
Zadali jsme oznámení do okolních
novin a vyvěsili letáky.
Jak se vše povedlo může te přijít posoudit už v sobotu
16.5.2015 od 9.00 hodin, kdy
proběhne v Petřvaldě I. ročník
akce nazvané „Kynologický branný závod“. Můžete si přijít zazávodit, fandit svým favoritům, nebo
se jen tak podívat a s trochou
nostalgie zavzpomínat na časy
minulé, kdy byly branné závody
součástí školních osnov.
A věřte, že se budeme snažit,
aby vám zůstala nesmazatelná
vzpomínka na tuto průkopnickou
akci. Podrobné informace a přihlášky najdete na www.kkpetrvald.cz ,
počet účastní ků je omezený,
o hodnotné ceny a výbornou domácí kuchyni bude postaráno…
Na všechny se moc těšíme
a děkujeme za přízeň.
Za ZKO Petřvald Petr Semanco

Zahájení kurzu „Základní poslušnost psa“
Pokud máte zájem sebe i svého psa něčemu naučit, poradit
s výchovou, či pomoci vyřešit
nějaký problém se svým psem,
rádi vás uvítáme na našem jarním kurzu „Základní poslušnost
psa“.
Kurz začne v neděli 3.5.2015
od 9.00 hod na cvičáku ZKO Petřvald. Zveme všechny zájemce,
aby se přišli podívat a přihlásit
na první „seznamovací“ lekci již
v sobotu 2.5.2015 v 9.00 hod.

Vzhledem k velkému zájmu
jsme posílili náš tým instruktorů,
takže se budeme moci všem plně
věnovat. Zúčastnit se můžete se
psem jakéhokoliv věku, velikosti
i rasy, začátečníci i mírně pokročilí, stačí jen mít chuť a výdrž …
Další p odrobnosti, vč etně přihlášky, kterou je zapotřebí v yplnit, naleznete na
našich webov ých stránkách
www.kkpetrvald.cz .
Za ZKO Petřvald Petr Semanco

Z REDAKČNÍ POŠTY
Ohlédnutí za svátky jara
Velikonoční svátky jsou již za
námi. Každý rok kolem Velikonoc je
shon, malování kraslic, pečení beránka, mazanců a jiných pochutin.
Letos nás čekalo milé překvapení v podobě výroby velikonočních kraslic a jiných dekorací. Toto
milé překvapení si pro nás seniory DPS Kamčatka připravily naše
milé pečovatelky Kamča, Lucka,
Helča a Boženka, čímž jim děkuji za příjemně strávenou chvilku,
kdy jsme všichni přišli na jiné
myšlenky a měli radost z výrob-

ků, které jsme si mohli vyrobit.
A protože se první posezení líbilo,
tak nám „holky“ udělaly ještě jeden sedánek, který byl zakončen
malou výstavou. Je hezké vidět,
že to pro naše milé pečovatelky
není jen dennodenní rutina, ale
že se nám zde snaží zpříjemnit
náš život. A doufám, že to nebyly
poslední akcičky a holky si zase
něco na nás vymyslí. Tímto patří
Kamilce, Božence, Lucce a Helence naše velké poděkování.
Ilona Kneblová

