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město již 710 let!
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Zleva: Mgr. Roman Giebisch Ph.D.,předseda SKIPu, Bc. Monika Molinková, knihovnice, Ing. Jiří Lukša, starosta města a MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina a poslanec Poslanecké sněmovny PČR.
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Naše knihovna vítězem!
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval
pod záštitou Asociace krajů České republiky již šestnáctý ročník
BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.
Ve dnech 18. 2. 2015 až 9. 3.
2015 zhodnotila odborná porota
ve složení Mgr. Andrea Fojtů, Ph.D.
z Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze (předsedkyně poroty),
Ing. Pavel Cimbálník z Městské
knihovny v Přerově, Ing. Jan Kaňka
z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a Stanislava Kavanová
z Městské knihovny v Jevíčku webové stránky 39 veřejných knihoven,
které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB.
Testování přístupnosti stránek
pro handicapované uživatele tradičně zajistil Mgr. Radek Pavlíček
se svými spolupracovníky z TyfloCentra Brno, o.p.s.
Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem 1. kola, v němž se
testovalo splnění základní úrovně přístupnosti a vystavení online
katalogu, prošly webové stránky
34 knihoven.

Ve 2. kole bylo hodnoceno devět kritérií:
 kvalita obsahu stránek
 aktuálnost stránek
 design stránek
 možnosti komunikace stránek
s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze
webu, online služby, kontaktní
formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.)
 bonusová kategorie (přítomnost nadstandardních informací a funkcí – dotazníky, ankety,
podpora responzivního designu
a další)
 sympatie poroty (celkový dojem
webové prezentace, netradiční
nápady webových služeb)
 kvalita písemné koncepce webu
 test reakce na dotazy
 přístupnost stránek pro handicapované uživatele.
V kategorii knihoven v obcích
do 15 tisíc obyvatel si vítězství
odnesla knihovna města Petřvald (172 bodů). Druhá v pořadí
byla Městská knihovna Hradce
nad Moravicí, která získala pouze
o bod více (166 bodů) než Měst-

ská knihovna Dačice (165 bodů).
Citováno z tiskové zprávy SKIPu.
Toto ocenění nás velice těší, velký dík patří naší milé kolegyni Lucii Jurčíkové, která je v současné
době na mateřské dovolené a která vdechla našim webovým stránkám styl a originalitu.
Hlavní cenou v naší kategorii
bylo čestné uznání, které zdobí
interiér knihovny, a finanční obnos 10 000 Kč na nákup výpočetní techniky.
Předání cen proběhlo 12. 4.
2015 v Hradci Králové v kongresovém centru Aldis v rámci konference ISSS. Pro cenu se mnou jel i pan
starosta ing. Jiří Lukša a vedoucí
správního odboru Mgr. Lucie Polková. Celý slavnostní večer moderovala Martina Kociánová. Po předání
ceny následovalo občerstvení a milé
povídání s panem Mgr. Romanem
Giebischem Ph. D., předsedou SKIPu (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků) a ostatními hosty večera. Budeme se snažit, aby toto ocenění nebylo poslední, přihlásili jsme
se i do soutěže Městská knihovna
roku. Za knihovnu Monika Molinková

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

UZÁVĚRKA
TERMÍN UZÁVĚRKY
ČERVENCOVÝCH
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
JE 8. ČERVNA 2015
Termíny uzávěrek
dalších čísel novin
jsou zveřejněny na
www.petrvald.info
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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
8. schůze Rady města Petřvaldu se konala 21. dubna 2015
RM rozhodlo o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vzala na vědomí informaci
o zahájeném územním řízení a podané petici proti změně využití
pozemků parc.č. 6112/1, 6113,
6114/3 a 6115 v k. ú. Petřvald
u Karviné na výkupnu barevných
kovů a papíru, schválila způsob vyřízení petice a text odpovědi osobě, která zastupuje petiční výbor.
RM zřídila
 v souladu s ust. § 74 dst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), hodnotící komisi pro
veřejnou zakázku „Stavební
úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738 na dům s pečovatelskou službou“ a pověřila
v souladu s ust. § 59 odst. 3
hodnotící komisi posouzením
kvalifikace dodavatelů.
 v souladu s ust. § 74 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), hodnotící komisi pro
veřejnou zakázku „Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení
na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě
a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční
výzdoby, provádění periodických
elektrorevizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu“
a pověřila v souladu s ust. § 59
odst. 3 zákona hodnotící komisi
posouzením kvalifikace dodavatelů a v souladu s ust. § 71
odst. 3 plněním funkce komise
pro otevírání obálek.
RM rozhodla
 v souladu s ustanovením § 81
odst.1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
a Zásadami pro aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. v podmínkách města Petřvaldu o výběru
nejvhodnější nabídky podané
ve výběrovém řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Výběr
poskytovatele datových a hlasových služeb pro město Petřvald“
firmou O2 Czech Republic, a.s.,
za podmínek uvedených v podané nabídce,
 o uzavření smlouvy „Služba
IP Connect Internet“, za cenu
3000,- Kč měsíčně, smlouvy
Služba IP Connect – přípojka“
za cenu 12 000,- Kč měsíč-

ně, smlouvy „VoIP Connect“
za cenu 1899,- Kč měsíčně,
„Smlouvy o ochraně investic“,
„Rámcové smlouvy na mobilní
služby“ a o uzavření smluv pro
postupné připojení všech požadovaných budov prostřednictvím
IP Connect expres, se společnosti O2 Czech Republic, a.s.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje, územního odboru Karviná
ve výši 10.000,- Kč na obměnu
kancelářského vybavení na hasičské stanici v Orlové.
 o udělení Pamětní plakety města Petřvaldu
- Mgr. Františku Pěčkovi k významnému životnímu jubileu
a za zásluhy v oblasti pedagogiky a kultury ve městě Petřvaldu,
- panu Silvestru Matasovi a paní
Zdeňce Matasové u příležitosti
710. výročí založení města Petřvaldu za zásluhy o rozvoj sportu
ve městě a za práci s mládeží.
 o podání žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání a o uzavření dohody
o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných
prací s Úřadem práce v Karviné,
na základě které město Petřvald
přijme do pracovního poměru
4 zaměstnance na veřejně prospěšné práce na dobu určitou
do 31. 10. 2015.
 o uzavření smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání
v Petřvaldě na ulici Šenovské,
čp. 1, s účinností od 1. května
2015.
 v rámci stavby „Radnice, zpevněné plochy a inženýrské sítě
v Petřvaldě, objekt SO 03 –
Prodloužení splaškové kanalizace“ o uzavření dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností
vlastníků kanalizací provozně
souvisejících se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s..
 o uzavření smlouvy o pachtu
a provozování vodního díla s názvem „Radnice, zpevněné plochy a inženýrské sítě v Petřvaldě
objekt SO 03 – Prodloužení
splaškové kanalizace z materiálu PP polypropylén, profilu DN
250 délky 281,37 m“, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 o zvýšení nájemného nájemci
bytu č. 1 v domě čp. 558 na
Okalové ulici z 25,73 Kč za m2

podlahové plochy na 28,59 Kč
za m2 podlahové plochy, z důvodu srovnání výše nájemného
v domě.
 vyhovět žádosti o prominutí
zvýšení nájemného z 28,59 Kč
za m 2 podlahové plochy na
34,30 Kč za m² podlahové
plochy nájemcům bytů č. 1-4
v domě čp. 558 na Okalové ulici.
 ponechat stávající nájemné
28,59 Kč za m² podlahové plochy nájemcům bytu č. 8 a č. 7
na ulici Na Pustkách čp. 823 do
provedení technického posudku
stavu bytu a do provedení případných oprav.
 o uzavření Dohody mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana
kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. org.,
střediskem Karviná a městem
Petřvald o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu na silnici
III/4726 v km 1,700 až 2,700
v k.ú. Petřvald u Karviné v průjezdném úseku obce.
 o posky tnutí neinvestičních
dotací a o uzavření smluv na
poskytnutí neinvestičních dotací s:
1. Klubem českých turistů Petřvald, ve výši 5 000,- Kč, na
turistický výlet Hrubý Jeseník
dne 23. 5. 2015.
2. SK Slavia Orlová – o. s.,
oddí lem šachu, ve v ýši
17 000,- Kč, na pořádání Mezinárodního šachového turnaje OPEN Orlová ve dnech
23.5.-31.5.2015.
3. Odborovým Klubem důchodců
závodu J. Fučík v Petřvaldě,
podnikové středisko a úpravárenský komplex, ve výši
5 000,- Kč, na poznávací zájezdy – květen a srpen 2015
pořádané za účelem aktivního
prožití seniorského věku.
4. Českomoravsk ým svazem
chovatelů poštovních holubů,
ZO Petřvald, ve výši 5 000,- K,
na nácviky a závody poštovních holubů a údržbu a opravy
klubovny.
5. Mysliveckým sdružením HALDY, ve výši 10 000,- Kč, na
kosení louky v areálu chaty
svépomocí a nákup křovinořezu.
6. Českým svazem chovatelů,
ZO chovatelů zpěvných kanárů
Petřvald, ve výši 5 000,- Kč,
na pořádání místní a okresní soutěže ve zpěvu kanárů.
Účast na mezinárodní mistrovské soutěži ve zpěvu kanárů

České republiky a Slovenské
republiky. Zakoupení kroužků,
získávání nových členů, hlavně mládeže, ochrana ptactva
ve městě Petřvald. Zhotovení
budek a vyvěšení v městě Petřvald.
7. K lu b e m p ř á t el h o r ni c ké ho muzea v Ostravě,ve výši
5 000,- Kč, na publikační činnost ze života horníků.
8. Českým svazem včelařů, základní organizaci Petřvald, ve
výši 10 000,- Kč, na rozšíření
přirozeného chovu včel s minimálním použitím chemických
prostředků a pokračování
v aplikaci organických kyselin
(mravenčí, šťavelové a mléčné) pro léčení včel na varroázu,
nákup vhodných prostředků.
Pokračování ve šlechtění včelstev nákupem matiček z vyšších a uznaných chovů a jejich
rozchovávání pro zlepšení genofondu včelstev v ZO.
9. Základní organizaci Českého
svazu žen Petřvald – Podlesí,
ve výši 5 000,- Kč, na činnost
ZO – návštěvy koncertů, výstav, ZOO, muzeí, přednášek,
oslavy MDŽ a MDD, gratulace
členkám u příležitosti životních jubileí.
10. Základní organizaci Českého
svazu žen Petřvald - sídliště,
ve výši 5 000,- Kč, na pořádání
8. ročníku soutěže O nejlepší
petřvaldskou buchtu.
11. Asociací malých debrujárů ČR,
ve výši 10 000,- Kč, na činnost
KMD Sluníčko Petřvald – hravá fyzika pro děti, účast na
Poháru vědy – Neuron 2015
a Olympiádě fyziky a dalších
věd ESI 2015 – Brusel.
12. Sdružením rodičů při ZŠ Masarykova Petř vald, ve výši
3 000,- Kč, na pokrytí režijních
nákladů na výzdobu a úklid
sálu v KD Petřvald při konání
Papučového plesu dne 17. 1.
2015.
13. Českým kynologickým svazem, Zákl. kynologickou org.,
ve výši 35 000,- Kč, na údržbu
stávajícího zařízení – klubovny
a areálu (pokračování v obnovení a údržbě stávajícího
zařízení a vybudování bezpečného a odpovídajícího zázemí
pro výcvikové kurzy členů ZKO
a širokou veřejnost), zabezpečení dvou sportovních akcí
– Branný kynologický závod
a Závod o pohár starosty města Petřvald (obnovení tradice
pořádání sportovních kynologických akcí v městě Petřvald).
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 neposkytnout neinvestiční dotaci Českému svazu ochránců
přírody ZO Nový Jičín, Záchranné stanici živočichů a návštěvnickému středisku Dům přírody
Poodří, Bartošovice.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace Slezské diakonii, dennímu stacionáři EUNIKA Karviná, ve výši 5.000,- Kč
na úhradu canisterapie pro občanku města Petřvaldu.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s DOMOVEM VESNA, p.o., ve výši
30.000,- Kč na provozní náklady na energie a vodné a stočné
pro bývalé občany města.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se
Slezskou diakonií, azylovým domem HANNAH Orlová, ve výši
5.000,- Kč na zajištění pomůcek pro úklid, přípravu stravy
a běžných domácích prací.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se Svépomocnou společností MLÝNEK,
o.s., ve výši 7.500,- Kč na zajištění volnočasových aktivit

a terapií uživatelům trpících duševním onemocněním.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s NOVÝM DOMOVEM, p.o., ve výši
5000,- Kč na úhradu canisterapie pro bývalou občanku města
Petřvaldu.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s ADROU, o.p.s., Dobrovolnickým
centrem ADRA Havířov, ve výši
5.500,- Kč na provozní náklady
– kancelářské potřeby, cestovné, propagační materiály a činnost koordinátora dobrovolníků,
kteří navštěvují klienty v zařízeních na území města.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se SLEZSKOU HUMANITOU, o.p.s., ve
výši 10.000,- Kč na zakoupení
kompenzačních pomůcek, lůžkovin, ložního prádla a ochrany postranic na lůžkách pro 2
osoby, které mají trvalé bydliště v Petřvaldě a jsou umístěné
v Domově pro seniory v Orlové.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s CENT-

REM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ
PÉČI z.s., ve výši 5.000,- Kč na
celoroční činnost Integračního
klubu Brána, který navštěvuje
občanka našeho města.
RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3.
2015.
 změnu termínů schůzí rady města v roce 2015: středa 13.5.,
10.6., 8.7., 12.8., 9.9., 14.10.,
11.11., 9.12. v 15,30 hodin.
9. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 28. dubna 2015
RM rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení objektu MŠ K Muzeu 257
v k.ú. Petřvald u Karviné“ a jmenovala komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek.
RM zrušila v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších
předpisů zadávací řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na „Rekonstrukce zahrady MŠ Šenovská
čp. 256, 735 41 Petřvald“.

