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

Z OBSAHU
 Oznámení o změně
sídla městského úřadu
 Aktuální telefonní
seznam městského
úřadu
Obřadní síň v nové budově radnice.

Foto Pavel Římánek

 Univerzita III. věku

POZVÁNÍ DO NOVÉ OBŘADNÍ SÍNĚ
Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá
v obřadní síni slavnostní obřady
– vítání občánků, jubilejní svatby
a setkání s jubilanty.
Srdečně zveme občany, kteří
oslaví životní jubileum, jubilejní
svatbu nebo narození dítěte anebo plánují uzavřít manželství, do
nové obřadní síně, která se nachází v přízemí budovy radnice.
Vítání občánků
– slavnostní zápis
Slavnostní obřad probíhá pro
každé dítě samostatně. V obřad-

ní síni máme pro dítě připravenou
kolébku.
Jubilejní svatby
- zlatá svatba
- 50. výročí
- smaragdová svatba - 55. výročí
- diamantová svatba - 60. výročí
Uzavření manželství
Pro konání svatebních obřadů jsou stanoveny radou města
tyto dny:
- pátek – zkrácený svatební obřad
(cca 10 min.),
- sobota – svatební obřad s hudbou, zpěvem a přednesem.

V oba uvedené dny lze uzavřít manželství v obřadní síni bez
správního poplatku.
Konkrétní termín uvedených
obřadů si lze dohodnout na matrice (osobně nebo na níže uvedeném kontaktu).
Kontakt na matriku: Ivana
Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s vámi.

RM vzala na vědomí informaci
o postupu Moravskoslezského

26. srpna 2015
v 17.00 hod.
v kulturním domě.

TERMÍN UZÁVĚRKY
ZÁŘIJOVÝCH
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
JE 10. SRPNA 2015

12. schůze Rady města Petřvaldu 10. června 2015

RM rozhodla o uzavření smlouvy
o dílo s nejvhodnějším uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybudování páteřní

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat

UZÁVĚRKA

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
optické sítě na ZŠ Školní 246
v Petřvaldě“ firmou AutoCont CZ
a.s., za cenu max. přípustnou
279 100,- Kč bez DPH.

POZVÁNKA

Komise pro občanské záležitosti
a matrikářka MěÚ Petřvald I. Tomková

INFORMACE Z RADNICE

RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.

 Letní prázdninový
program pro děti

kraje ve věci zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v Moravskoslezském
kraji v návaznosti na otevření trhu
a řešení výběrových řízení v územní
Pokračování na straně 2.

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz
v sekci
„O MĚSTĚ – SOUČASNOST“

2
Pokračování ze strany 1.
oblasti Orlovska, Karvinska a Havířovska.
RM schválila předložený návrh
jízdních řádů pro přípravu zadávací dokumentace a finanční příspěvek ve výši 747 789,- Kč pro
nového autobusového dopravce,
který vyjde z výběrového řízení
Moravskoslezského kraje a platný bude od zahájení provozu,
což se předpokládá od prosince 2016.
RM vzala na vědomí stanovisko
JUDr. V. Farany ve věci vymáhání
dlužné částky vzniklé rozhodnutím úřadu Regionální rady regio-

Petřvaldské noviny
nu soudržnosti Moravskoslezsko
v souvislosti s veřejnou zakázkou
„Stavba radnice Petřvald“ u projektu s názvem „Stavba radnice
Petřvald“ po firmě Coworking
centrum s.r.o. a schválila postup
navržený JUDr. V. Faranou ve věci
vymáhání dluhu.
RM vzala na vědomí informaci
o řešení havarijního stavu venkovní omítky na budově Kulturního domu Petřvald, ul. Kulturní
č.p. 26, rozhodla o zpracování
projektové dokumentace pro zateplení obvodového pláště budovy kulturního domu a schválila
další postup při řešení zajištění
obvodového pláště v části D + E
této budovy.

 poskytnout finanční dar ve výši
1.000,- Kč dárcům krve.
 o prodeji 90 ks hrníčků k 710.
výročí města Petřvald za cenu
110,- Kč/ks vč. DPH, 200 ks
aktuálních pohlednic města
Petřvald za cenu 5,- Kč/ks vč.
DPH, o prodeji 50 ks kovových
přívěsků (klíčenek) k 710. výročí
města Petřvald za cenu 40,- Kč/
ks vč. DPH.
 nezvyšovat cenu jízdného časových jízdenek pro II. tarifní pásmo v MHD Havířov,
 o uzavření kupní smlouvy se
Statutárním městem Ostrava
na nákup cisternové automobilní stříkačky LIAZ 101 860 CAS
K 25-L 101, rok výroby 1988,
s příslušenstvím (kufr na nářa-

dí, kalové čerpadlo) za celkovou
cenu 1.088.250,- Kč.
 povolit v souladu s § 34a) odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Slezské
diakonii, středisku HANNAH
Orlová, azylový dům a EUNIKA
Karviná, denní stacionář, použití znaku města Petřvaldu na
webových stránkách a materiálech, propagujících sociální
služby.

ve znění pozdějších předpisů,
a na základě protokolu o jednání hodnotící komise pro
hodnocení nabídek, o výběru
nejvhodnější nabídky na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava místních
komunikací v Petřvaldě v roce
2015“ a o uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem STRABAG
a.s., za cenu max. přípustnou
577 611,- Kč bez DPH.

RM schválila Zadávací podmínky veřejné zakázky, kvalifikační
dokumentaci, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky
zadavatele stanovené formou požadavků na obsah smlouvy k veřejné zakázce na stavební práce
„Stavební úpravy za účelem změny užívání domu čp. 1738 na dům
s pečovatelskou službou“ zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení

RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí domu
v Petřvaldě, na ulici Školní čp. 246
na pozemku parc.č. 2/5 v k.ú.
Petř vald u Karviné, o v ýměře
4,77 m2.