Mše svatá za padlé spoluobčany a vojáky,
kteří zahynuli při osvobození Petřvaldu
Při příležitosti 70. výročí osvobození města Petřvald v sobotu
2. 5. 2015 v 9:00 ve farním kostele sv. Jindřicha bude slouženo REQUIEM
(bohoslužba za zemřelé) za všechny spoluobčany, kteří padli v hrůzách
času 2. světové války, a také za vojáky, kteří padli při osvobození našeho města.
Modlitbou chceme vyjádřit vděčnost za jejich oběť, díky níž i my můžeme žít jako svobodní, a také vyprošovat věčný život v Boží přítomnosti.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář
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OBECNÉ INFORMACE
Vypalování trávy
Blíží se jaro, a právě v této
době opět nejčastěji budou hrozit požár y trav a dalších po rostů. Vypalování trav způsobí
každoročně mnoho zbytečných
požárů. Je nutné uvést, že pálení staré trávy i ostatních porostů
v souvislých plochách je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, zakázáno. Navíc při této
činnosti hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované - a to
po povrchu suché vegetace. Oheň
může být rovněž zanesen větrem
nebo proudy horkých spalin s jiskrami do lesů nebo na plochy, kde
je silnější vrstva lesní hrabanky
nebo nedostatečně mineralizované zbytky organických látek
z dřívější vegetace, přitom oheň
může „doputovat“ na vzdálenost
desítek metrů a objevit se jinde
až po několika dnech.
Fyzická osoba, která vypaluje
porosty, se dopouští přestupku,
za který může být pokutována až
do výše 25 000 Kč příslušným orgánem hasičského záchranného
sboru. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby rovněž nesmí
provádět spalování dřevního odpadu a spadeného listí plošně, při
případném spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou
povinny stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru a předem

je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Hasičský záchranný
sbor může stanovit další podmínky pro spalování nebo může takovouto aktivitu zakázat. Pokud
tuto povinnost právnická nebo
podnikající fyzická osoba nedodrží, dopouští se správního deliktu
a může jí být uložena pokuta až
do výše 500 000 Kč, tato pokuta platí také při nenahlášení požáru při plošném vypalování. Také
je nutné pamatovat, že při pálení
odpadu se musí vždy postupovat
v souladu se zákony jako je například zákon o ovzduší, lesích, odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích jsou někteří
lidé stále neponaučitelní a trávu
vypalují. Je nutné si uvědomit, že
při vypalování (plošné vypalování
trávy, vypalování strnišť) a spalování staré trávy (zapálení shrabané trávy na hromadě) mohou lidé
zavdat příčinu nejen ke vzniku
požáru, ale navíc mohou ohrozit
životy a zdraví osob, zvířata a majetek. Na závěr je nutné dodat, že
vypalování staré suché trávy je
sice nejrychlejší způsob likvidace,
ale není bezpečný a ekologický,
a hlavně je zakázaný.
por. Ing. Lukáš Rylko,
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
- územní odbor Karviná

POJĎTE S NÁMI OSLAVIT
MEZINÁRODNÍ DEN RODIN
Jste zváni k účasti na prvním ročníku akce O.K.DNY PRO
RODINU, kdy je v rámci víkendu 15. – 17. května 2015 připravován
bohatý program pro děti i jejich rodiče či další příbuzné.
V pátek se můžete v prostorách Domu kultury města Orlové
(DKMO) těšit např. na bohatý výběr atrakcí a aktivit pro děti, semináře pro dospělé či představení „O poutníkovi“, které zahraje
křesťanské loutkové divadlo Rukavice pro starší děti a které jistě zaujme i dospělý doprovod. V sobotu a neděli budou Dny rodin
pokračovat v areálu kostela SCEAV v Orlové. V rámci programu
mimo atrakcí pro děti nás navštíví se svým programem motorkáři z klubu ROAD 146, kteří nabídnou možnost prohlídky a projížďky na motorkách včetně různých her. Pro milovníky koní zde bude
možnost projížďky na koni. Bude rovněž připravená společná hra
pro celé rodiny. Zajímavostí jistě může být i společné smažení vaječiny nebo možnost občerstvení v čajovně. Oba dny začínáme od
14:30 hod., přičemž připojit se můžete kdykoliv do 18 hod. V neděli zakončíme Dny rodin rodinnými bohoslužbami v kostele SCEAV
Orlová v 10:00 hod. s následným pozváním na malé občerstvení
a možnosti popovídání si.
Akci pořádá spolek BENJAMÍN Orlová za finanční podpory nadace OKD – Srdcovka a města Orlové.
Více informací sledujte na www.benjaminorlova.cz
Za organizační tým Ilona a Pavel Bužkovi