RM rozhodla
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
1.000,- Kč Fondu pro opuštěné
a handicapované děti.
 o připojení města Petřvaldu do
sociální sítě prostřednictvím
webového systému Facebook
s účinností od 1. 8. 2015. Toto
připojení bude sloužit mimo
jiné občanům města ke komunikaci a operativnímu sdílení
informací.
5. zasedání Zastupitelstva
města Petřvaldu se konalo dne
20. dubna 2015
ZM podle § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích:
 odvolalo z funkce místostarosty
města pana Rostislava Balwara.
 zvolilo pana Ing. Petra Dvořáčka
do funkce místostarosty města.
 odvolalo paní Ing. Jitku Štolovou a pana Miloslava Heska
z funkce člena rady města
 zvolilo paní Ing. Martinu Polochovou a pana Ing. Václava
Holečka do funkce člena rady
města.

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
PANÍ ING. MARTINU POLOCHOVOU, ČLENKU RADY MĚSTA
1) Můžete něco říci o sobě?
Téměř celý svůj život žiji v Petř valdě. Je mi 37 let a jsem
ráda, že i po svatbě jsem mohla
s manželem zůstat v tomto městě a spolu s ním zde vychovávat
čtyřletého syna Lukáše a tříměsíční dceru Lucii. Nyní jsem na
mateřské dovolené, v dřívějším
zaměstnání jsem působila na
pozici vedoucí oddělení Evropské
unie v Revírní bratrské pokladně,
zdravotní pojišťovně. Svůj volný
čas se snažím v maximální možné míře prožít se svou rodinou.

2) Ve které oblasti se v rámci
práce pro město angažujete?
V zastupitelstvu města působím
nyní druhé volební období. V předchozím volebním období jsem vykonávala funkci předsedkyně školské
rady. Ve spolupráci se zástupci
pedagogů i zvolenými zástupci rodičů jsme řešili otázky především
bezproblémového chodu Základní
školy a Základní umělecké školy
Školní v Petřvaldě. Věřím, že tato
naše spolupráce byla vždy ku prospěchu především žáků i pedagogů. V tomto volebním období jsem

byla zvolena členkou finančního
výboru a nově také do rady města.
3) Jaké je vaše motto nebo životní postoj?
Naším volebním mottem bylo:
Petřvald - město, ve kterém stojí
za to žít…..
Věřím, že nás občané města
Petřvaldu budou i nadále inspirovat svými nápady, náměty a připomínkami, aby město Petřvald bylo
opravdu místem, ve kterém se jim
bude dobře žít.
Za rozhovory děkuje redakční rada.

2. oficiální setkání představitelů ORP Orlová
V úterý 14. dubna 2015 se
na Městském úřadě v Orlové konalo v rámci Projektu na podp oru meziobecní sp olup ráce
(CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 2. oficiální setkání představitelů obcí
ORP Orlová.
Za město Petřvald se ho zúčastnila paní Jarmila Skálová (členka
zastupitelstva města Petřvaldu)
a paní Mgr. Eva Kaňová (tajemník
Městského úřadu Petřvald). Hostem setkání byl regionální koordinátor Projektu pan Ing. Jan Socha.
Nositelem Projektu, jenž je financován z operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu, je Svaz
měst a obcí. V Moravskoslezském
kraji se do tohoto projektu zapojilo
20 z 22 ORP (obce s rozšířenou působností) a město Petřvald se ho

účastní v rámci správního obvodu
ORP Orlová od prosince roku 2013.
Cílem projektu bylo zintenzivnit
komunikaci v území a vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce obcí zejména
v oblastech samostatné působností obcí.
Realizační tým projektu prezentoval zúčastněným souhrnný dokument „Strategie území SO ORP
Orlová v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství,
bezpečnosti a dopravy na období
2015 - 2024“, který představitelé
obcí následně schválili. Zároveň je
realizační tým seznámil s benchmar-

kingem (srovnáním) SO ORP Orlová
s ostatními správními obvody ORP
v rámci ČR z hlediska ekonomické
výkonnosti a v oblastech zpracovávaných v souhrnném dokumentu.
Na závěr pan regionální koordinátor seznámil přítomné s příklady
dobré praxe meziobecní spolupráce v ČR, zhodnotil průběh projektu
v území ORP Orlová a informoval
o budoucí realizaci projektu.
Celé setkání se neslo v přátelském duchu. Starostové jednotlivých obcí spolu debatovali nad
možnou realizací navrhovaných řešení problémů obsažených v souhrnném dokumentu, diskutovali
o současném dění ve svých obcích

a kladně se vyslovili pro prodloužení projektu do října 2015.
Cíl projektu – vytvořit podmínky pro meziobecní spolupráci - byl
splněn a důkazem toho byla příjemná atmosféra 2. oficiálního setkání s příslibem zúčastněných se
i nadále scházet a řešit problémy
společně.
Za realizační tým ORP Orlová
Ing. J. Pilariková a Ing. L. Sztwiertniová

Projekt Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce
v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností
( číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/
B8.00001)
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ZASTUPITELÉ MĚSTA PÍŠÍ
Prohlášení zastupitelů Hnutí ANO 2011 Petřvald k událostem posledních dnů.
Vážení občané města Petřvaldu,
na mimořádném zastupitelstvu konaném dne 20. 4. 2015
byli z Rady města Petřvald odvoláni všichni členové za Hnutí
ANO. K této situaci došlo na základě vzájemné dohody zastupitelů města Petřvald kandidujících
za KSČM, ČSSD a ODS.
Stalo se tak i přesto, že Hnutí
ANO a KSČM měli, a v současné
době stále mají, platnou koaliční
smlouvu, jejíž výpovědní lhůta činí
30 kalendářních dní.
Již koncem března jsme místní organizaci KSČM upozornili na
porušení koaliční smlouvy a neochotu koaličních partnerů svolat
koaliční schůzi k vyřešení nestandardního postupu starosty Ing. Jiřího Lukši při řešení záležitostí
týkajících se transparentního vedení města.

Konkrétně jsme rozporovali mimořádným zastupitelstvem konaným dne 18. 3. 2015 schválenou
dotaci ve výši 120.084 Kč Tenisovému klubu o.s., ačkoliv na radě
města konané o týden dříve dne
12.3.2015 bylo rozhodnuto o odložení této záležitosti a o nutnosti doplnění dalších dokumentů
k dotaci. Cílem našeho snažení
nebylo dotaci Tenisovému klubu
neposkytnout, ale průkazně doložit adekvátnost vynaložených
prostředků. Do dnešní doby se
tak nestalo.
Dalším sporným bodem naší
koaliční spolupráce byl příslib
starosty Ing. Jiřího Lukši přidělit
městský byt mimo řádný pořadník, k čemuž se několikrát doznal
a celou záležitost se snažil zlehčovat tvrzením, že jeho intervence
vlastně není v rozporu s dobrými
mravy ani jeho funkcí starosty

města. S tímto postupem zásadně nesouhlasíme.
I přes tyto, dle našeho názoru
a svědomí, nepravosti konané při
správě města Petřvald jsme měli
snahu s našimi koaličními partnery jednat. Zastupitelé za KSČM se
místo toho rozhodli obrátit o podporu na opozici a výsledek této
dohody byl zpečetěn na již zmíněném mimořádném zastupitelstvu
dne 20. 4. 2015.
Pevně doufáme, že jsme svým
působením a prací naše voliče nezklamali. I za tak krátkou
dobu jsme městu Petřvald ušetřili zbytečně vynakládané peníze
a rozpracovali spoustu projektů
vedoucích k lepšímu fungování
a rozvoji celého města. Ušetřené
peníze jsme plánovali použít na
opravu komunálních cest, kulturní a sociální programy pro naše
občany.

Veškeré rozpracované projekty
včetně předávacího protokolu při
ukončení a předání funkce místostarosty zveřejníme v následujících dnech na našem Facebooku
https://www.facebook.com/ANOtohlejepetrvald
Všem, kteří nám v uplynulých
dnech vyjádřili podporu, moc
děkujeme a slibujeme vám, že
i v opozici budeme pracovat tak,
abychom řádně reprezentovali
zájmy našich voličů a všech občanů, kteří již nechtějí přihlížet
nekalým praktikám, netransparentním výběrovým řízením a nehospodárnému vedení NAŠEHO
města.

Zastupitelstvo 6. 5. 2015, aneb sportovci na kolenou
Rád bych se podělil s občany Petřvaldu o své čerstvé dojmy z posledního zastupitelstva,
o kterém lze bez nadsázky prohlásit, že bylo neprofesionálně vedené, diskuze nikoliv konstruktivní,
ale konfrontační, závěry vágní.
Když pominu spornou ztrátu důvěry pana starosty v osobní nebo
odborné kvality pana Miloslava
Heska ve věci zastupování zájmů
města Petřvaldu v představenstvu spol. DEPOS Horní Suchá

a.s., ale náhlé obnovení důvěry
v téhož a jeho jmenování předsedou kontrolní komise, největším
zklamáním pro mne byla obhajoba
sportovních činností města a nedůstojná pozice jejich činitelů.
Je hezké jim poděkovat a ocenit
preventivní charakter sportu proti
sociálněpatologickým jevům mládeže, ale oni potřebují PENÍZE.
Činnost trenéra je velká řehole
a čas i prostředky investované do
dětí a mládeže jsou prakticky ne-

vratné, podobně jako rodičovská
péče. Je to NEINVESTIČNÍ DOTACE nás dospělých do příštích
generací a zastupitelé, kteří vidí
dál, než za plot jednoho volebního
období, by měli usnadnit proces
získání finančních prostředků takovýmto organizacím a motivovat
tak k větší aktivitě. Jestliže zastupitelstvo nezmění svou rozpočtovou politiku, bude zatvrzele sypat
peníze do vlastních řad a opomíjet ty, kteří pomáhají formovat děti