13. schůze Rady města Petřvaldu se konala 24. června 2015
RM rozhodla o zřízeních věcných
břemen na pozemcích města.
RM rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky
a o uzavření smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Zateplení objektu
MŠ K Muzeu č.p. 257 v Petřvaldě “ s uchazečem FENBAU
s.r.o., za cenu max. přípustnou 1 009 129,- Kč bez DPH.

 o výběru nejvhodnější nabídky
a o uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení objektu
MŠ K Muzeu č.p. 257 v Petřvaldě - TDI a BOZP“ s firmou
MM project a Engineering,
s.r.o, za cenu max. přípustnou 66 tis. Kč bez DPH.
 v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách,

7. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 24. června 2015
ZM rozhodlo o úplatných převodech pozemků.

a trvá na svém stanovisku ze dne
8. 10. 2014 č. usn. 28/3 c).

sů „Zprávu o uplatňování územního plánu města Petřvaldu“.

ZM neakceptuje nabídku bezúplatného převodu nemovitého majetku
DIAMO, státní podnik, a to pozemků parc. č. 4916/13, č. 4916/17,
č. 4916/18, č. 4921/70, č. 4921/86,
č. 4921/87 a č. 4934/10, v kat. území Petřvald u Karviné, včetně zpevněných komunikací.

ZM rozhodlo o financování přeložky vodovodu GGG DN 80 na stoce J4 ul. Na Zaryjích ve výši 104
428,- Kč. Realizaci přeložky zajistí
společnost SmVaK Ostrava a.s.

ZM rozhodlo o přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu „Podpora bydlení
pro rok 2015“ pro podprogram
117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“
pro projekt „Stavební úpravy za
účelem změny užívání domu čp.
1738 na dům s pečovatelskou
službou v Petř valdě“ ve v ýši
4 932 000,- Kč.

ZM nesouhlasí se spolufinancováním DSP II. dle návrhu MF ČR

ZM schválilo dle § 6 odst. 5
písm. e) a §55 odst. 1) zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpi-

ZM vzalo na vědomí
 informaci o možnosti zvýšit
na území města koeficientem
daň z nemovitostí.
 v souladu s § 39, odst. (7) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Svazku měst a obcí
okresu Karviná za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2014.

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
PANA BOHUMILA ŠEDU, ČLENA ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1) Můžete něco říci o sobě?
Je mi 47 let a celou dobu
žiji v Petřvaldě. Po vystudování zemědělské školy jsem chvíli pracoval v Rekultivacích, ale
soukromé podnikání mi odjakživa připadalo normální. Navázal
jsem na rodinnou tradici, kterou
započal už můj děda v poválečných letech. Začal jsem v roce
1991 údržbou veřejné zeleně
v Orlové a této činnosti se moje
firma věnuje dodnes. Moji manželku hodně lidí zná z prodejny
květin v zahradnictví. Děti mám
dvě – dceru Katku (22 let) a syna
Jana (17 let). Ve volném čase si

jezdívám zazávodit na terénních
motorkách se synem, kterému
se mimochodem dost daří a v loňském roce se umístil na druhém
místě v celorepublikovém poháru
ve vytrvalostních soutěžích. Dále
si chodívám zahrát fotbal s kluky
mého věku.
2) Ve které oblasti se v rámci
práce pro město angažujete?
Do zastupitelstva jsem byl
občany zvolen již ve druhém volebním období. V tom minulém
i současném působím v komisi
dopravy. Jako její člen pomáhám
při organizaci petřvaldské pouti,

kontrole stavu vozovek a řešení
zlepšení bezpečnosti dopravy.
3) Jaké je vaše motto nebo životní postoj?
Nemám žádné velké životní
motto. Důležité je snažit se žít
podle psaných i nepsaných zákonů, nebát se práce a dobře vycházet se všemi.
Rozhovor s panem Bohumilem Šedou zveřejňujeme znovu
– nebyl otištěn v úplném znění.
Redakční rada se tímto omlouvá.
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OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
Ing. Jiří Lukša, starosta města
a Ing. Petr Dvořáček, místostarosta
přijali v červnu a v červenci 2015 ve
svých kancelářích dárce krve. Osobně jim za tuto činnost poděkovali
a předali finanční dar, který schválila rada města.

Na setkání byli pozvání tito dárci krve:
pan Pavel Šmarda, pan Zdeněk Knybel a pan Jiří Šobr, pan Marián Dubnický a pan Roman Dubnický..

INFORMACE ODBORU VÝSTAVBY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA NA SRPEN A ZÁŘÍ 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
srpen
září
4., 5.,
1., 2.,
11., 12.,
8., 9.,
18., 19.,
15., 16.,
25., 26.,
22., 23.,
29., 30.,

Jiří Šmarda

2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
srpen
září
13.
17.

Zdeněk Knybel

3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí-úterý)
srpen
září
3., 4.,
1.,
10., 11.,
7., 8. ,
17., 18.,
14., 15.,
24., 25.,
21., 22.,
31.,
28., 29.,
Jiří Šobr

Zleva: Marián Dubnický, Roman
Dubnický

INFORMACE FINANČNÍHO ODBORU
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 6. 2015 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

71700

72782,15

37018,6

Nedaňové příjmy

10663

11351

6727,85

0

15

14,52

15626,1

16634,1

5552,07

PŘÍJMY CELKEM

97 989,10

100 782,25

49 313,04

Běžné výdaje

82 113,00

84 294,10

31 316,63

Kapitálové výdaje

33 633,00

36 831,25

10 132,75

VÝDAJE CELKEM

115 746,00

121 125,35

41 449,38

5 157,26

7 744,21

-13 539,43

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

14 519,65

14 519,65

9 665,60

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-960,00

0,00

0,00

-3 023,56

17 756,91

20 343,86

-7 857,39

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 2015 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci
"Rozpočty a závěrečné účty".
Pavlína Malíková, referentka finančního odboru
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INFORMACE ODBORU SPRÁVNÍHO
Oznámení o změně sídla městského úřadu
Městský úřad Petřvald dává na
vědomí občanům, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně Městského úřadu Petřvald, Gen. Svobody
511, že v souvislosti se změnou
sídla Městského úřadu Petřvald
na adresu náměstí Gen. Vicherka
2511, 735 41 Petřvald, s účinností od 16. 7. 2015, se mění
také výše uvedená adresa ohlašovny městského úřadu.