Přidejte se k dobrovolníkům ADRA
v Petřvaldu!
Dobrovolníci ADRY působí v Petřvaldu již řadu let. Docházejí do
Domova pro seniory Březiny a k lidem se zdravotním postižením do
Benjamínu.
Domov pro seniory Březiny se
nachází v klidné části města Petřvald. Prioritou v rámci poskytovaných služeb jsou vedle odborné
komplexní ošetřovatelské péče zachování svobody a lidské důstojnosti uživatelů a vytváření podmínek
pro jejich aktivní přístup k životu.
I proto jsou zde dobrovolníci velmi
vítaní. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně,
povídají si, předčítají z knih, novin
nebo časopisů, luští společně křížovky, hrají společenské hry, doprovázejí seniory při procházkách
a mohou se také zapojit do společenských akcí.
Dobrovolníci v Benjamínu docházejí pravidelně - nejčastěji jednou týdně na 1 až 2 hodiny - za
jedním uživatelem, s nímž tráví
jeho volný čas. Lidé žijící v Benjamínu se potřebují setkávat nejen

s profesionály, ale i s lidmi, kteří
jim svým lidským přístupem chtějí
a mohou zpříjemnit každodenní život. Dobrovolník tak často nalézá
nové kontakty, informace a přátelství. Zaměstnanci i dobrovolníci
mají možnost vykonávat svou činnost v moderním prostředí, ve kterém jsou poskytovány profesionální
služby s hlubokým respektem k individuálním potřebám uživatelů.
Do obou těchto zařízení hledáme dobrovolníky – všichni zájemci,
kteří mají trochu volného času, který by chtěli smysluplně využít, chtěli
by si rozšířit své obzory a být užiteční druhým. Přijďte na školení, které
se bude konat v úterý 5. května od
16.00 do 19.00 hodin v Domově
pro seniory Březiny v Petřvaldu na
ul. Rychvaldská 531.
Pro bližší informace kontaktujte Hanu Čadovou, tel.: 732 509
400, e-mail: hana.cadova@adra.cz
Mgr. Hana Čadová,
Dobrovolnické centrum Havířov
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KULTURNÍ RUBRIKA
Pobočka
Technické muzeum Petřvald
Stálá
expozice

Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví
Projekt Dvě města – jedna tradice / Dwa miasta – jedna tradycja. Spolufinancováno Evropskou unií z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Název
Výstavy

Termín

Popis výstavy

Výstava prodloužena
do 1.11.2015

Výstava představuje celou řadu nočních i soumračných živočichů z pohledu,
v jakém je mnozí z nás ještě neviděli. Zatemněné prostředí výstavy navozuje
onu tajemnou atmosféru a podtrhuje krásu hry světla a stínu, ke kterým
dochází po západu slunce.
Výstava byla přihlášena do prestižní národní soutěže muzeí a galerií Gloria
musaealis.

Termín

Popis akce

Tulipán pro maminku

5.5.- 8.5.2015

Výroba tulipánů technikou Twist Art, pro 2.st.ZŠ

Mamince

5.5. – 8.5.2015

Výroba přání, nebo kytiček pro maminky, pro MŠ a 1.st. ZŠ

Komentovaná prohlídka
k výstavě Vládci noci

13.5.2015

Odborný výklad autorky výstavy Vládci noci Mgr. Podstawkové

Muzeum očima dětí

19.5.- 22.5.2015

Kreslení libovolných vystavených exponátů

Zvířátka z buráků

26. – 31.5.2015

Výroba zvířátek z burských oříšků, pro ZŠ

Vládci noci

Název
Akce

Na program se prosím objednejte na tel.: 596 541 092
nebo e-mailu: petrvald@muzeumct.cz

MALÉ OKÉNKO POEZIE
Možná
Desítky, tisíce a miliony lidských duší
v komorách, kulkama, na oprátce opouští tento svět.
Ani jedna z nich vůbec nic netuší,
zda viděli se původci jejich běd.

Vídeň, mrzne, je podvečer, rok 1913 – leden,
chodníčkem v Schönbrunnu v parku jde s hůlkou mladý muž,
proti němu kráčí mladík, zkrachovalý malíř jeden,
druhý je Hitler, první nese jméno Stalin, už.