a mládež, v budoucnu se nám to
může nemile vrátit. Už teď, jak jasně formuloval jistý občan v diskuzi
na ZM, nenachází ve svém okolí
bezpečné hřiště pro děti a příležitosti pro navazování sociálních
kontaktů. To je tristní! Apeluji také
na občany, aby navštěvovali zastupitelstva a ovlivňovali tak rozhodování vedení města, protože jedině
tak nám BUDE LÍP.
Rostislav Balwar, člen zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
dovolte mi prosím reagovat na vyjádření hnutí ANO, ačkoli jsem přesvědčen, že by se v Petřvaldských novinách neměly řešit názorové střety mezi mnou a některými členy hnutí ANO.
Pan bývalý místostarosta díky své arogantní povaze dokázal kolem sebe vytvářet atmosféru nedůvěry, nejistoty a strachu, ve které se opravdu velmi těžce pracovalo. Arogantně bohužel někdy vystupoval také při jednání s veřejností a se zástupci firem, což by si
jako zastupitel neměl dovolit. Z těchto důvodů jsem byl tedy povinen vzniklou situaci řešit. Za správné fungování města je zodpovědný starosta města a právě tato funkčnost byla ve zmiňovaném období vážně narušena.
Dospěl jsem tedy k závěru, že musím jednat razantně, a jak se mi neustále potvrzuje, udělal jsem správně! Proto jsem se rozhodl svolat mimořádné zasedání zastupitelstva města Petřvaldu za účelem odvolání místostarosty a radních za hnutí ANO. A to hlavně
z toho důvodu, aby se co nejdříve obnovilo korektní fungování státní správy a samosprávy města Petřvaldu.
Bohužel však musím neustále čelit urážkám, lžím a pomluvám týkajících se mé osoby ze strany některých členů hnutí ANO.
Nemohu také nereagovat na egoistické tvrzení hnutí ANO, ve kterém se uvádí, že se víceméně na rozvoji města po volbách podíleli
pouze oni a pouze díky nim mohl získat Petřvald finanční dotace. Nejsou totiž sami, kdo hledá finanční rezervy a finanční prostředky
za účelem transparentního rozvoje našeho města.
Už vůbec se mi nelíbí, jak vystupují na veřejnosti někteří členové hnutí ANO, jak neskutečně arogantně reagují na kritické připomínky občanů týkajících se jejich způsobu chování a jednání.
Myslím si, že úřad nelze řídit jako soukromou firmu. Jde totiž o každodenní práci s lidmi a hlavně pro lidi, a tím nemyslím určitou
malou skupinu lidí a firem napojených na hnutí ANO. A právě s lidmi se tyto osoby budou muset naučit jednat, chtějí-li pro ně pracovat.
Pokud má vedení hnutí ANO, a nevěřím tomu, že všichni jeho příznivci sdílejí stejný názor, nějaké podezření na nekalé praktiky, netransparentní výběrová řízení a nehospodárné vedení města, tak musím konstatovat, že veškerá výběrová řízení probíhají dle platných
zákonů ČR a zásad města Petřvald odsouhlasených radou města, hospodaření města je kontrolováno finančním a kontrolním výborem,
každoročně je prováděn finanční audit hospodaření města nezávislou osobou. Vím, že pro svá tvrzení nemají žádné důkazy a považuji
jejich spekulativní úvahy za nehorázné a dál se k nim nemíním vyjadřovat.
Za sebe musím říci, že mne moc mrzí, jak někteří spoluobčané reagují na vzniklou situaci, ale každý si vše může vyhodnotit, jak
uzná za vhodné. Věřím ale, že mě spousta lidí zná a že ví, že mně a dalším zastupitelům jde pouze o to, aby město fungovalo a rozvíjelo se. Pevně věřím, že nám čas dá za pravdu…
Ing. Jiří Lukša, starosta města
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INFORMACE FINANČNÍHO ODBORU
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 4. 2015 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

71700

71700

22952,79

Nedaňové příjmy

10663

10698

4600,77

0

0

14,52

15626,1

15626,1

5038,22

PŘÍJMY CELKEM

97 989,10

98 024,10

32 606,30

Běžné výdaje

82 113,00

82 631,45

19 769,89

Kapitálové výdaje

33 633,00

35 733,00

9 866,12

VÝDAJE CELKEM

115 746,00

118 364,45

29 636,01

5 157,26

7 740,71

-3 299,21

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

14 519,65

14 519,65

4 194,74

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-640,00

0,00

0,00

-3 225,82

17 756,91

20 340,36

-2 970,29

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2015 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald.info v sekci "Rozpočty
a závěrečné účty".
Pavlína Malíková, referentka finančního odboru

INFORMACE ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA ČERVEN 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l
(1100 l) nádob (úterý, středa)
červen
2., 3.,
9., 10.,
16., 17.,
23., 24.,
30.,

3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí-úterý)
červen
1., 2.,
8., 9.,
15., 16.,
22., 23.,
29., 30.,

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

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST
UDRŽOVAT POZEMKY SEČENÍM
Upozorňujeme vlastní ky po zemků, že jsou povinni zajistit
jejich údržbu v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. a) zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, dle kterého má vlastník
pozemku povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo
nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí
nebo zvířat.

Za porušení této povinnosti lze
fyzické osobě uložit pokutu do výše
30 000 Kč, právnické nebo podnikající fyzické osobě až do výše
500 000 Kč.
Na základě výše uvedeného vyzýváme vlastníky pozemků nebo
osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, aby včas zajistili jejich řádnou údržbu sečením.
Ing. Zuzana Sáňková, referent
odboru výstavby a životního
prostředí, tel.: 596 542 909

Oznámení o konání
tradiční petřvaldské pouti a jarmarku
Ve dnech 11. a 12. 7. 2015
se koná každoroční tradiční pouť
a jarmark.
Z tohoto důvodu bude v těchto dnech ztíženo zásobování a doprava v Petřvaldě. Bude uzavřena
část ulice Závodní (od křižovatky
s ul. Na Pustkách po nově pojmenovanou ul. Pod Zahradami tj. bývalá
účelová komunikace Dolu Fučík 1)
a dále budou uzavřeny ul. U Hřiště
a ul. U Kulturního domu. Objízdné
trasy budou vedeny po ulicích Topolová, Hornická, Na Pustkách, Polní,
Šachetní, část Závodní, Klimšova,
Pod Zahradami a dále po silnici I/59
ul. Ostravská. Trasa linky č. 30 Do-

pravního podniku a.s. Ostrava bude
u bývalého Dolu Fučík l odkloněna na ul. Pod Zahradami, kde dále
bude pokračovat po silnici č. I/59
ul. Ostravské na konečnou zastávku
„Březiny“ a zpět stejnou trasou. Odklonění trasy bude od 18,00 hod.
dne 10.7.2015 do 01,00 hod. dne
13.7.2015. Trasa linky č. 403 ČSAD
Havířov bude nezměněna. O posílení autobusových spojů v době konání jarmarku a pouti bylo požádáno
DPO a.s. a ČSAD Havířov.
Děkujeme za pochopení.
Gabriela Kochová,
odbor výstavby a životního prostředí

ZABEZPEČENÍ ČISTOTY
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Upozorňujeme, že není dovoleno provádět jakékoli činnosti,
které by způsobily znečištění místních komunikací (mytí osobních
vozidel, vypouštění splaškových a znečištěných vod apod.)
Povinnost zachovávat čistotu a pořádek na místních komunikacích vyplývá z obecně závazné vyhlášky města Petřvald č. 4/2006
Sb., k zabezpečení čistoty veřejných prostranství a ochraně veřejné
zeleně, dle které je zakázána každá činnost, která narušuje čistotu,
pořádek a dobrý vzhled veřejného prostranství, přičemž veřejným
prostranstvím se rozumí všechny volně přístupné prostory, které
slouží obecnému užívání, zejména náměstí, parky, chodníky a ulice.
Ing. Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí,
tel.: 596 542 909
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládání s odpady ve městě
Petřvald podrobně upravuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem.
SBĚRNÝ DVŮR
Na sběrný dvůr odpadů mohou
občané města Petřvaldu (po předložení dokladu o trvalém pobytu)
a osoby vlastnící nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (po předložení dokladu
o zaplacení poplatku) zdarma odevzdat tyto druhy odpadů:
- PAPÍR A NÁPOJOVÉ KARTONY
(tetrapak)
- LEPENKU (papírové kartony/krabice)
- SKLO
- KOVY
- PLASTY včetně PVC
- BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
ODPAD (trávu, větve, dřevo)
- NEKOMPOSTOVATELNÝ ODPAD
- ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ
ZAŘÍZENÍ (např. televizory, PC,

-

monitory, přehrávače, žehličky, telefony, sekačky, ledničky,
mrazničky, pračky, apod.)
OBJEMNÝ ODPAD (např. koberce, matrace, kusy nábytku)
PNEUMATIKY (4 ks/rok/fyz.osoba)
ODĚVY A TEXTIL
HRAČKY
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (1 m3/rok)
ZEMINA A KAMENÍ
NEBEZPEČNÉ ODPADY, zejména:
o baterie a akumulátory
o motorové, převodové a mazací oleje
o zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť
o barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, laky (včetně
obalů)
o olověné akumulátory
o absorpční činidla, filtrační
materiály včetně olejových
filtrů
o asfaltové směsi obsahující
dehet
o rozpouštědla a kyseliny
o obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
o léčiva
o pesticidy

Provoz sběrného dvora:
(ul. Ostravská)
letní období
(1.4. – 31.10.)
pondělí – pátek: 9.30 – 18.00 hod.
sobota, neděle: 9.30 – 16.30 hod.
zimní období
(1.11. – 31.3.)
pondělí – pátek: 9.00 – 17.00 hod.
sobota, neděle: 9.00 – 16.00 hod.

ODPADY JE POTŘEBA PŘED ODLOŽENÍM NA SBĚRNÝ DVŮR PEČLIVĚ ROZTŘÍDIT A POKUD MOŽNO
UPRAVIT TAK, ABY MĚLY CO NEJMENŠÍ OBJEM.
Další informace je možné
získat na tel.: 596 542 909,
Ing. Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Petřvald.
Ing. Zuzana Sáňková,
referent odboru výstavby
a životního prostředí

Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě
Křížová cesta v Petřvaldě je
tvořena čtrnácti výklenkovými kapličkami z roku 1843. Na jejím konci se nachází dominanta města,
kostel sv. Jindřicha. Po celé délce zdobí necelých 90 metrů dlouhou cestu stromy lípy velkolisté.
Původní dřeviny byly již přestárlé a některé dokonce napadené
agresivní dřevokaznou houbou.
V případě nepříznivých povětrných
podmínek mohly být kolemjdoucím
nebezpečné, takže bylo nutné je
vykácet. Protože město chtělo navrátit původní vzhled křížové cesty, vedené jako kulturní památka,
přistoupilo k nové výsadbě aleje,
což vyžadovalo přeložku vzdušné-

ho vedení veřejného osvětlení do
země, spojenou s úpravou přilehlého terénu a místní komunikace.
Tímto děkujeme všem, kteří se
na výsadbě i stavebních pracích
podíleli: stavební firmě STAVBY
A STATIKA spol. s.r.o, Třinec, za

realizaci stavby a hlavně za finanční podporu Nadace ČEZ, ve výši
1.000 000 Kč, které si vážíme
a touto cestou děkujeme.
Gabriela Kochová, referent odboru
výstavby a životního prostředí

UPOZORNĚNÍ

Zleva: starosta města Ing. Jiří Lukša
a mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol

V termínu od 1. června do 30. září 2015 dojde k uzavření
lávky pro pěší, která vede přes vlečku AWT a.s., na ul. Družstevní a spojuje město Petřvald s Rychvaldem. Důvodem uzavření je
provedení celkové rekonstrukce této lávky společností STAVBY
A STATIKA, spol. s r.o.
Děkujeme za pochopení.
Gabriela Kochová,
referent odboru výstavby a životního prostředí

INFORMACE ODBORU SPRÁVNÍHO
ZTRÁTY A NÁLEZY
V měsíci dubnu 2015 byly Městskému úřadu v Petřvaldě odevzdány tyto nálezy:
•
svazek 2 ks klíčů
Místo nálezu: Petřvald ul. Gen. Svobody v poštovní schránce
•
finanční hotovost
Místo nálezu: Petřvald ul. Gen. Svobody v budově pošty

Zleva: starosta města Ing. Jiří Lukša, mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol, místostarosta města Ing. Petr Dvořáček, zastupitelé města Petr Přeček, Jarmila
Skálová, Ing. Martina Polochová a vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Petr Bura

Vlastník nalezené věci se může informovat v kanceláři č. 2
v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová
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Stavba nové radnice se blíží k závěru. A co dál?
Občané města Petřvald si nemohli nevšimnout, že nová radnice, která je již rok ve výstavbě, se
„vyloupla“ z lešení, má hotovou fasádu, označení i hodiny. Před dokončením jsou rovněž zpevněné
plochy v okolí radnice i plocha budoucího náměstí. Ze všech těchto poznatků je zřejmé, že se celá
stavba blíží velmi rychle ke konci.
Termínem pro předání celého díla
je 25.5.2015. V průběhu měsíce
června pak budou postupně odstraňovány případné vady a ne-

dodělky a rovněž začne pozvolné
přesouvání městského úřadu do
nové budovy. V týdnu od 7. 7. do
10. 7. 2015 bude úřad pro veřejnost uzavřen a proběhne stěhování serverů, počítačů, telefonní
ústředny a všech dokumentů, které není možné přestěhovat za provozu. Od pondělí 13. 7. 2015 již
budou občané vyřizovat své záležitosti na pracovištích v nové budově radnice.
Mgr.Lucie Polková,
vedoucí správního odboru

INFORMACE Z KOMISÍ RADY MĚSTA
Zlatá svatba
Dne 9. května 2015 jsme přivítali v obřadní síni MěÚ v Petřvaldě
manžele Evu a Jiřího Gellnarovy,
kteří oslavili svou zlatou svatbu.
Jejich cesty se sešly v Petřval-

V měsíci dubnu 2015 jsme v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu

dě, ve kterém tenkrát
žili a 8. 5. 1965 si na
zdejším úřadě řekli své
ANO. Koupili si zde dům
a postupně ho opravili. Prvorozený syn Jiří
zemřel a po
něm se narodily dcery
Karla a Pavlína. Paní Eva
pracovala
jako švadlena a dodnes
ještě občas
ušije či něco
opraví. Pan
Jiří svou profesi horníka
Šimona Barčíka
Elen Jakubkovou
Marianu Dubnickou
brzy ze zdraFoto P. Římánek a KPOZ
Komise pro občanské záležitosti
votních důvodů opustil
a zůstal v invalidním
Dnes si oba užívají zasloužeBlahopřejeme a přejeme zladůchodu. Jeho vel- ného klidu a mají čas těšit se ze tým manželům, ať jim příští léta
kou zálibou je zahrada svých vnuček Karolíny, Kateřiny, vyplní štěstí, zdraví, klid a spoa procházky se psem Kristýny a Barbory.
kojenost v blízkosti jejich milých.
v lese.
KPOZ

Drží primát nejdříve narozené občanky města Petřvaldu
Tento primát drží paní Žofie
Ploticová, která se narodila dne
1. 5. 1914. Své 101. narozeniny oslavila v Domově Březiny
v Petřvaldě dne 28. 4. 2015.