Vyrozumíváme tímto občany,
kteří mají určen trvalý pobyt na
původní adrese sídla ohlašovny,
aby si provedli výměnu občanských průkazů u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Tato výměna je
bezplatná.
Petra Bierská, odbor správní,
evidence obyvatel

ZTRÁTY A NÁLEZY
V měsíci červnu 2015 byl Městskému úřadu v Petřvaldě odevzdán tento nález:
•
dálkový ovládač vrat a bran
Místo nálezu: Petřvald, Podlesí
•
poškozené horské kolo
Místo nálezu: Petřvald, ul. Závodní
•
černá textilní peněženka
Místo nálezu: Petřvald, ul. Ostravská
•
4 ks klíče od auta
Místo nálezu: Petřvald, ul. K Muzeu – školní hřiště
•
plastové auto bílé barvy – hračka
Místo nálezu: Petřvald, ul. Gen Svobody - na venkovním parapetu budovy úřadu
•
finanční hotovost
Místo nálezu: Petřvald, ul. Březinská - poblíž domu čp. 1621
•
1 ks pneumatiky, autolékárnička, hasicí přístroj, přepážka nákladového prostoru, 2+1 sedačka vozidla Volkswagen
Transporter
Místo nálezu: Petřvald, ul. Josefa Rohla v garáži č.e. 108
Vlastník nalezené věci se může informovat v kanceláři č. 2
v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová

PRODEJ PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ
MĚSTA PETŘVALD

Na podatelně MěÚ v Petřvaldě (v kanceláři č. 102 v přízemí)
a v knihovně je možné si zakoupit propagační předměty města
Petřvaldu:

-

hrníček (110,- Kč)
klíčenka (40,- Kč)
pohlednice města Petřvaldu (5,- Kč)
mapa Petřvaldu (50,- Kč)

Aktuální telefonní seznam
Městského úřadu Petřvald
Ing. Jiří Lukša – starosta
Ing. Petr Dvořáček - místostarosta
Mgr. Eva Kaňová - tajemnice
Karin Canibalová - sekretariát starosty
FAX

596 542 900
596 542 901
596 542 902
596 542 911
596 542 933

Odbor správní
Mgr. Lucie Polková – vedoucí odboru
Ivana Tomková
Bc. Ivana Rajdusová
Petra Bierská
Bc. Lucie Švandová
Bc. Eva Kaňová

596 542 903
596 542 904
596 542 905
596 542 906
596 542 907
596 542 929

Odbor výstavby a životního prostředí
Ing. Petr Bura – vedoucí odboru
Ing. Zuzana Sáňková
Mariana Dědková
Lucie Moravcová
Dana Szotkowská
Gabriela Kochová
Marcela Šopová

596 542 908
596 542 909
596 542 910
596 542 912
596 542 913
596 542 914
596 542 915

Odbor finanční
Ing. Šárka Lehnerová – vedoucí odboru
Svatava Budinová
Žaneta Vydrová
Pavlína Malíková
Ing. Kateřina Pomahačová
Radana Gojová

596 542 916
596 542 917
596 542 918
596 542 919
596 542 922
596 542 925

Partnerská spolupráce s Jasienicí
aneb stále něco podnikáme …
Dne 14. 6. 2015 jsme
se zúčastnili 6. roční ku
přehledu amatérských divadel v Miedzyrzeczu Dolnym,
kde naše město reprezentovaly holky Michaela Machalová a Veronika Grygerková
z taneční ho souboru PS
Dance Petřvald. I přesto,
že se stupnice teploměru
pohybovala nad třicítkou
a akce se konala venku na
zastřešeném pódiu, se holky svého vystoupení zhostily
bravurně. Na úvod zatančily
disco a tím přivítaly dětské
amatéry. Před publikem vystoupilo šest amatérských
divadel a svými vystoupeními zpříjemnili krásné červnové nedělní odpoledne. Tato
akce je konána každoročně
v rámci udržitelnosti projektu Hranice umění – přeshraniční divadelní setkání.
Chtěla bych touto cestou ještě
jednou poděkovat oběma děvča-

tům za reprezentaci města a přeji jim mnoho tanečních úspěchů
a prožitků.
Bc. Eva Kaňová,
referent správního odboru
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INFORMACE Z KOMISÍ RADY MĚSTA
Setkání jubilantů
Dne 13. června 2015 připravila komise pro občanské záležitosti
slavnostní setkání jubilantů, kteří oslavili ve 2. čtvrtletí letošního
roku 8O., 85., 90. a 95. narozeniny.
Pozvání přijali tito oslavenci: Jiřina
Morozová, Blanka Stejskalová, Drahomíra Stará, Oldřich Vala, JUDr.
Zdeněk Šára a Oldřiška Luzarová.

Za město Petřval přijali oslavence členové zastupitelstva města pan Petr Přeček a Mgr Šárka
Němcová.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho spokojenosti
a osobní pohody.

Byli jsme blahopřát …

KPOZ

paní Rosalii Řezníčkové, která oslavila 90. narozeniny

panu Aloisi Powiesnikovi, který
oslavil 90. narozeniny
Komise pro občanské záležitosti

Zlatá svatba v nové obřadní síni
Zleva sedící: Jiřina Morozová, Blanka Stejskalová, Drahomíra Stará, Oldřich
Vala, JUDr. Zdeněk Šára a Oldřiška Luzarová. Zleva stojící: Kateřina Pyreňová – přednášející, Mgr. Šárka Němcová – členka zastupitelstva města, Petr
Přeček – člen zastupitelstva města a Ivana Tomková – matrikářka.
Foto Pavel Římánek