Rakušan s knírkem, vůdce Říše třetí,
Gruzinec s knírem, vůdce Říše rudé,
první i druhý neušetří ani děti
a krev svých obětí mají na rukou všude.
Na vrcholu oba svých mocí,
nestanuli proti sobě co muž proti muži.
Přesto však, možná, jejich oči,
pohlédli si snad až pod kůži.

To v těchto dnech mohlo se stát,
oba zde trávili své dny zatímní nicoty.
Možná i na bonton mohli tito dva dbát
a pokynuli si na pozdrav do té zimní sloty.
V oněch dnech Stalin bydlel v Zámecké ulici 30 u Trojanských
a Hitler v ubytovně pro muže v Meldemannstrasse.
Ing. Jaromír Lapiš

Ohlédnutí za IX. Retro plesem KD Petřvald
V sobotu 14. 2. se konal již devátý retro ples, pořádaný firmou
WEGAREST s.r.o., správci a nájemci KD Petřvald. Opět jsme uviděli velkou plejádu kostýmů od dob
historických, přes „hipísáky“ až
po devadesátá léta. Nálada byla
skvělá a pořadatelé si znovu dovolili pozvat hvězdu, známou z TV či
rádia. Skupina Verona rozproudila
krev snad v každém. Moderátorem

byl skvělý Jakub Vosáhlo, který dokázal, že i někdy nudná tombola
dovede být docela švanda. Jízdní kolo, které sponzorovala firma
pana Tomáše Šedy, se pak stalo
majetkem nejlepší masky večera.
To vítěz tomboly se nechal odvést
na novém skútru od firmy WEGAREST s.r.o., která cenu darovala.
Děkujeme tím i všem vystupujícím
a hlavně VÁM, že jste opět nezkla-

mali. No a na desátý retro ples se
už těšte. Ten bude!
Děkujeme sponzorům, bez kterých by to vlastně nešlo!
Generální sponzor:
WEGAREST s.r.o.
Hlavní sponzor: Cyklo PTŠ Tomáše Šedy, Nerez výroba Jež s.r.o.,
Martin Salamon, Radegast, Pepsi
a VEOLIA.

Sponzoři akce také byli: Gasmont Radim Kroupa, Autodoprava Blacha, GASTOP Jan Folvarčný,
Auto Kelly, Vinné sklepy Lechovice, X-studio Petřvald, Zahradkářské potřeby paní Burgetová,
Kadeřnictví Marta, Učetnictví Káňová, Taxi Jaroslav Kozák, Autovrakoviště Petřvald, BK ASIST .
Břetislav Hečko
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínáme
Kdo v srdci žije, neumírá, čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 25. května 2015 vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí našeho drahého tatínka,
tchána a dědečka pana Karla Zientka.
Vzpomíná dcera Zlatuše s manželem a synem.

Blahopřejeme jubilantům
Olga Bartošová
Věra Szabová
Jiřina Morozová
Blanka Stejskalová

85
85
85
80

let
let
let
let

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

Narozené děti

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít dále v nás.
Dne 15. května 2015 vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička, prababička paní Emilie Fafková.
S láskou vzpomínají syn Vlastimil, snacha Milada, vnučky Iveta a Jaroslava s rodinami.

Ella Mária Čermáková
Jiří Karas
Peter Karas
Liliana Muchová
Lucie Polochová
Vojtěch Pěgřím
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 17. dubna 2015 by se dožil 70 let a dne 28. dubna 2015 vzpomeneme 3. výročí
úmrtí
pana Josefa Fojtíka.
S láskou vzpomínají manželka, dcera Eva, synové Jiří, Rosťa a Pepík s rodinami.

Dne 21. dubna 2015 jsme si připomněli 10 let od úmrtí
pana Ing. Lubomíra Barnáše.
Dne 23. května 2015 si připomeneme 13 let od úmrtí
paní Svatavy Barnášové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Nad radvanickým hřbitovem tichý vánek věje a Tobě,
dědečku, k věčnému spánku tichou píseň pěje.
Dne 9. května 2015 si připomeneme 17. smutné výročí úmrtí
pana Štěpána Černého z Petřvaldu.
S láskou vzpomínají manželka Zdenka, syn Milan,
snacha Dana a vnuk Ondřej z Havířova.