K řadě gratulantů, kteří měli tu
čest této dámě osobně blahopřát,
se přidala i Komise pro občanské
záležitosti v čele se starostou
města Ing. Jiřím Lukšou.

Syn oslavenkyně pan Dietmar
Kolder nám o své mamince napsal: „Paní Ploticová se narodila
jako nejmladší ze šesti dětí v Bohumíně - Pudlově. Absolvovala
dívčí školu v Bohumíně, vyučila
se jako prodavačka textilu v obchodním domě RIX. Vdala se za
Ing. Ervina Koldera. Měli spolu
syna Dietmara a žili v Třinci. Manžel narukoval na frontu, ze které
se nevrátil. Po osmiletém vdovství, které strávila v Pudlově, se
podruhé vdala za Karla Ploticu
a měla s ním dceru Ingrid (ta letos v 69 letech zemřela). Paní
Ploticová žila a pracovala v Bohumíně jako prodavačka v textilu,
později jako vedoucí prodejny. Po
přestěhování do Orlové - Lutyně se
stala vedoucí prodejny pánských
oděvů v Orlové 1, kde pracovala

až do důchodu. V Orlové - Lutyni si
s rodinou syna Dietmara postavili
rodinný domek, v němž žila až do
úmrtí manžela Karla před 25lety.
Byt v rodinném domku přenechala
vnučce a užívala byt v pečovatelském domě města Orlová. Vychovala dvě děti, má pět vnuků, čtyři
pravnuky a dvě prapravnučky“.
Oslavenkyně nám ochotně svěřila recept na dlouhověkost. Je jím
práce, spokojenost a dobrá nálada. A o tom, že se tohoto receptu
paní Ploticová stále drží, nás při
velmi příjemném slavnostním posezení všechny přesvědčila.
Přejeme oslavenkyni k jejímu
krásnému jubileu ještě jednou
pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody, radosti a životního elánu.
Komise pro občanské záležitosti
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ŠKOLSKÁ A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
Ozdravné pobyty
v Lipové - lázních
Základní škola a Základní
umělecká škola Petřvald Školní
246, p. o. zorganizovala v termínech 10. 4. - 20. 4. 2015
a 20. 4. - 30. 4. 2015 ozdravný
pobyt v lokalitě města Lipová –
lázně, penzionu Slatina v CHKO
Jeseníky. Zúčastnilo se celkem
92 žáků z třetích, čtvrtých a pátých tříd.
Ty to ozdravné poby t y byly
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“;
výše podpory: 150 920 Kč
20. - 30. 4. 2015 pro 42 žáků,
název: „Patříme k přírodě“; výše
podpory: 130 868 Kč
Projekt byl zaměřen na pobyt
v přírodě vedoucí k ozdravění
dýchacích cest a zvýšení odolnosti dětí. V době pobytu probíhal environmentální výchovný

5. ročník Mistrovství Moravskoslezského
kraje ve skládání puzzle dvojic
program zaměřený na sezná mení dětí s ochranou přírody,
rostlinnými a živočišnými druhy
v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky formou besed s lesníkem
a ochráncem přírody CHKO Jeseníky a vypracováním pracovních listů k daným tématům. Na
každodenních vycházkách děti
pozorovaly ekosystémy krajiny,
vliv lidské činnosti na životní prostředí, nutnost zodpovědného
hospodaření s vodou a energií,
třídění odpadů. K tomu přispěla
i exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně a Ruční
papírny Velké Losiny. Děti si ověřily i orientaci v terénu, nutnost
turistického značení cest při vycházkách i cestě do vápencové
jeskyně Na Pomezí.
Pro děti je ze zdravotní ho
hlediska přínosem každý takový pobyt v místech bez smogového zatížení. Určitě přispěl ke
zlepšení jejich zdravotního stavu
a umožnil jim poznat nová místa.

V sobotu 14. 3. 2015 se vydali žáci ze ŠD Závodní už po osmé
dobýt Frýdek- Místek ve skládání
puzzle dvojic. O vítězství na mistrovství Moravskoslezského kraje
se pokusily čtyři dvojice a dopadly velice dobře. V kategorii A si
2. místo vybojovala děvčata Petra
Bayerová a Lucie Macurová (IV. C),
Adéla Marková a Barbora Janáčková (IV. C) se umístily na 3. místě. Lucie Mesiariková (II. C) a Filip
Pěgřím (III. C) získali 6. místo
a poslední dvojice, Aneta Marková a Tereza Bartoszová (II. C), obsadila 14. místo. V případě Lucie
Macurové nešlo o jediný úspěch

v poslední době, 7. 3. 2015 si totiž se svou skupinou vytancovala
také 2. místo v taneční soutěži
„O pohár starosty pro Prahu 4“.
Ve stejný den se konal ve
Středisku volného času „Klíč“
i 2. ročník Městského přeboru
v piškvorkách, kterého se zúčastnili i někteří naši soutěžící.
Pan Daniel Marek ve své kategorii vybojoval 1. místo a to stihl
ještě dohlížet na naše soutěžící
a zdokumentovat všechny důležité momenty. Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří se na
této akci podíleli.
H. Kochová,
vychovatelka ŠD Závodní

Mgr. Otakar Prášek,
Základní škola a Základní umělecká
škola Petřvald Školní 246, p. o.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Ve dnech 20. – 24. 4. 2015 se
žáci ZŠ a ZUŠ Petřvald zúčastnili
školy v přírodě v Hrádku u Jablunkova. Do rekreačního střediska
Hrádek odjeli žáci 2. a 3. třídy
Masarykovy školy na ul. Závodní
822 a s nimi dvě žákyně 8. třídy.
Vstříc přírodě jsme v yrazili
v pondělí ráno za studeného počasí a velmi ostrého větru, který nás
sužoval až do úterního odpoledne.
Ale pak se počasí jako zázrakem
změnilo, vykouklo sluníčko a až do
odjezdu se na nás příjemně smálo.
Děti byly ubytovány do krásných pokojů s nádherným výhledem do moravskoslezské přírody.
Po výborném obědě a krátkém
odpočinku jsme se ihned vydali
na průzkum okolí.

A příroda nás nezklamala. Už
v pondělí odpoledne jsme se vydali kolem krásné kapličky se zvoničkou na nedaleký kopec Filipka.
Kaplička nám kouzelně zazvonila. Vrchol Filipky, ležící ve výšce
761 metrů nad mořem, jsme zdolali během pobytu dvakrát.
Další dny jsme navštívili také
malou ovčí farmu. Na vycházkách
v lese děti postavily malé stavby
z přírodnin a hledaly dobře ukryté poklady. Na asfaltové ploše
u chaty malovaly barevné obrázky a předvedly své skvělé výkony
ve čtyřech disciplínách sportovní
olympiády.
Dále se děti zapojovaly do každodenních zábavných programů,
byly vyhlášeny soutěže X Faktor,
Najdi smajlíka, výtvarná
a různá další spor tovní
zápolení. Vyvrcholením
p ětidenní ho
poby tu byl
maškarní rej
masek, na
který si všechny děti poctivě nachystaly
karnevalové
kostýmy.

Všichni se velmi snažili, předvedli opravdu jedinečná vystoupení, do všech her a soutěží se
připravovali s elánem a po zásluze byli oceněni.
Ve čtvrtek během večerního
programu proběhlo celkové zhodnocení vydařené školy v přírodě
a rozdání diplomů a drobných dárečků. V pátek dopoledne jsme se
sbalili a po slavnostním obědě se
vrátili autobusem nazpět do svých
domovů.

Za všechny zúčastněné žáky
bychom rádi poděkovali všem učitelkám a vychovatelkám, které se
o děti zodpovědně a s láskou staraly: paní učitelce Mgr. Ivaně Palové – hlavní vedoucí školy v přírodě,
paní učitelce Mgr. Ivaně Kutrové,
vychovatelkám Naděždě Markové, Pavle Pavlasové, Zdence Konieczné a paní zdravotnici Lence
Hečkové.
Naděžda Marková,
vychovatelka ŠD Závodní
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POZNÁVÁME NAŠE MĚSTO PETŘVALD
Znáte město, ve kterém žijete? Víte, kdy bylo založeno? Jak
se jmenuje kostel, kolem něhož
procházíte při cestě do školy?
Jaký význam mají místa jako Zaryje nebo Hedvika? Tyto a mnohé další otázky jsme si položili
s žáky VI. B v hodinách dějepisu.
Začali jsme pátrat v kronikách,
vydali jsme se na vybraná místa s cílem zmapovat historii významných staveb a míst v našem
městě. Mnohdy jsme „objevili“
něco nového i na místě, které
míjíme každý den. Navštívili jsme

Exkurze na faru
Dne 3. 2. 2015 jsme s celou třídou VI. B byli na exkurzi
na místní nové faře. Přivítal nás
tam pan farář. Pan farář se jmenuje Vít Zatloukal. Zodpověděl
nám různé otázky a také nám
ukázal novou faru. Potom jsme
se šli podívat do místního kostela sv. Jindřicha. Tam nám pan
farář řekl hodně věcí o kostelu
např. to, že je postaven ve stylu empír. Nakonec jsme se společně všichni vyfotili a šli jsme
zpět do školy.
David Třos, VI. B

také faru, povídali si o kostele
sv. Jindřicha s panem farářem
Vítem Zatloukalem, a dokonce si
prohlédli kostel.
V českém jazyce jsme pod vedením paní učitelky Lenky Kocurkové
v rámci slohového cvičení popisovali význačné budovy Petřvaldu. Učili jsme se pohlížet na tyto
stavby jinýma, literárníma očima. Ve výtvarné výchově jsme
s paní učitelkou Květou Rafajovou
potom provedli jejich podrobnější analýzu a vytvořili umělecké
koláže.

V úterý 3. 2. 2015 jsme byli
na besedě s panem farářem Vítem Zatloukalem. Bydlí ve faře,
která je hned vedle hřbitova. Řekl
nám něco o staré faře a něco
i o faře nové. Nová fara vznikla
roku 1901. Je to cihlová budova.
Uvnitř je sedm místností. Zatím
funguje jenom jedno patro, protože podkroví stále není opraveno
a pan farář shání 5 miliónů. Po
vyprávění nás zavedl do kostela.
Po této besedě jsme mnohem víc
věděli a moc nás to bavilo.
Jakub Gawlas,
Andrea Škovronová, VI. B

Z dějepisných a slohových prací vznikla výstava a vyvrcholením
celého projektu byla žákovská minikonference s významnými hosty. Pan Otakar Kochan, pan Pavel
Římánek a paní Milada Římánková nám poskytli spoustu zajímavých informací. Hosté se s námi
podělili o své zážitky a vzpomínky
například o osudu sochy prvního československého prezidenta
Tomáš Garrigua Masaryka před
knihovnou nebo o tom, jak prožívali svá školní léta. Pan Římánek
průběh celé akce zdokumentoval
svým fotoaparátem, za což mu
moc děkujeme.
Hostům jsme přednesli výsledky našeho pátrání a poté zhlédli
film pana Kochana, který pojednává právě o našem městě. Poté se
rozvinula diskuze, při které jsme
měli příležitost si ujasnit určité
poznatky a také se doptat našich
hostů na různé zajímavosti.
A k čemu to všechno bylo?
Učíme se vnímat svět okolo
a rodné město nám je nejblíže.
Slovo dějepis může u někoho vyvolávat pocity nudy a memorování letopočtů. Jako učitelé historie
proto usilujeme, aby tomu tak nebylo a poznávání dějin se stalo
pro žáky zajímavým, zábavným ale
i poučným. Děkuji za spolupráci
hostům, kolegům i žákům.
Mgr. Julie Janková, ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, přísp. org.