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

Vojtěcha Macuru

Lucii Polochovou
Foto Pavel Římánek

Daniela Kovalovského

Viktora Manna
Komise pro občanské záležitosti

Sňatek se uzavírá s cílem zůstat spolu v dobrém i zlém po celý
život. Ale zdaleka ne všem je dopřáno - oslavit zlatou svatbu. Manželé Marie a Jiří Blažkovi patří
k těm šťastným, kteří se mohou
ohlédnout za svým padesátiletým
společným manželstvím.
Seznámili se v roce 1963 při
výstupu na Lysou horu, s dobrou
partou chodili po horách a výborně si rozuměli, když paní Marie dostudovala, zasnoubili se a 10. 7.
1963 uzavřeli sňatek.
Po roce se jim narodila dcera
Jitka a společně se přestěhovali
do opraveného rodinného domu.
Za sedm let přibyl do rodiny syn
Jiří. I se svými dětmi dále podnikali
výlety na hory, prochodili Vysoké
Tatry a později připojili i zájezdy
k moři, Současně přistavovali
a zvelebovali svůj dům. Dodnes
s vděkem vzpomínají na pomoc
babičky Františky.
Léta šla, dcera Jitka absolvovala lékařskou fakultu a syn Jiří
elektroprůmyslovku. Pan Jiří po
zrušení podniku, ve kterém pracoval, nastoupil u soukromé firmy,
v níž pracoval až do svého odcho-

du do důchodu v roce 2003. Současně se věnoval podnikání. Paní
Marie pracovala celých 38 let ve
školství, z toho 24 let v pozici zástupkyně ředitele ZŠ.
Život přinesl nejen pěkné chvíle, ale i starosti a komplikace,
které společně dokázali překonat
a vyřešit.
Nejobtížnějším obdobím společného života bylo vážné onemocnění pana Jiřího, s jeho následky
se potýká dodnes.
Jejich děti Jitka a Jiří jim dodnes působí radost, mají hodné
děti Petru, Johanku, Jakuba a Matěje, kterých si jako babička a dědeček pěkně užívají a patřičně je
rozmazlují.
Se svými přáteli dodnes udržují
vřelé vztahy a tráví spolu spoustu
společných chvil.
Svůj společný život shrnují: “
…prostě se oba máme rádi dodnes.“
Nezbý vá než milým zlatým
manželům popřát mnoho dalších
společných šťastných let, které
promění jejich dnešní zlato v diamanty.
Za KPOZ Mgr. Šárka Němcová
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ŠKOLSKÁ A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
Škola má narozeniny
V únoru 1925 začalo pravidelné vyučování na nově postavené
Masarykově škole v Petřvaldě. Za
ta léta prošla mnoha rekonstrukcemi, vystřídala se tu spousta
učitelů i žáků. Od té doby uplynulo
již 90 let a my jsme si tuto oslavu
nemohli nechat ujít.
19. června 2015 to všechno
propuklo. V odpoledních hodinách
si měli možnost prohlédnout prostory pozvaní hosté, bývalí učitelé
a vychovatelé, pozvání přijali i zástupci města. Vyslechli jsme si
slova chvály i zajímavé vzpomínky
na jejich působení na škole. Učitelé, kuchařky i správní zaměstnanci
pro ně připravili bohaté občerstvení a pak jsme se už všichni přesunuli do prostor kulturního domu.
Sál byl zaplněný do posledního místečka. Videoprojekcí celá
akademie začala. Všechny zaujala precizně zpracovaná historie

i současnost Masarykovy školy.
Poté začal téměř dvouhodinový
program. Moderování se ujala
starší děvčata, která svou úlohu
zvládla na jedničku. Strhující tance dětí vyburcovaly diváky k obrovskému potlesku. Zaujala však
i ostatní hudební, taneční a pěvecká čísla, pohádka i recitace. Svým
vystoupením mile překvapily i děti
z mateřské školy.
Celá akademie měla obrovský
ohlas, za kterým se skrývalo neskutečné nasazení nejen učitelů
a vychovatelů, ale i samotných
žáků. Hodiny dřiny, nacvičování,
přípravy kostýmů, výzdoby školy
i sálu kulturního domu však přinesly své ovoce.
Masarykova škola žije a jistě
překoná za 10 let i tu stovku. Poděkování patří nejen hlavním organizátorům Mgr. Ivaně Palové a Šárce
Podobové, ale i učitelům, žákům,

vedení školy, kulturního domu
a městu Petřvald, bez jehož podpory by nebylo možné budovu školy
dále modernizovat a zdokonalovat.

Tak, Masaryčko, hodně síly do
dalších let.
Mgr. Miluše Wasilová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Předání víček na dobrou věc
Naši žáci se rádi účastní
projektů pro dobrou věc. Proto
i letos sbírali plastová víčka.
Na školním parlamentu v březnu zástupci jednotlivých tříd
rozhodli, že budou sbírat pro
dvě slečny – Marušku Kučerovou z Ostravy a Zdeňku Kusalovou z Petřvaldu. Od ledna žáci
a učitelé do školy přinesli 180
kg víček. V předposledním červnovém týdnu je s panem školníkem spravedlivě odvážili napůl
a předali.

Jestli se chcete podívat, pro
koho jsme sbírali, můžete navštívit stránky děvčat: http://zdenicka-dmo.webnode.cz/, http://
www.maruskakucerova.cz/.
Věříme, že výtěžek z víček dívkám pomůže při zajišťování jejich
potřeb, a příští školní rok sbíráme
dále. Jestli chcete tyto dvě dívky
podpořit, sbírejte přes prázdniny
a od září ve sběrové dny můžete
víčka předat do sběrové místnosti.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholog)

Výuka s rodilou mluvčí byla opravdovým zážitkem
Ve školním roce 2014/2015
měli žáci a učitelé naší školy obrovskou příležitost komunikovat
anglicky s rodilou mluvčí, která
k nám přes Velkou Británii přicestovala až z Bostwany, Thabang
Lehner. Docházela k nám jedenkrát týdně, hodiny angličtiny byly
jiné. Vždyť ne každému se poštěstí
pilovat slovíčka a výslovnost s člověkem, jehož rodnou řečí je právě
angličtina. Zažili jsme toho spolu
spoustu. Projektové dny, soutěže
ale hlavně výuku. Učitelé i Thabang se snažili naplánovat hodiny
vždy tak, aby se v nich co nejvíce
mluvilo, hráli jsme didaktické hry
a bavili se. Anglicky.
Celý projekt Rodilí mluvčí do
škol, který naše škola realizovala
díky spolupráci s jazykovou školou Hello, hodnotíme jako velmi
úspěšný a přínosný. Nejen pro
žáky, ale také pro učitele.
Naši žáci potřebují získat možnost komunikovat se zástupci
nejrůznějších kultur, kteří by jim
zprostředkovali poznání dalších
zemí a obohatili tak rozhled na-