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 20. května 2015 vzpomeneme smutné 5. výročí úmrtí pana Josefa Kafury.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anička, dcery Josefa, Monika, Helena
a syn Otto s rodinami.

Helena Miksová
Evžen Rohel

68 let
71 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dne 19. dubna 2015 jsme
vzpomněli 5. smutné výročí
úmrtí paní Jarmily Budinové.
S láskou vzpomínají manžel
Alois, syn Milan s rodinou
a dcery Jarmila a Naďa
s rodinami.

Dne 25. května 2015
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí paní Vlasty Kubančíkové.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel Albert, syn Martin
a dcera Taťána s rodinami.

Blahopřání
Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal, nám v srdci bolest a slzy zanechal.
Dne 23. května 2015 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana Antonína Izaiaše.
Vzpomínají syn Tonda, syn Rosťa s rodinou a vnuk Tomáš s rodinou.

Úmrtíí
S hlubokým zármutkem oznamujeme přátelům a známým, že dne 26. března 2015
zemřel náhle ve věku nedožitých 84 let náš drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček,
bratr, švagr, strýc a tchán, rodák z Petřvaldu pan Jan Knybel, plk. v.v.
Za celou zarmoucenou rodinu sestra Ludmila Vidláková, roz. Knyblová.

Dne 8. května 2015 oslaví
50 let společného života
manželé Eva a Jiří Gellnarovi.
Ke krásnému jubileu gratulují
a do dalších společných let
hodně lásky, štěstí a zdraví přejí
dcery Karla a Pavlína s rodinami.

Dne 29. dubna 2015 oslaví
své 60. narozeniny paní
Katarina Hrachovcová.
Všechno nejlepší, hodně zdraví
do dalších let přeje manžel,
dcera Gabka, syn Petr a snacha
Pavla a vnoučata Petr, Kuba,
Míša a Markétka.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
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.info)
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:
4,5 cm, 9,3 cm, 14,2 cm a 19 cm
• podrobnější informace k inzerci jsou zveřejněny na www.petrvald.info

Termíny uzávěrek následujících vydání Petřvaldských novin
PN
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Uzávěrka příspěvků
6. 5.
8. 6.
9. 7.
10. 8.
8. 9.
8. 10.
9. 11.

VELKÉ ODĚVY

- DÁMSKÉ a PÁNSKÉ.
Nabízíme velikosti
XL až 7XL.
Sortiment zboží je
rozšířen o jarní kolekci
(bundy a kabátky) od vel.
44 a výše.
Upozorňujeme, že
prodejna je přemístěna
na ul. 28. října
(za Sýkorovým mostem).

KOUPÍM dům, chatu,
popř. parcelu.
Možno i zadlužený.
Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608370379

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199
e-mail:
ondruch.jiri@seznam.cz
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MASÁŽE
V Petřvaldě, Odborů 1180,
provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést 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, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými
metodami: Dornova metoda, Kraniosakrální terapie,
Spinal touch, lymfatická masáž, atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 781 811,
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.reiki

Demonta T, s.r.o.
Ostravská 264
PetĜvald

Nabízí:výkup papíru, železného šrotu, barevných kovĤ


a novČ i zpČtný odbČr elektrozaĜízení

Telefon: 739 970 110
Otevírací doba: Po,Út,ýt
St,Pá
Každá sobota
PĜestávka:

www.demonta.cz
8.30 – 16.30
8.30 - 15.30
8.30 – 12.00
12.30 – 13.00

Platba probíhá pouze bezhotovostnČ.
PĜi výkupu šrotu nad 800Kþ nápoj zdarma.
PĜi vČtším množství šrotu
pĜistavíme kontejner zdarma.
PĜijedeme – vykoupíme - odvezeme.
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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

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

Kocourek Josef VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců a sedacích souprav
- půjčování stroje Kärcher s rozvozem
- mytí oken
mobil: 606 363 300, 731 490 561

KAMENICTVÍ
PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.

www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377
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