Dopravní soutěž
Dne 24. 4. 2015 proběhla na naší škole dopravní soutěž. Celkem se zúčastnilo 41 žáků 6. až 9. tříd. Soutěžilo se ve dvou disciplínách: v testech silničního
provozu a jízdě zručnosti. Žáci si tak vyzkoušeli nejenom své teoretické znalosti, ale také to, zda umí dobře ovládat své kolo. Po povinných disciplínách byla
připravena pro žáky beseda o poskytování první pomoci, kterou pro nás zajistila
paní Kubešová. Na prvním až třetím místě se umístili:
Kategorie mladší žákyně: Eliška Kubešová (VI.B), Michaela Marenčáková (VII.B),
Kateřina Žídková (VI.A)
Kategorie mladší žáci: Jan Kroupa (VI.A), Vojta Pečonka (VI. A), Jakub Gawlas (VI.B)
Kategorie starší žákyně: Lucie Giecková (VIII.C), Eva Břenková (VIII.C), Tereza Cibová (VIII.C)
Kategorie starší žáci: Filip Káňa(IX.A), Matěj Mikulášek(VIII.C), Pavel Kaleta
(VIII.A)
Všem vítězům blahopřejeme.
Mgr. Zuzana Wasilová,ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Zážitky dětí
Paní učitelka nám rozdala obrázky budov, o kterých jsme měli
zjistit něco z jejich historie (např.:
to byly knihovna, muzeum, kostel
a mnoho dalších). Děti se tedy vydaly zkoumat historii. Mohly také
udělat rozhovor s pracovníkem
v té budově. Další hodinu dějepisu jsme všechny informace dali
dohromady a vznikly fantastické
články. Ale to není všechno, do
tohoto projektu jsme se zapojili
i v hodině výtvarné výchovy. Dostali jsme velké obrázky dané budovy a měli jsme obrázek nějak
vylepšit. Všechny naše výtvory
jsou vystaveny ve škole.
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Úspěchy výtvarného oddělení ZUŠ
Dne 16. 4. 2015 v 16.30 hod.
proběhla v prostorách ZUŠ již druhá vernisáž žákovských prací nazvaná „Galerie na chodbě“. Je
pěkné, že se tato událost z minula zapsala do povědomí lidí a přilákala poměrně značné množství
návštěvníků. Jsme rádi, že nejbližší přišli ocenit práci žáků a podpořit je v jejich tvorbě. Dětem to
udělalo velkou radost. Vernisáž
zahájili žáci krátkým hudebním
programem a o drobné pohoštění
se postaraly maminky ze Sdružení
rodičů při ZUŠ Petřvald, za což jim
moc děkujeme. Na vernisáži jsme
mohli spatřit práce, které děti vytvořily v tomto školním roce. Práce
zahrnovaly rozličné motivy a zhotoveny byly různými technikami.
Rovněž zde byly vyhlášeny výsledky školního kola výtvarné soutěže
na téma „Bájná loď“ a starší žáci
soutěžili na téma „Prostorové obrázky“. Žákům byly předány diplomy a sladké odměny.
V tomto školním roce máme
za sebou i výstavu v havířovské
nemocnici, kdy žáci, jmenovitě

K. Mráček, N. Hrdinová, K. KřiV tomto roce čeká v ý tvar- za účast na vernisáži, a pokud
žáková, A. Římánková, N. Vy- ný obor ještě výstava v prosto- vám vernisáž unikla, máte přílevlečková, A. Benešová, M. Štol, rách dětského oddělení městské žitost navštívit výstavu do konce
R. Bierski a K. Ožanová, nama- knihovny v Petřvaldě na téma školního roku v době konání žálovali pro dětské oddělení obráz- „S čerty nejsou žerty“ podle námě- kovských koncertů. Zveme vás
ky, které nemocnici věnovali. Tyto tu ilustrátora a malíře K. Franty, na prohlídku.
obrázky ozdobí pokoje na dětském která proběhne v měsíci červnu.
Mgr. Kateřina Benešová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
Ještě jednou všem děkujeme
oddělení. Slavnostní předání proběhlo dne 14. 4.
2015 v havířov
ské nemocnici
u příležitosti Dne

zdraví. Obrázky
se všem moc lí
bily a jejich tvůrcům patří velký

dík. Hudební program k této příle
žitosti připravili
žáci ze třídy pí
uč. B. Ryšánkové, Š. Podobové
a M. Mencnero
vé - N. Křístková, K. Stavařová,
ZdƽvoduomezenékapacityKDjevstuppouzenamístenky,kterési
M. Vicherková,
mƽžetevyzvednoutdo15.6.2015veškole:
R. Bělk, J. RunauliciZávodní822(7:30–16:00h.),naul.Školní246(7:30–14:30
h.)
soň, V, Rusoň

a A. Benešová.

Zvemevásnaslavnostníakademiik90.výroēí
Masarykovyškoly,kterásekonádne19.6.2015
v16:30hod.vKulturnímdomĢPetƎvald.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 541 342 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald
Milí čtenáři a naši příznivci,
přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

PROVOZNÍ DOBA BĚHEM PRÁZDNIN:

Pomalu, ale jistě se blíží doba prázdnin. Proto chceme popřát hlavně
našim malým čtenářům jejich krásné prožití a mnoho pěkných zážitků.
Také vás chceme informovat o provozní době knihovny.

Pondělí

9.00 - 11.30

Úterý

8:00 - 14:00, včetně dětského oddělení

Klub maminek

Středa

9.00 - 11.30

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

zavřeno

Maminky se mohou naposledy před prázdninami
setkat 2. června od 9.30 – 11.30 v naší knihovně. Pro všechny je připravena prezentace výrobků látkové poradkyně Bamboolik Zuzany Friesové
o moderních látkových plenách. Můžete se tedy
těšit na mnoho zajímavých informací, rad a neomezovat se v kladení dotazů. Těšíme se na vás.

12.30 - 17.00

12.30 - 17.00

Během letních prázdnin Klub maminek a Klub her NEBUDE,
znovu začínáme v září.

SLET ČARODĚJNIC
Dne 30. 4. proběhl tradiční Slet
čarodějnic. Po přistání na hřišti
Sokolovny jsme si všichni zatančili a následně zasoutěžili. Některé
čarodějnice a čarodějové si protáhli své staré kosti při skocích
v pytli či trampolíně. Ti, kteří následně měli hlad, si mohli opéct
párek a posilnit se tak na let zpátky domů. Počasí nám také přálo
a my se už velmi těšíme na další
velký slet příští rok.
Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
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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

Taneční soubor
PS DANCE Petřvald
po ádá
pořádá

Město Petřvald pořádá
první ročník hudebního festivalu
a ochutnávek piva.

VELKOU
TANEČNÍ PÁRTY
všech členů souboru.

6. června 2015
Od 15.30 hodin a
od 17.30 hodin.
Kulturní dům v Petřvaldě.

vstupné 70,- Kč
děti do 6ti let zdarma
Vstupenky v prodeji od 27.5. v knihovně. Tel: 596 541 342.

Oslava 70. výročí osvobození Petřvaldu
Dne 2. května 2015 uctilo
vedení města Petřvald památku
všech padlých obětí II. světové
války na území města a slavnostním aktem u pomníku rudoarmějců oslavilo 70. výročí osvobození
Petřvaldu. Program této významné události zahájil slavnostní
průvod, v jehož čele šli vojáci
v uniformách. Následovala palebná salva. Při této příležitosti
byly položeny květiny ke čtyřem
pomníkům padlých. Velmi citlivě

se ujal projevu starosta města,
pan Ing. Jiří Lukša, a následoval
krátký kulturní program v podání místního petřvaldského sboru ze ZUŠ pod vedením pí uč.
Mencnerové a pí uč. Podobové.
Na závěr byla ve středisku kulturních služeb uspořádaná beseda
s pamětníkem panem Otakarem
Kochanem, který své vyprávění
obohatil promítnutými historickými snímky.

PARTNEREM AKCE JE SPOLEČNOST RADEGAST.

DÁLE POŘÁDÁME…

8. 6. 2015 – vystoupení PS DANCE Petřvald pro žáky ZŠ
9. 6. 2015 – program v KD „Klauni na volné noze“
pro mateřské školy

PŘIPRAVUJEME…

Letní prázdninový program pro děti a rodiče.

Lucie Skrzyžalová, kulturní referent

Místní petřvaldský sbor ze ZUŠ s pí uč. Mencnerovou

Ing. Jiří Lukša, starosta města –vlevo a Ing. Petr Dvořáček – vpravo mezi
uniformovanými vojáky
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K 710. výročí města vystoupilo PSMU
Dne 25. dubna 2015 uspořádalo město Petřvald koncert Pěveckého sdružení moravských
učitelů u příležitosti 710. výročí od založení. Náročné skladby
v profesionálním podání, to byla
kulturní lahůdka pro všechny přítomné. Zároveň jsme vzpomněli tři
významné petřvaldské osobnosti,
které byly v roce 2005 radou města oceněny pamětním listem za
celoživotní přínos v oblasti kultury a umění – pana Rafaela Hesse,

pana Ladislava Ošeldu a pana
PhDr. Leona Juřicu. Pozvání přijali
rodinní příslušníci a přijali od vedení města dárek a květiny. Dále
byl při této příležitosti oceněn pan
Mgr. František Pěček za zásluhy
v oblasti pedagogiky a kultury ve
městě Petřvald. Pan Mgr. František Pěček se slavnostního aktu
zúčastnil osobně a i jemu vedení
města předalo dárek a květiny.
Lucie Skrzyžalová, kulturní referent

SENIOŘI
KLASikové v červnu
V pátek 5. 6. 2015 se spolu vydáme do Frenštátu pod Radhoštěm
a okolí
Odjezd MHD 403 7.17 směr vlakové nádraží Havířov - vlakem 8.07
Projdeme se okolo Bečvy a odpoledne si uděláme exkurzi do pohankového mlýna Šmajstrla, kde budeme mít možnost si i zakoupit
pohankové pochutiny.
Více informací včetně receptů z pohanky naleznete na www.pohankovymlyn.com
Ostravská muzejní noc – sobota 13. 6. 2015
V sobotu 13. června 2015 opět zůstanou i po setmění otevřená
nejrůznější muzea, galerie a další kulturní organizace v Ostravě. Již posedmé se uskuteční mezinárodní festival - v našem případě Ostravská
muzejní noc. Od 17 hodin do půlnoci se v rámci celé Ostravy společně
představí 37 státních, neziskových a soukromých organizací, které se
zapojují do kulturního života města i Moravskoslezského kraje (např.
Planetárium, Železniční muzeum, Hasičské muzeum, Český rozhlas…
viz www. Ostravskamuzejninoc.cz).
Sraz u spořitelny v 16.40, odjezd v 16.49

PRVOMÁJOVÁ FILIPKA
Nejisté počasí (hlavně to prognozované meteorology) způsobilo
menší účast na prvomájovém výšlapu než byla vloni. Nám, co jsme
se nedali odradit, však nakonec počasí přálo. Kromě chvilky mrholení
jsme si dosyta užili krásnou beskydskou přírodu.
V půli cesty nad chatou Hrádek jsme se na chvíli zastavili u kapličky sv. Izidora, kterou zde nedávno postavili manželé Rychtárkovi,
zazvonili si za Zvon přání a také postáli u nově vysazené Aleje dobra.
16. listopadu 2014 tady bylo vysazeno šestnáct mladých jabloní
starosty okolních vesnic. U jabloní budou do kamene vyryta jména organizací a lidí, kteří k činům dobra nemají daleko a zůstanou tam tak
zvěčněna pro další generace.
Ani příští rok si rozkvetlou Filipku ujít nedáme.
J. Burová