šich dětí. Jelikož právě tím, že žáci
poznají odlišnou kulturu, mohou
lépe chápat svou vlastní. Kontakt
s mezinárodní realitou je nezbytně
nutný pro rozšiřování obzorů. Znalost cizích jazyků je také branou
k dalšímu poznání.
Škola získala finanční grant
v rámci projektu Erasmus+. Několik pedagogů naší školy bude
moci vycestovat do Velké Británie.
Cílem je zlepšení a prohlubování
klíčových profesních kompetencí
našich pracovníků za účelem realizace našich strategických cílů,
a to podporou inovativních metod
a postupů ve výuce cizích jazyků.
Jejich aplikace ve výuce ve spolupráci s rodilou mluvčí se jeví jako
ještě efektivnější.
Přáním nás všech, kteří jsme
měli tu příležitost s Thabang spolupracovat, je, abychom mohli
v naší započaté práci pokračovat.
Mgr. Julie Janková,
Mgr. Jana Güntherová,
Základní škola a Základní umělecká
škola Petřvald Školní 246, přís. org.

Poslední hodina
s Thabang byla moc
fajn. Dne 17. června jsme se v hodině
angličtiny s Thabang
mohli vidět naposledy. Sešli jsme se
v učebně angličtiny s paní učitelkou
Güntherovou a Jankovou. Sedli jsme si
všichni do kruhu na
zem a posloucha li jsme, co budeme
dělat. Hráli jsme
spoustu her, byly moc fajn. Někteří žáci Thabang donesli ovoce,
kytku, jiní nakreslili obrázky, Eliška
s Natálkou připravily jednohubky.
Se třídou VI. B jsme pro Thabang
vytvořili plakát, kam jsme nalepili
fotku třídy a malé papírky, na kterých bylo napsáno poděkování.
Nakonec moje spolužačka sepsala pro Thabang básničku, kterou
jsme natočili a poté Thabang pustili. Myslím si, že se rozloučení
Thabang moc líbilo.
Mikulášková Tereza, VI.B

Básnička pro Thabang
Milá Thabang,
za Tvůj čas Ti děkujeme
a básničku Ti sepisujeme.
Děkujeme za Tvou píli,
jedničku máme každou chvíli.
Učila jsi nás angličtinu,
rádi Tě vezmeme i na zmrzlinu.
Jsi super učitelka,
ale žádná mučitelka.
Máme Tě moc rádi,
budeme Tví kamarádi.
VI. B
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ZPRÁVA ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ
Na konci května, konkrétně
pětadvacátého dne tohoto měsíce, vyrazili žáci čtvrté a páté třídy
ZŠ Závodní 822 na horskou chatu Hrádek učit se a hrát si v přírodě Těšínských Beskyd. Kromě
nás, páťáků a čtvrťáků, se školy
v přírodě zúčastnili také čtyři žáci
druhé třídy a tři žačky třídy první.
V pondělí nám počasí ještě přálo,
a tak jsme hned po obědě vyrazili
na výlet na blízkou chatu Filipku.
Plány na úterý vzaly za své
hned s prvním pohledem z okna.
Venku byla mlha, že by ji i Rákosníček mohl krájet. Vítr fučel a co
nejhůř, lilo jako ze sta děravých
konví. Nezbylo nám než strávit
dopoledne v krytu společenských
místností naší pohostinné chaty,
hrát hry, přitom se velmi nenápadně něco málo naučit a těšit se na
oběd, jehož vůni nedokázala kuchyně utajit.
Odpoledne jsme se rozhodli
nepřízni počasí vzdorovat. Nazuli jsme gumáky, oblékli pláštěnky a k údivu všech v okolí vyrazili
skrz mlhu, vítr a mrholení alespoň
na chvíli vstříc krásám beskydské přírody.
Úterní večer se pak odehrál ve
znamení soutěže „Ukaž, co umíš“.
Talentů je mezi námi spousta.
Bavili jsme se navzájem zpěvem,
tancem, hereckými scénkami
i sportovními ukázkami. Ujistili
jsme se, že je-li pohromadě parta šikovných lidí, k zábavě žádnou

televizi ani počítačové
hry nepotřebují.
Ve středu hned po
snídani jsme my, páťáci, šli schovat poklad
pro naše mladší spolužáky. Cestou, kterou
jsme poctivě značili,
jsme zanechali několik úkolů a na konci, na
samém vrcholu Filipky,
i zašifrovanou zprá vu o uložení pokladu.
Schovali jsme se v lese
a strašili hledače pokladu vysílačkou.
Odpoledne jsme se vypravili na
blízkou biofarmu obhlédnout, jak
zde chovají koně, kozy, prasata
a jiná hospodářská zvířata. Když
jsme se vrátili k chatě, učitelé nám
oznámili, že se v ní a jejím okolí
schovává na stovku smajlíků a že
je naším úkolem je všechny najít, pochytat a posbírat. No, snad
jsme tam žádného nezapomněli.
Ve středu večer nás čekal karneval, mnoho soutěží a následující
zamaskovaná diskotéka.
Ve čtvrtek ráno si snad učitelé
vzpomněli na tělocvik. Naplánovali sportovní olympiádu a tvářili se,
jako bychom se ty tři dny předtím
snad jen váleli na pokojích a pojídali čokolády. Skákání, házení,
slalomový běh a nakonec sprint do
kopce. Ale co, sluníčko bylo pořád
za mraky a správný tramp ví, že
nejlépe se zahřeje pohybem. Proto

jsme navíc hned po olympiádě vyčistili okolí místní silnice od napadaného roští a dotáhli ho směrem
k ohništi. Do cesty nám vstoupily
ovce, které se stěhovaly z jedné
pastviny na druhou. Nezbylo nám
než jim na chvíli vytvořit živý plot
z našich těl.
Za uklizené roští jsme od vedoucího chaty dostali spoustu
suchého dřeva na táborák, takže
jsme si odpoledne mohli opéct
buřty v krásném prostředí opuštěného kamenolomu.
Ve čtvrtek večer jsme najednou
zjistili, že se náš pobyt na Hrádku
nachýlil ke konci. Uspořádali jsme
diskotéku spojenou s předáním
cen pro vítěze všech soutěží a prodloužili večerku, abychom si ještě
mohli užít dobré nálady a zábavy.
Během páteční ho dopoledne jsme rychle sbalili zavazadla