1. ročník ,,Univerzity 3. věku“
v Petřvaldě zdárně ukončen
,,Tak – a máme to za sebou,“
spokojeně i s trochou lítosti si
povzdechli petřvaldští (nejen)
senioři. Bylo právě úterý 12. 5.
2015 a jim tento den končil
1. ročník jejich studia. Začátek
byl poznamenán vnitřní nejistotou, zda ve svém věku obstojí
pravidelně usedat do lavic, činnost, které už dávno odvykli, soustředit se na nejrůznější témata,
sledovat pozorně mapy, grafy,
statistiky a obrazy hned z toho,
hned z onoho světadílu, zaregistrovat (či raději zapsat) spousty
čísel všech možných nej- , vzít na
vědomí globální problémy světa –
populační exploze na jedné straně, ale také vylidňování Evropy
na straně druhé; brát na vědomí
zblízka nejrůznější politické režimy a jejich nebezpečí pro klid
světa, zjišťovat, že demografické
stárnutí není problém, neboť je
větší naděje, že se dožijeme vyššího věku (dnes o 20 let více než
naši rodiče), v ČR se nyní dožije
90 let 9 žen na 1 muže, zatímco
v r. 1920 se naši předkové dožívali průměrně 50 let.
Prostě každá přednáška přinesla nové poznatky o dnešním světě, kterými se průběžně
v dnešním uspěchaném životě
nemáme čas zabývat.
Poslední přednáška 1. ročníku přenesla posluchače do reality, a to tématem ,,Geografie

cestovního ruchu“, takže mnozí
přítomní se dle rad přednášejícího možná zařídí při plánování
letošní dovolené. Z 5 základních
makroregionů světa hraje totiž
prim Evropa, do níž ročně přijíždí
400 milionů návštěvníků. A nejnavštěvovanějšími evropskými
zeměmi jsou Francie, Španělsko,
Rakousko a Island, a vezmemeli to ve světě, pak pořadí nejnavštěvovanějších zemí je takové:
Francie, Španělsko, USA, Čína,
Itálie, Velká Británie, Německo,
Mexiko, Rakousko, Rusko.
Na začátku poslední přednášky se dostavil kromě přednášejícího také prof. Baar, který
má nad petřvaldskými studenty ,,patronát“, aby zjistil, jak se
studenti cítili ve školních lavicích
a zda byli s obsahem a jeho interpretací spokojeni. Odpovědí
publika byl spontánní potlesk,
který však nechyběl na závěr
žádné přednášky!
Zbývá poděkovat také Městskému úřadu v Petřvaldě, že nám
toto zajímavé a poučné studium
v Petřvaldě umožnil. Ale- vážení
Petřvalďané, nikdy není pozdě!
2. ročník ,,Univerzity 3. věku“
bude oznámen prostřednictvím
Petřvaldských novin.
A Vám, milí studenti a spolužáci, přeje příjemné prázdniny
bohaté na krásné zážitky.
Ilona Karkošková
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Čtyřicet let své existence slaví v letošním roce Domov Březiny, p. o. v Petřvaldě
Toto jubileum je příležitostí
pohlédnout alespoň krátce do
historie.
Tři ubytovací pavilony a správní
budova tvořily komplex, ve kterém
byla 4. září roku 1975 zahájena
činnost Domova důchodců v Petřvaldě. Budovy se nacházely v areálu bývalé hornické ubytovny, jež
byla vystavěna v letech 1945 –
1946. Po ukončení druhé světové války nastal také na Karvinsku
velký nedostatek pracovníků při
těžbě černého uhlí. Po úspěšném
náboru přechodných pracovníků,
který byl prováděn v celé republice, vznikla naléhavá potřeba vytvořit ubytovací kapacity. Pro nové
pracovníky dolu Evžen v Petřvaldě
byly na pozemku, kde stál dům
č. p. 531, postaveny tři jednoposchoďové budovy, které sloužily
jako ubytovna až do vzniku domova důchodců.

V roce 2007 byla realizována
rekonstrukce pavilonu P1, půdní vestavba s kapacitou dalších
20 míst; v této budově byl pořízen
i evakuační výtah. Od roku 2007
začal Domov Březiny intenzivně
pracovat s kvalitou poskytovaných
služeb, a to důrazem na individualitu každého uživatele. Služba je
poskytována pouze ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích,
současná kapacita je 156 míst.
(Současnou podobu areálu a interiéry budov lze zhlédnout na www.
domovbreziny.cz).
Tři velké ubytovací budovy v našem zařízení slouží ke svému účelu již 69 let a „pamatují“ mnoho.
Během tak dlouhé doby v nich bydlelo velké množství lidí – stovky,
tisíce? Kolik různých situací, osudů, příběhů. Uvedu jeden příběh,
který mi vyprávěl dvaaosmdesátiletý pán, jenž byl v našem zařízení

V uniformách vojáci z VI. roty a IV. PTP, kteří pracovali na dole Evžen
v Petřvaldě

jenské služby u Pomocných
technických praporů (PTP) Československé lidové armády.
PTP, které v letech 1950 –
1954 fungovaly jako nástroj
perzekuce a pracovního vykořisťování nepohodlných osob
při zajištění levné pracovní
síly pro vybraná hospodářská
odvětví, byly zřízeny také na
Ostravsku a Karvinsku. Příslušníci těchto jednotek pracovali v dolech, na různých
terénních úpravách a stavěli
vojenské objekty. V Orlové sídlil IV. PTP, jehož příslušníci pracovali v okolních dolech a také
v Petřvaldě.
Pán, který mi vyprávěl svůj
pří běh, sloužil jako sklad - Mapa Petřvaldu z r. 1950-1955
ník u PTP jednotky umístěné č.p.531 označeno
v Rychvaldě, odkud se několikrát vydal k návštěvě hornické sátiletého pana Aloise Antošíka.
ubytovny v Petřvaldě. Nebyli v ní Pamatuje si, že na podzim roku
ubytováni vojáci PTP, ale byla tam 1945 procházel často kolem poi pro ně možnost sportovně se vy- zemku č. p. 531 a sledoval tam zažít. Vzpomínal, že tři budovy, kde čínající přípravné stavební práce.
byli ubytovaní horníci a dnes v nich Neví sice přesně, kdy byla stavba
bydlí naši senioři, nebyly propo- dokončena, ale předpokládá, že
jené spojovací chodbou, jako je vzhledem k rychlosti jakou se tehtomu dnes. Každá budova měla dy stavělo, mohlo být vše postavesamostatný vchod, ve správní bu- no již koncem roku 1946.
Na závěr chci vyjádřit díky obědově byly i ordinace lékařů a uváděl ještě další, pro mne neznámé ma pamětníkům za ochotu podělit se svými vzpomínkami. Panu
skutečnosti.
Chtěl jsem vědět ještě více o ži- Kochanovi děkuji za poskytnutí
votě této komunity v 50. letech historicky cenných informací a fominulého století a hlavně jsem tografií, bez nichž by tento článek
potřeboval zjistit rok, kdy byla byl neúplný. Panu Kochanovi paubytovna vystavěna. Kontaktoval tří také poděkování za projekci
jsem proto znalce historie města jeho poutavého dokumentárního
Petřvald pana Otakara Kochana, filmu Pamětihodnosti Petřvaldu
který mi velmi ochotně předal his- v našem domově dne 16.dubna.
torické údaje a fotografie, ale rok Zhlédnutí filmu a následná besevýstavby tří obytných budov ne- da byla pro všechny zúčastněné
znal. Tolik cennou informaci jsem velmi obohacující.
nakonec získal od jiného obyvatePetr Rokosz, instruktor sociální péče
le našeho domova, jednadevadeDomov Březiny, p. o. Petřvald

Domov Březiny - vchod k recepci a správní budova
Domov důchodců Petřvald nabízel v souladu s tehdejší poptávkou a způsobem poskytovaných
služeb ubytování až 189 důchodcům, téměř polovina pokojů měla
tři lůžka. V roce 2001 byl vybudován nový pavilon pro mobilní uživatele s původní kapacitou 12 míst
a spojovací chodba, která propojila tři hlavní ubytovací pavilony se
správní budovou a novým pavilonem; byl také postaven vstupní
prostor s recepcí. K 1. 1. 2003
se stal Domov důchodců Petřvald
příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a na základě
usnesení zastupitelstva MSK se
k 29. 6. 2007 změnil název zařízení na Domov Březiny, příspěvková
organizace.

ubytován v prosinci loňského roku.
Při našem seznamovacím rozhovoru mě velmi zaujal prohlášením, že
budovu, ve které nyní bydlí a celý
komplex Domova Březiny dobře
zná, protože zde byl několikrát již
v roce 1951.
Vyprávěl, že jako osmnáctiletý
mladík byl při pokusu o ilegální
přechod státní hranice tehdejší
Československé lidově demokratické republiky do západního Německa (SNR) zadržen, odsouzen
a uvězněn jako nepřítel státu.
Trest za zločin, kterého se dopustil, vykonával v uranových dolech
v Jáchymově a jako tzv. politicky
nespolehlivá osoba, kterou bylo
nutné převychovat, musel ještě
nastoupit k výkonu povinné vo-

Dům pro nejvyšší úředníky dolu Evžen, č.p. 531 v roce 1910

Areál Domova Březiny v roce 1975 - pohled od železniční trati
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
PETŘVALDŠTÍ HOLUBÁŘI - jak se vlastně závodí
Za chvíli nám začne nová soutěžní sezona, tak bych vás chtěl
seznámit, jakže se to vlastně
s poštovními holuby závodí. Když
se poštovní holub zúčastní např.
závodu Cheb, znamená to, že
všichni zúčastnění holubi na tomto závodě soutěží ne o to, kdo
bude v Chebu první, ale o to, kdo
se z Chebu jako první vrátí domů.
Princip závodění s holuby je založen na schopnostech návratu
domů. Když se z vajíčka vylíhne
holoubě, tak toto po nějaké době
vyleze ven ze svého holubníku,
kde se narodilo. Seznámí se s prostředím a holubník si zafixuje jako
svůj domov a také místo, kde se
bude vracet jak ze svých proletů,
tak i ze závodů. Po určité době je
pak holoubě schopno zúčastnit
se závodů.
Každý chovatel před nasazením holuby, které chce nasadit
do závodu, pochytá a přinese do
zasazovacího střediska. V našem
případě se jedná o klubovnu na
fotbalovém hřišti Hepo. Zde potom za přítomnosti dalších chovatelů, kteří vytvoří zasazovací
komisi, každý holub dostane na
nohu kontrolní gumičku s číslem
(mechanický systém). Číslo gumičky se zapíše do kontrolního listu
společně s číslem holuba. Toto
má každý holub na svém kroužku,
který se mu nasazuje několik dnů
po narození. Poté, co holouběti
povyroste noha, již kroužek nejde sundat a holubovi zůstane na
noze celý jeho život. Holub je po
takovém zaevidování umístěn do
závodního boxu a pro zaplněné
boxy si potom přijede sběrný nákladní automobil. Do automobilu,
ve kterém převážíme naše holuby,
se pak vejde několik tisíc holubů.

Automobil sesbírá i holuby z okolních organizací a poté odjede do
místa startu. Zde je pak závod
odstartován a všichni holubi jsou
najednou vypuštěni. Vítězí pak ten
chovatel, který má doma prvního
holuba, ale body do různých soutěží získává prvních 20% holubů,
kteří se vrátili na svůj domovský
holubník. Soutěžních kategorií
v jednom závodě i v celé sezoně
je povícero, tudíž si každý chovatel
může vybrat zrovna „tu svoji parketu“, ve které chce závodit. Samozřejmě ti nejlepší jsou schopni
dosahovat vynikající výsledky ve
více soutěžních kategoriích.
Ti co při čtení došli až sem, se
možná zamyslí nad tím, jak lze porovnávat a dělat pořadí u holubů,
kteří mají na svůj domovský holubník různou vzdálenost. Ani chovatelé v Petřvaldě nebydlí všichni na
stejném místě, aby byly podmínky
pro každého stejné. V rámci nadřazené organizace soutěžíme třeba s chovateli z okolních obcí, ba
dokonce i v rámci severní i celé
Moravy. A to už jsou rozdíly v kilo-

metrech, či desítkách kilometrů.
Princip výpočtu celkového pořadí
tkví v tom, že každý z chovatelů má
za pomocí souřadnic vypočtenou
přesnou vzdálenost z místa startu na svůj holubník. Holubovi se
pak změří doba jeho letu a pomocí
vzorce se jednoduše vypočte rychlost, jakou holub letěl. Holub, který letěl největší rychlostí, se poté
stane vítězem závodu. V praxi to
znamená, že když přiletí holub ze
závodu současně dvěma chovatelům, tak vítězem je ten, který musel letět delší vzdálenost.
Pokud tento článek čtou i děti,
tak okamžitě namítnou, že když
se má měřit čas letu holuba, tak
se k tomu musí použít nějaké
stopky nebo hodiny. Budou mít
samozřejmě pravdu. Ke změření
času letu holuba jsou používané
speciální holubářské hodiny. Tyto
má dnes každý chovatel a vezme
si je k nasazování holubů, které
jsem popisoval výše. Při nasazování holubů na závod si pak všichni chovatelé seřídí hodiny stejně.
Hodiny se poté zaplombují, aby

Automobil odvážející holuby na závod

KMD SLUNÍČKO PETŘVALD - krátké ohlédnutí.
Náš klub v letošním roce oslavil
již 17let své úspěšné činnosti. Od
září 2014 se scházíme v novém
složení. Jsou to děti z 2. a 4. třídy ZŠ. Je to prima parta, která se
během uplynulého období snažila
objevovat, tvořit, zkoumat různé
věci z oblasti fyziky, chemie a přírodních věd, vše hravou formou.
Úspěšně jsme dokončili letošní
mezinárodní a republikovou soutěž „Pohár vědy-NEURON 2015“.
Tentokrát jsme zkoumali různé
části lidského těla. Hledali mosty v našem okolí, zjišťovali jejich
nosnost, reakci materiálu v zimním a letním období.
Měřili si tlak a tep vyrobeným
tlakoměrem. Zjišťovali a snažili se
nějak zdokumentovat, co tvoří lidské tělo. Poslední úkol byl nej….
měřili jsme si nějakou větší věc

svou oblíbenou hračkou, vyráběli
svou hračku, kterou by se dal vysvětlit a ověřit nějaký fyzikální jev.
Taky jsme navštěvovali různé
akce v našem technickém muzeu,
v naší knihovně.
V letošním roce jsme se stali součástí české delegace, která bude prezentovat AMD ČR na
v ýstavě s mezinárodní účastí
ESI-BRUSEL 2015. Náš klub zde
bude prezentovat město Petřvald
projektem ,,PLAYFUL PHYSSICS
FOR KIDS“.
Získané zkušenosti, informace
a poznatky pak můžeme dále využívat ve své činnosti.
Velké poděkování patří našim
,,DOSPĚLÁKŮM“, kteří nám pomáhají, podporují naše aktivity, jsou
nám velkou oporou.
Vedoucí klubu Ilona Křižáková

nemohlo dojít k pozdější manipulaci. Když se potom holub vrátí ze
závodu, tak mu chovatel z nohy
sejme kontrolní gumičku, tuto
vloží do tuby v hodinách a otočí kličkou. Protože je v hodinách
raznice, tak se na pásku uvnitř
hodin vytiskne čas, kdy se holub
domů vrátil. Po ukončení závodu
se všichni chovatelé sejdou v klubovně, hodiny se opět za přítomnosti komise odplombují, vyjmou
se z nich pásky s otisky a kontrolní gumičky. Za pomocí kontrolního listu, do kterého jsme při
nasazování napsali čísla gumiček,
se zjistí i konkrétní holub. A přesný čas jeho návratu. Teď už tedy
známe čas startu, čas doletu
a vzdálenost, kterou každý holub
uletěl. Můžeme vypočítat letovou
rychlost každého holuba, který se
ze závodu vrátil. Dnes již existují
i systémy elektronické, tyto používají i naši chovatelé, ale to by bylo
už na další článek. Princip je však
stejný jako u mechanických hodin.
Martin Miksa,
výcvikový referent ZO CHPH Petřvald

Mechanické konstatovací hodiny, raznice za hodinami není vidět, nahoře kotouč s tubami na
kontrolní gumičky, vpravo bílá páska vycházející
zpoza raznice
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TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
11. 4. – mistrovské utkání okr.
přeboru (20. kolo).
Slavoj RYCHVALD – TJ PETŘVALD
3:6 (2:2).
Branky: 2 vlastní, 2 L. Budina,
K. Biela, O. Cudrák.
Sestava: P. Jonšta – J. Dittrich,
D. Vodák, L. Ligocki, O. Cudrák
(90.´ vyloučen) – T. Sobek (78.´
D. Miko), P. Hlavinka (35.´ L. Budina), L. Chromik, T. Budina – K. Biela, J. Jaglař (50.´ D. Knorr).
Brankář P. Jonšta chytil za stavu
2:2 penaltu, diváků – 100, ČK –
O. Cudrák.
18. 4. – mistrovské utkání okr.
přeboru (21. kolo).
TJ PETŘVALD – Slovan ZÁBLATÍ
2:0 (0:0).
Branky a asistence: 50.´ K. Biela (L. Chromik), 79.´ L. Chromik
(K. Biela).
Sestava: P. Jonšta – D. Vodák,
J. Dittrich, L. Ligocki, D. Knorr
(78.´ J. Jaglař) – T. Sobek (26.´
J. Karkoška), T. Volný, L. Chromik,
T. Budina – K. Biela (86.´ V. Zajíček), L. Budina.
K prvnímu utkání za muže nastoupil dorostenec V. Zajíček. Diváků
– 100.

Starší žáci
22. 4. – mistrovské utkání okr.
přeboru (22. kolo).
Lokomotiva LOUKY – TJ PETŘVALD 2:1 (1:1).
Branka: L. Ligocki.
Sestava: P. Jonšta – J. Dittrich, D.
Vodák, T. Volný, O. Kostka – J. Jaglař,
L. Ligocki, L. Chromik (76.´ O. Pytlík), T. Budina – K. Biela, L. Budina.
Diváků – 110.

Kluci z HEPA na Morávce
Tak jako každý rok
i letos jsme s našimi nejmladšími hráči
HEPA vyrazili na jarní
soustředění. Zúčastnila
se mladší i starší přípravka a mladší žáci.
Tentokrát jsme si vybrali rekreační středisko
Paskova na Morávce.
A nebyla to špatná volba. Do školní tělocvičny
a na hřiště jsme sice Foto: Martin Stavař
docházeli asi 1,5km,
ale pohyb na zdravém horském vzduchu dětem jenom prospěl.
K dispozici jsme měli jak tělocvičnu a hřiště, tak i dvě hřiště
s umělým povrchem, která jsme díky nádhernému sobotnímu počasí
ani nestihli využít. Rozhodli jsme si totiž zpestřit náročný fotbalový
víkend túrou na místní vrch Kotař.
Díky rodičům, kteří zajistili dopravu na Morávku i zpět, jsme si
mohli dovolit využít i bazén s termální vodou se solí z Mrtvého moře
na hotelu Morávka Mountain Resort.
Tohle se všem opravdu moc líbilo a doufáme, že i prospělo zdraví
dětí. Mořská sůl působí blahodárně na dýchací cesty, což vzhledem
k našemu regionu není vůbec k zahození.
V neděli nám počasí již přálo méně, ale vzhledem k připravenému
programu nám to vůbec nevadilo. Dokončovaly se totiž disciplíny
oblíbeného desetiboje. Nakonec přišlo na vyhlášení výsledků a vyhlášení nejlepších hráčů podzimní části soutěže. Při odjezdu už byla
vidět na většině našich nejmenších velká únava, ale zároveň i velká
radost s krásně prožitého víkendu na horách s fotbalem.
Rád bych tímto poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě této
akce a hlavně rodičům, kteří ochotně zajistili dopravu na Morávku.
Už teď se těšíme na další ročník.
Trenéři: J. Cífka, V. Sobek, K. Pokorný, I. Vlček, R. Durczok a M. Stavař.

25. 4. – mistrovské utkání okr.
přeboru (23. kolo).
TJ PETŘVALD – H. BLUDOVICE
0:3 (0:1).
Sestava: P. Jonšta – D. Vodák, J.
Dittrich, L. Ligocki, O. Cudrák –
J. Jaglař (83.´ V. Zajíček), T. Volný,
J. Karkoška, T. Budina – K. Biela
(80.´ P. Bitala), L. Budina (46.´
D. Knorr).
Poprvé za muže nastoupil dorostenec P. Bitala. Diváků – 150. Po
dvou porážkách si hráči Hepa
prakticky zavřeli dveře do vyšší
soutěže… V tabulce klesli na
4. místo s osmibodovou ztrátou.
Trenér: M. Sikora, vedoucí mužstva – P. Šilhánek.
DOROST
Mistrovská utkání okr. přeboru.
TJ PETŘVALD – H. ŽUKOV 4:0
(4:0).
Branky: R. Karkoschka 2, D. Miko,
P. Bitala.
TJ PETŘVALD – H. SUCHÁ 1:1
(0:1).
Branka: P. Bitala. V tabulce jsou
dorostenci Hepa na průběžném
1. místě.
Trenéři: M. Sekera, P. Gorovič.
STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci vstoupili skvěle do
jarní části sezony. Po vítězství
v přípravě na hřišti MFK Havířov
„B“ (branky V. Gellnar a B. Stoklasa) zvítězili ve všech dosavadních
jarních mistrovských utkáních.
Zúročili tak kvalitní tréninky pod
vedením M. Goroviče a v tabulce
krajské soutěže jsou s náskokem
na vynikajícím druhém místě.
TJ PETŘVALD – TJ TOŠANOVICE
3:1 (1:0)
Branky V. Gellnar, P. Hrachovec
(p.k.), P. Slavev.
DEPOS H. SUCHÁ – TJ PETŘVALD
0:8 (0:2)

Branky D. Ševčík 3, V. Gellnar 2,
I. Sliwka, M. Adámek, P. Slavev.
TJ PETŘVALD – SOKOL D. LUTYNĚ
7:0 (5:0)
Branky V. Gellnar 4, D. Ševčík,
P. Slavev, R. Špok.
TJ PETŘVALD – MFK KARVINÁ
„B“ 2:0 (0:0)
Branky V. Gellnar 2.
V těchto utkáních nastoupilo celkem 16 hráčů: D. Sliwka, R. Špok,
P. Slavev, V. Strouhal, J. Volný,
D. Ševčí k, P. Hrachovec (K),
M. Adámek, V. Gellnar, B. Stoklasa, D. Ševčík, J. Fujala, J. Šelong,
I. Sliwka, J. Ježek a D. Balo. Trenér M. Gorovič, vedoucí mužstva
P. Šeruda.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Mistrovské zápasy okr. přeboru.
TJ PETŘVALD – V. BOHUMÍN
28:2.
Branky: Sobek 9, Kačor 7, Lach
6, Durczok 3, Marcol 2, Šoch 1.
TJ PETŘVALD – STONAVA 14:2.
Branky: Sobek 8, Kačor 3, Lach
1, Šoch 1, Müller 1.
HAVÍŘOV „A“ – TJ PETŘVALD
10:9.
Branky: Sobek 4, Kačor 2, Lach
2, Šoch 1.
Trenéři: K. Pokorný, J. Cífka.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Mistrovské zápasy okr. přeboru.
TJ PETŘVALD – Sn HAVÍŘOV
21:1.
TJ PETŘVALD – TĚRLICKO 6:15.
Branky: Kačor 21, Stavař 4, Marcol, Bitala.
Trenéři: M. Stavař, R. Durczok,
P. Kačor.
M. Sekera.
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Vážíme si práce druhých ?
Víte, čím se mi nejvíc zlepší
nálada? Když vidím po ulicích Petřvaldu projít pracovníky v oranžov ých vestách, k teří sbírají
odpadky. Mělo by jich být více a
měli by chodit častěji. Cením si
jejich práce a vždy si řeknu - zase
bude chvilku čisto. A v tom je ten
problém, že skutečně jen chvilku. Než takový pracovník dojde
na konec ulice, tak jsem si jistý,
že na začátku této ulice zas leží
na zemi kus papíru, plastová lahev. Dělají to děti, ale i dospělí.
Neváží si práce druhých a třeba
to dělají i naschvál. Třeba taková
ulice Parys. Vedle domů č. 1106
a 1107 je směrem k Rychvaldské
ulici travnaté prostranství, kde
dříve stála kolonie. Hrají si tam
děti zřejmě z domů 1105, 1106,

1107, 1108. Bylo by dobré, aby
občas i rodiče dětí se šli podívat,
co tam po dětech zbude. Zavolají
je domů, ale nejdou se podívat a
poručit dětem, aby po sobě uklidily. Pracovníci v oranžových vestách prostranství uklidí, ale vyjdou
ven děti a je tu zas plno papírů,
plastových sáčků, plastových lahví, rozházené hračky. Za to ale
nemohou ty děti, za to mohou rodiče, že je nenaučili po sobě uklidit,
že jim nešli příkladem. Nenaučili
je vážit si práce druhých. Stejné
je to například na Porubské ulici
směrem na Ostravskou, u železničního nadjezdu. Tam městský
úřad pravidelně provádí úklid, ale
je tam stejně nepořádek. Zřejmě
se do kolonie Marjánka přistěhovala nová rodina s dětmi, které

Poděkování
V září nastoupí náš syn do 1. třídy základní školy. Strávil v MŠ
2. května čtyři roky. Byly to skutečně roky, na které bude náš syn
s láskou a radostí vzpomínat. Rád do školky chodil a nerad odcházel.
Velmi si ceníme profesionálního přístupu ke každému dítěti. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat paním učitelkám Vladěnce, Haničce, Kačence, Věrušce a Evičce za to, s jakou láskou se o naše děti
staraly. Také paním uklízečkám, školnicím a kuchařkám za napapaná
bříška. V neposlední řadě patří velké díky paní ředitelce za bezchybný provoz všech čtyř MŠ a za její ochotu a vstřícnost.
Děkují rodiče Jakuba Zbořila
lezou na železniční nadjezd, pod
ním rozbíjejí sklo a kolem všude
rozhazují papíry a plastové lahve.
Myslím, že jsou to noví nájemníci,
protože loni tam byl jakž takž pořádek. Také sem by se měli rodiče
dětí jít podívat, kde si jejich děti
hrají a co tam po nich zbude. Dříve
tam bývala černá skládka. Ta tam

již není, ale papíry a lahve jsou rozházeny po okolí a po náspu. Teď
jsou trochu skryté ve vyšší trávě.
Říká se - jaký rodič, takové dítě.
A je to pravda. Rodiče by měli dětem jít příkladem a učit je pořádku,
aby si vážili práce druhých. A hlavně nebýt lhostejní k nepořádku.
Lubomír Mixa

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

Malujeme s knoflíky

2. – 4. 6. 2015

Výtvarná aktivita pro MŠ a ZŠ.