a hurá ven. Po týdnu na nás totiž zpod mraku vykouklo sluníčko. Někteří z nás vyšli na malou
dopolední výpravu na kopec Loučka, kde se mohli rozhlédnout na
dva sousední hřebeny Beskyd i s
popisem tamních vrcholů na informační tabuli, a ostatní se věnovali
hrám v okolí chaty. Po posledním
výborném obědě už nám nezbylo
než počkat na autobus, který nás
odvezl zpátky domů.
Připomeňme ještě, že o nás,
žáky páté, čtvrté, druhé i první
třídy ZŠ Závodní 822, se v Hrádku starali učitelé Miluše Wasilová
a Karel Franek, paní vychovatelky
Anna Pětrášková, Pavla Chládková
a Zdenka Konieczná a paní zdravotnice Lenka Hečková.
Mgr. Karel Franek,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu
Erasmus+.
Erasmus+ je nový vzdělávací
program Evropské unie na období
2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách
vzdělávání, v odborné přípravě a v
oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního
učení, programu Mládež v akci
a dalších. (zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/)
Klíčovými tématy projektu naší
školy Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, přísp. org.
a zapojení školy do mezinárodních
projektů v rámci programu Erasmus+ je zlepšení a prohlubování
klíčových profesních kompetencí
pracovníků školy za účelem realizace našich strategických cílů,
a to podpora inovativních metod
a postupů ve výuce cizích jazyků.
Klademe si za cíl vybavit naše absolventy takovými schopnostmi
a dovednostmi, které jim umožní
se stát plnohodnotnými občany
evropského a mezinárodního prostoru. Součástí projektu je také
přenesení efektivních motivač-

ních a poradenských principů do
systému vzdělávacího systému
ze zahraničí do České republiky.
Naši pracovníci v rámci projektu
mobility získají možnost poznat
nové postupy a metody, které
jsou součástí trendů v evropském
prostoru, jako je internacionalizace vzdělávacích institucí a rozvoj
digitálních technologií. Znalost
strategií výuky, které jsou uplatňovány v dalších zemích Evropské
unie, přinese evropskou přidanou
hodnotu, obohatí vlastní výuku na
naší škole. Pedagogové budou
schopni svým aktivním působením na žáky přispět k tomu, aby
se později z žáků stali mladí lidé,
kteří budou bez jazykových a jiných bariér schopni pracovat na
mezinárodním trhu práce nebo se
dále vzdělávat v zahraničí. Myšlenka celoživotního vzdělávání by se
měla stát součástí povědomí našich žáků i pracovníků.
Účastníci se blí že seznámí
s postupy výuky v zahraničí a načerpají inspiraci pro vlastní práci v naší organizaci. Budou mít
možnost vnímat realitu vzdělávacího procesu jinde než v České
republice. Poznáním a pocho-

pením kulturních diferenciací přispějí k větší
toleranci a tím umožní posilovat
multikulturní dialog mezi národy.
Pedagogové budou tyto své zkušenosti aplikovat do praktického
vyučovacího procesu a působit
pozitivně na žáky.
Jako významnou výhodu tohoto
projektu vidíme v termínové variabilitě při realizaci projektu. Pedagogové mohou vycestovat v době
letních prázdnin, což nenaruší
harmonogram školního roku a po
návratu budou schopni získané
zkušenosti hned v září aplikovat
v praxi, a lépe si je tak osvojit.
Usilujeme o výchovu sociálně
silných osobností schopných života v moderní občanské společnosti. Jak vyplývá z názvu našeho
školního vzdělávacího programu
„Škola pro život“ chceme žáky připravit na další vzdělávání a celoživotní učení. Vybavenost znalostí
cizích jazyků je nezbytnou součástí palety kompetencí, kterými by
měli naši pedagogové a absolventi
disponovat. Právě schopnost komunikace v cizím jazyce umožňuje
aktérovi orientovat se na mezinárodním trhu práce.

O finanční grant žádalo přes
300 škol z celé České republiky,
asi jen 60 z nich jej nakonec získalo. Naše škola byla mezi nimi,
což považujeme za velký úspěch.
Během těchto letních prázdnin do
Velké Británie vycestuje první zástupce pedagogického sboru, a to
Julie Janková.
Ta by ráda načerpala zkušenosti v autentickém prostředí, kde by
mohla komunikovat jednak s rodilými mluvčími, jednak také s profesionály a zaměřit se na aktivizující
techniky při výuce anglického jazyka. Své zkušenosti z absolvovaného kurzu chce využít v reálném
edukačním procesu s žáky. Projekt
Erasmus+ a aktivitu podporující
mobilitu pedagogů vnímá jako velkou příležitost jak načerpat další
inspiraci pro práci s žáky, seznámit se s novými metodami a technikami a v neposlední řadě také
jako možnost zdokonalit své jazykové schopnosti v autentickém
prostředí Velké Británie.
Mgr. Julie Janková,
Základní škola a Základní umělecká
škola Petřvald Školní 246, přís. org.
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Školní redakce
V průběhu září vznikl v naší škole redakční kroužek. Redakční radu
tvoří především žáci 6. ročníku - členové redakce: Natálie Brychcyová,
Anna Dronská, Jakub Gawlas, Radim Harviš, Ivana Kaloková, Eliška
Kubešová, Marie K. Machová, Tereza Mikulášková, David Třos.
Seznámili jsme se se zásadami novinářské práce a vrhli se na
interview a reportáže, abychom
načerpali podněty k zajímavým

Herec Lukáš Hejlík

článkům. Na konci září jsme vydali první číslo našeho školního zpravodaje. Naleznete v něm
zprávy o dění ve škole (reportáže
ze školních akcí, exkurzí, rozhovory s novými učiteli), ale také zajímavé informace z oblasti sportu,
trávení volného času, chovu domácích mazlíčků, můžete si procvičit
anglická slovíčka, potrénovat svůj
mozek při řešení křížovek nebo se
pobavit vtipy.