Ozdoba na léto

9. – 12. 6. 2015 Výroba barevných korálků, náramku atd. pro MŠ, ZŠ, veřejnost.

Komentovaná prohlídka
k výstavě Vládci noci

11. 6. 2015

Odborný výklad autorky výstavy Vládci noci Mgr. Podstawkové.

Slezská muzejní noc

19. 6. 2015

Navštivte muzeum od 18:00 do 24:00 a zúčastněte se zajímavého programu.

Vstupy zdarma

2. 6. 2015

U příležitosti Mezinárodního dne dětí.

11. 6. 2015

Výročí založení Muzea Těšínska.

30. 6. 2015

Pro žáky a studenty s vyznamenáním.

Vládci noci

Název
Akce

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

VÁNOČNĚ SILVESTOVSKÝ KONCERT
- srdečně zve KEEP SMILING GOSPEL ORLOVÁ
sobota 6. 6. 2015 v 17,00 hod. Husův dům Orlová 1 Palackého 787

Host – Gabriela Gąsior – Polsko

17

červen 2015

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
Dne 30. června oslaví své 80. narozeniny paní Věra Valová. Všechno nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenost do dalších let přeje vnučka Nika,
dcera Věra a syn Rosťa.

Blahopřejeme jubilantům
JUDr. Zdeněk Šára
Oldřich Vala

90 let
80 let

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

Uzavřená manželství
Petr Dočkal
a Ivana Plachetková
Dne 21. května 2015 oslavila své životní jubileum 90 let paní Anna Tomašková.
Přejeme jí hodně zdraví a pohody do dalších let. Syn František a dcera Jana
s rodinami, vnoučata, pravnoučata a prapravnučka Melanka.

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Anna Majdová
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Dne 10. června 2015 oslaví své 85. narozeniny paní Olga Bačová.
Všechno nejlepší, pevné zdraví, pohodu, spokojenost a optimismus do dalších let
přeje celá rodina.

Irena Juřičková
Zdenka Lesniovská
Anna Gembalová
Karel Kolek
Elvíra Javorská
Zdeňka Křižánková

67 let
89 let
42 let
83 let
84 let
90 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dne 17. dubna 2015 oslavila své 65. narozeniny paní Anička Cífková.
Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let
přejí synové Bohouš a Rosťa s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 5. června 2015 by se dožila 90 let paní Jindřiška Komiňáková.
Vzpomínají syn Mirek s manželkou Mirkou, vnučka Monika s manželem
a pravnučka Terezka.

Čas letí a nevrátí, co vzal, jen vzpomínky zanechal.
Dne 13. června 2015 vzpomeneme 4. výročí úmrtí pana Drahomíra Krmáška.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Božena, dcera Dagmar,
vnoučata Václav a Miroslava.

Kdo s Tebou žil,
ví, co ztratil.
Dne 26. května 2015 jsme
vzpomněli 9. smutné výročí
úmrtí a dne 30. května
2015 vzpomeneme
nedožité 80. narozeniny
našeho manžela a tatínka
pana Emila Knury.
Zároveň dne 12. září 2015
vzpomeneme 56. výročí
uzavření sňatku.
Stále vzpomíná manželka
Alena a syn Pavel
s rodinou.
Prosím, vzpomeňte s námi.

To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci zůstává bolest a vzpomínání.
Kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 6. června 2015 vzpomínáme 2. smutné výročí úmrtí naší milované maminky
paní Boženky Hvizdošové.
Vzpomíná dcera Alena a synové Ladislav a Milan s rodinami.

Že čas hojí rány je jen zdání, v srdci zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 13. května 2015 již uplynulo 5 smutných let, kdy bez slůvka
rozloučení odešel pan Vlastimil Golasovský – syn, manžel,
tatínek, tchán a dědeček.
A zároveň jsme 2. května 2015 vzpomněli další smutné výročí
– 22 let od úmrtí mého otce pana Františka Knybla.
S láskou a úctou vzpomíná Anna Golasovská s rodinou.

Dne 6. května 2015
jsme vzpomněli nedožité
70. narozeniny naší drahé
manželky a maminky
paní Vandy Miksové.
S láskou a úctou
vzpomínají manžel
Miroslav, dcera Jolana
a syn Martin s rodinami.

18

Petřvaldské noviny

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. května 2015 jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí
pana Drahoslava Rohla.
S láskou a úctou vzpomínají bratr Václav s rodinou, přátelé a známí.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a v srdcích našich žije dál.
Dne 7. června 2015 vzpomeneme první výročí úmrtí pana Oldřicha Grochola.
S láskou vzpomínají manželka Lydie a dcery s rodinami.

Dne 16. června 2015
vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí
pana Františka Pracnera.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka
Jarmila s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá, čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 23. června 2015 vzpomeneme 6. výročí úmrtí pana Libora Izaiaše.
S láskou a úctou vzpomínají bratr Tonda, bratr Rosťa s rodinou
a syn Tomáš s rodinou.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 22. května 2015 by se dožil 80 let pan Ladislav Ponča.
S velkou láskou a úctou vzpomínají dcery Eva a Hana, vnučka Renáta a zeť Libor.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 11. června 2015 jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí
a dne 18. června 2015 nedožitých 87 let pana Jana Kochana z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Naďa, syn Pavel s rodinou,
snacha Marcela s rodinou. Kdyby syn Petr žil, jistě by se připojil.

Dne 24. června 2015
by oslavil nedožité
70. narozeniny
pan Antonín Kašniar.
Vzpomíná manželka Jiřina,
dcera Pavlína s rodinou
a syn Petr s rodinou.

Úmrtíí

Čas plyne dál a nevrátí, co vzal, jen bolestné vzpomínky v očích zanechal.
Dne 13. května 2015 jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí pana Ladislava Seiberta.
S láskou vzpomíná manželka Marie, dcera Jana s manželem, vnuk Daniel
s manželkou, vnučka Žaneta s manželem a pravnučky Jana, Tereza a Kristýna.
Jak tiše žila, tak tiše
odešla, skromná ve svém
životě, velká ve své lásce
a dobrotě.
Nad petřvaldským hřbitovem tichý vánek věje a Tobě, tatínku,
k věčnému spánku tichou píseň pěje.
Dne 18. května 2015 by se dožil 75 let pan Jan Ožana.
Vzpomíná a nezapomene manželka Alena, dcera Jana s přítelem a vnoučata
Andrejka, Karinka, Kubíček a Filípek.

Měla jsi nás ráda a chtěla jsi ještě žít, nebylo Ti však dopřáno tu s námi být.
Odešla jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechala dokořán.
Dne 25. června 2015 uplyne 8 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička paní Naděžda Šottníková.
Zároveň dne 30. června 2015 vzpomeneme jejích nedožitých 66 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Gabriela a Taťána s rodinami.

S bolestí v srdci
oznamujeme všem
přátelům a známým
smutnou zprávu, že nás
opustila naše drahá
a milovaná sestra,
teta, švagrová a bývalá
učitelka MŠ
paní Jiřina Pščolková.
Její srdce dotlouklo
v pátek 17. 4. 2015
ve věku 84 let.
Zarmoucená rodina.

19

červen 2015

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

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

Výměna zipů u bund, kalhot, sukní, džínů, zkracování délek
a zužování kalhot i sukní, zužování a zkracování
rukávů, opravy poškozených oděvů, šití
záclon, dekoračních látek, polštářů...

Zdeňka Abendrothová
opravy a úpravy oděvů
U Kulturního domu 254, 735 41 Petřvald
mobil: 731 725 155

www.opravujiodevy.cz
e-mail: zdeniabe@seznam.cz

NORDIC WALKIN=CHģZE S HģLKAMI

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

Seznamte se s Nordic Walkingem
sraz 13.6.2015 v 09:00 hod.
u kostela sv. Marka (60-75 min.)
Cena 100,- Kþ. PĜihlaste se!
Jiné termíny, individuální nebo skupinové
výuky, zajistíme v PetĜvaldČ podle zájmu

tel. 606 074 789 Info@solertus.cz
více na www:solertus.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

VÝVOZ A ČIŠTĚNÍ ŽUMP,
SEPTIKŮ A JÍMEK
Nyní NOVĚ možnost
většího vozu.
Skrzyžala Josef
volejte kdykoliv 739 424 311

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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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

Svatební salón KamPet
ihned k vyzkoušení kolekce
přes 800 šatů:













Svatební šaty
Společenské a večerní šaty
Plesové a maturitní šaty
Šaty do tanečních
Šaty pro družičky
Pánské obleky
Chlapecké obleky
Závoje, bolerka, kabelky
Kravaty, šátky, rukavice
Kabelky, boty
Plesové čelenky, korunky
Karnevalové kostýmy

Široký výběr výzdob a doplňků nejen pro svatby a párty –
balónky, svíčky, výzdoby, bublifuky, vystřelovací konfety,
okvětní plátky, jmenovky, dekorace na auto, vývazky,
svatební mandle, balení cukroví, dortů a výslužek aj.
Korálky a komponenty, stuhy, flitry, glitry, kabošony, květy,
aj. materiál pro výrobu ozdob, výzdob a bižuterie
Dekorace svatební, narozeninové, jarní, velikonoční, vánoční,
Silvestrovské, Halloween aj.
10% sleva na půjčovné po předložení letáčku - k nám se vyplatí přijet!
Adresa: Frýdek-Místek, ul. Ostravská 1551, vedle Wüstenrot
Telefon: 558 437 797

Web, eshop: salon-kampet.cz

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

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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X –TRA HAIR STUDIO V E R O N I Q U E
KADEŘNICTVÍ - dámské – pánské - dětské
Nacházíme se v prostorách Šenovské dopravní spol., s.r.o., - žlutá budova pod
Šenovskými mlýny směrem na Havířov, ul. Těšínská 288, 739 34 Šenov.
Akce měsíc červen 15% sleva na barvení
a k pánskému střihu masáž vlasové pokožky zdarma.
Provozní doba:
Po-Pá 9.00-17.00
So-Ne pouze objednávky (tel. 776 416 694)
Přijedeme k vám domů.
Vlasové poradenství zdarma. Každý měsíc Akce!!! - Dárkové poukazy
Na Vaši návštěvu se těší kadeřnice Veronika Nováková.
Telefonicky se můžete objednat na čísle 776416694

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
KD Ostrava Michálkovice
RehabilitaþnČ zdravotní cviþení

– stĜeda 09:00-10:00 hod. pouze 40,- Kþ za hod.

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

Cviþení pro tČhotné
– þtvrtek 17:00-18:00 hod.
www:solertus.cz tel:606 074 789 e-mail:Info@solertus.cz
CARINO
ZDRAVÁ VÝŽIVA

Sladovna
CARINO
RESTAURACE
A PIZZERIE

ZDRAVÁ VÝŽIVA

DOSTUPNÁ V PETŘVALDĚ

JÍDLO - TO NÁS BAVÍ.

+ Dovoz až domů v čase, který si sami určíte
+ Výdejní místo Na Parcelaci 1575, Petřvald,
Barbora Harvišová

BEZLEPKOVÉ PEČIVO LABUŽNÍK CELIAK
Příznivé ceny
Výborná chuť
Široký výběr
pečiva a zákusků
Domácí jídla dle vašeho přání za přijatelnou cenu.
Například:
Obložené mísy – selský typ 1. (vepřová pečeně, sekaná s panenkou, kuřecí
stehna, jelito, jitrnice, uzené)
Obložené mísy – selský typ 2. (vepřový pikantní guláš, smažené kuřecí a
vepřové řízečky, kuřecí špalíčky, uzené vepřové koleno)
Studené mísy, jednohubky, aspiky a jiné dle přání a dohody.

Objednávky do
pondělí 11 hodin
Dovoz středa
v odpoledních
hodinách

Dále nabízíme:
mléčné produkty z farmy, kváskové pečivo, kosmetika
bez chemie zn. Natura Siberica, likéry a sirupy
zn. Beskydská likérka, bylinné čaje a tinktury,
koření zn. Grešík.
U nás také možno objednat kvalitní
sterilovaná jídla HOTOVKY.

Dále:
- dorty, koláče a zákusky, nevšední a pestrou dekoraci…
- zajíštění prostor až pro 300 osob
Více na info@kdpetrvald.cz, nebo 603 746 453

Objednejte přes eshop www.zdrava-sladovna.cz
nebo tel.: na 725 638 114, 739 072 703
ZDRAVÁ VÝŽIVA SLADOVNA, HORNOPOLNÍ 933/36, OSTRAVA
Jsme tady pro Vás: po - pá 8.00 - 18.00, so - 8.00 - 12.00 hod.
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