Draví ptáci

Stále získáváme zkušenosti, ale věřte, že se snažíme do
každého čísla připravit poutavé
čtení. Veškeré zprávy zpracováváme na počítači, museli jsme
se proto naučit pracovat s programem WORD, komunikujeme
přes e-maily.
Naši malí novináři jsou opravdu
zapálení a pro mě jako učitele je
radost s nimi pracovat. Nečiní jim
problém obětovat svůj volný čas,
sami přicházejí s nápady na
články. V průběhu roku se velmi zlepšili, jsou
stále profesionálnější a zkušenější. Zvládli
rozhovory s hercem Lukášem
Hejlíkem, vedoucí učitelkou mateřské školy paní
Šárkou Návratovou a vedoucí PS

Dance Petřvald Lucií Skrzyžalovou
a mnoha dalšími.
Vydali jsme celkem pět čísel.
Zúčastnili jsme se také soutěže
o Nejlepší školní časopis a umístili jsme se v naší kategorii na
krásném čtvrtém místě. V průběhu setkání s dalšími redaktory
jsme načerpali inspiraci a spoustu podnětů do další práce. Získali
jsme také zpětnou vazbu od kolegů – novinářů. Všechny poznatky
chceme využít při naší další práci.
Věříme, že i v příštím školním roce
se náš tým udrží a bude i nadále
reflektovat dění nejen v naší škole, ale také ve svém okolí.
Všechna čísla budou k dispozici na webových stránkách školy
www.zsazuspetrvald.cz. Děkujeme za váš zájem!
Za školní redakci Mgr. Julie Janková,
Základní škola a Základní umělecká
škola Petřvald Školní 246, přísp. org.

Vernisáž výstavy Dialog s pamětí
10. června 2015 v 17 hodin
proběhla v SKS Petřvald vernisáž
výstavy výtvarných prací žáků,
kterou zorganizoval pan učitel
Mgr. Ivo Karásek.
Výstavu zahájila hudba Petra
Skoumala. „Starý pán poslouchá
jazz…,“ znělo výstavní místností plné hostů. Devět slečen a tři
mladí muži, patřící většinou do
dějepisného kroužku, uvítalo hosty pásmem Dialog s pamětí. Vedli
zde rozhovor se symbolickou postavou Mnémosyné, řeckou bohyní paměti, při němž zazněly básně,
hádanky a klavírní skladby. Vystoupil tu dokonce se svou písňovou
tvorbou i bývalý žák Jaroslav Ber-

natík. V závěru pásma se návštěvníci
výstavy stali součástí výtvarného happeningu Vlaštovky. Ten
spočíval v tom, že
napsali na papírové
vlaštovky své vzkazy
pro budoucí generace a symbolicky jim
je poslali prostorem
výstavní síně. Bylo
zvláštní pozorovat,
jak se psaní vznášejí například kolem symbolického
pomní ku hrdinům
a obětem 1. světo-

vé války a kamenné
cesty se svíčkami
a jak je pak jiní lidé
zvedají a čtou. Jakoby se přítomnost na
chvíli opravdu dotkla
historie. Z vystavených prací bych ráda
připomenula právě
tento tzv. papírový
pomní k se jmény
mr tv ých petř valdských mužů z 1. světové války. Jedná se
o moderně pojaté typografické dílo, které
vzniklo z potřeby připomenout si události

z let 1914 až 1918. Jména téměř
dvou set mrtvých mužů zapsali
naši žáci na počest padlých. Vernisáž ukončily filmy z hodin pana učitele Iva Karáska, třeba o slavnosti
starých Slovanů nebo o schopnosti domluvit se ve hře, která tematizovala agresi a asertivitu mezi
příslušníky různých národů. Škola
pro život se jmenuje program, podle něhož učíme. A mohl by se tak
jmenovat i celoroční projekt pana
učitele, který v podobě výstavy Dialog s pamětí připravil společně se
svými žáky a kolegy pro petřvaldskou veřejnost.
Mgr. Lenka Kocurková, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, přís. org.

Slavnostní rozloučení s devátými třídami
26. června 2015 se uskutečnilo závěrečné rozloučení se žáky
devátých tříd. 47 chlapců a děvčat,
jejich třídní učitelky, vedení školy,
zástupci města v čele s panem
starostou a zástupci rodičovského
sdružení se společně se zákonnými zástupci sešli v tělocvičně základní školy, aby zhodnotili celých
devět let, které společně prožili ve
školních lavicích.
Celým slavnostním programem
provázela Mgr. Pavla Helbichová.
Třídní učitelky představily jednotlivé žáky, předaly jim vysvědčení a pamětní listy. Pan starosta
Ing. Jiří Lukša svým optimistickým a povzbuzujícím proslovem
popřál žákům hodně sil a úspěchů v dalším životě a společně
s paní Mgr. Lucií Polkovou předali
absolventům drobné upomínkové

předměty. Mezi žáky bylo i několik těch, kteří prospěli s vyznamenáním. Ve třídě IX. A pod vedením
Mgr. Zuzany Wasilové to byli: Káňa
Filip, Šeruda Dominik, Matějková
Kristýna, Župníková Aneta. Vyznamenaní žáci IX.B pod vedením
Mgr. Marie Hlavaté: Bernatíková

Simona, Babczynská Aneta, Vajsová Veronika.
Žáci si připravili velmi pěkný
kulturní program, který překonal
všechna očekávání a za zpěvu Sandry Kuklové žáci poděkovali předáním kytičky svým maminkám. Ani
jedno oko nezůstalo suché.

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

5.)6%2:)4! ))) 6ċ+5 n OD  ZÕĜ¤ 
/342!63+¸ 5.)6%2:)4! STARTUJE )) ROþN¤K V NAÝEM MČSTČ
Pro všechny souþasné i budoucí zájemce dalšího roþníku pĜinášíme struþný pĜehled
pĜednášek a termínĤ. Je možnost pĜihlášení nových studentĤ.
PĜihlášky dostanete k dispozici ve stĜedisku kulturních služeb u p. Skrzyžalové.
0ROGRAM  ROþN¤KU 5NIVERZITY  VČKU V 0ETĜVALDČ
První pĜednáškou ještČ pĜiblížíme posluchaþĤm zajímavý svČt map a potom už se budeme
vČnovat jednotlivým makroregionĤm nebo velkým státĤm.
V nich pĜednášející pĜiblíží zajímavosti a problémy, vysvČtlí pĜípadné konflikty, ale také poznatky z vlastních cest do
uvedených státĤ.
:IMN¤ SEMESTR
Ͳ
Zajímavosti ze svČta map (KR)
08.09.
Ͳ
Evropská integrace a její budoucnost (RU)
22.09.
Ͳ
Arabský svČt (DR)
06.10.
Ͳ
Rusko (BA)
20.10.
Ͳ
Mexiko a StĜední Amerika (MÁ)
03.11.
Ͳ
Západní a stĜední Afrika (HO)
01.12.
Ͳ
Japonsko a Korea (BA)
15.12.

,ETN¤ SEMESTR
Ͳ
Austrálie a Nový Zéland (BA)
Ͳ
Britské ostrovy (ŽU)
Ͳ
Jižní a východní Afrika (HO)
Ͳ
NČmecko a alpské zemČ (HA)
Ͳ
Brazílie a laplatské státy (MÁ)
Ͳ
USA a Kanada (SI)
Ͳ
ýína a Mongolsko (BA)

0ĜEDNÕÝKY SE BUDOU KONAT KAÅD£ ¢TER« OD  HODIN VE VELK£ BANKETCE KULTURN¤HO DOMU
ýástka za celý roþník je 800,- Kþ pro petĜvaldského obþana. Pro mimopetĜvaldské je þástka 1200,- Kþ za roþník.
Úhradu provećte osobnČ v SKS nebo pĜevodem na úþet 19-1721679329/0800, variabilní symbol: 302.
Do zpráv pro pĜíjemce napište své jméno a pĜíjmení. NejpozdČji do 1.9.2015.

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PRO DĚTI
11. srpna – DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ DĚTIČKY – od 9.00 do
11.00 hod. v knihovně.
18. srpna – zájezd pro děti a rodiče – ZOO ZLÍN – již obsazen!
26. srpna – HONBA ZA POKLADEM – sraz v 9.30 hodin v SKS.

KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 541 342
e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
TJ Sokol: Florbal Sokol Petřvald
se blýskl i na třetím turnaji
V minulém reportu jste se
mohli dočíst o relativně úspěšném tažení naší družiny v rámci
dvou turnajů Hornické florbalové
ligy ve Stonavě. V každém z nich
jsme odehráli dva zápasy a domů
si vždy odnesli jednu výhru. To
nám zajistilo průběžné třetí místo z šesti účastníků z Havířova,
Orlové, Ostravy, Petrovic, Stonavy a našeho Petřvaldu.
I proto jsme 28. června přijížděli na třetí turnaj s velkými
nadějemi a s cílem navázat alespoň jedním vítězstvím ze dvou
plánovaných zápasů. Sice jsme
museli sestavu kompletovat ještě v průběhu prvního utkání, ale
v konečném důsledku můžeme
být spokojení.
Prvním soupeřem byl tým
Bazinga z Ostravy, který vyznává poměrně nepříjemný styl hry.
Jednalo se o druhý vzájemný zápas v rámci letošního roku, ve
kterém jsme chtěli navázat na
naše vítězství, ale bohužel se
nám to nepodařilo. I když jsme
v polovině utkání vedli o tři branky, soupeři se podařilo vyrovnat
a oba týmy si odnesly po jednom

bodu. Výsledek může při průběhu utkání dost mrzet, ale florbal
je rychlý sport a nabízí i takovéto zvraty.
V druhém utkání nás čekal
favorizovaný celek z Orlové,
který jsme však překvapili důraznou a aktivní hrou. I zde se
otáčelo skóre zápasu, tentokráte ze stavu 0:2 na 3:2, ale byl
to náš tým, kterému se tento
úžasný obrat podařil. Díky této
výhře a předchozí remíze jsme
se posunuli na průběžné druhé
místo. Před posledními dvěma
turnaji máme našlápnuto na
historický úspěch. Zatím téměř
bezchybný Slovan Havířov drží
s 11 body první příčku, náš tým
je díky lepšímu skóre se 7 body
na druhé pozici, třetí Z.F.K Petrovice má také 7 bodů, Orlovští
ležáci 6, domácí Florbal Stonava
na 5. místě 4 a zatím jediný bod
od nás získala Bazinga Ostrava,
což ji staví na poslední příčku.
Pro zájemce dodejme, že další
čtyři zápasy nás čekají 2. a 16.
srpna a hrát se bude opět ve
sportovní hale ve Stonavě..
Za TJ Sokol Petr Lehner

A jsme zase tady!!
Po několikaleté odmlce, kdy
náš oblíbený klub SK SLAVOJ PETŘVALD opustil fotbalovou scénu,
se za přispění několika nadšenců
pod vedením pana Davida Pavlity
opět vrátil, a jako bájný pták Fénix
povstal z popela. Hřiště se začalo
upravovat, vzniká nová tréninková
plocha, byly postaveny nové střídačky, menší krytá tribuna a různé
další úpravy v zázemí fotbalového klubu.
Začalo fungovat během domácích zápasů také občerstvení
s chutnými grilovanými nebo uzenými specialitami, a to vše za přispění pana Zdeňka Kantora, který

se o občerstvení stará. Pro rodiče s dětmi byly zrenovovány různé
dětské atrakce - houpačky, prolézačky, pískoviště atd.
Mužstva, které se skládá z bývalých hráčů SLAVOJE, z hostujících hráčů a nově příchozích
nadšenců pro fotbal, se ujali trenéři pan Zdenek Matuška a pan
Tibor Levanský. Manažerskou
stránku klubu vede pan David
Pavlita. Klub si také pro informovanost svých fanoušků založil webové a facebookové stránky, o které
se stará jeden z příznivců klubu
Martin Frank.
(pokračování na straně 11)

Hráči Slavoje a Hepa po skončeném mistrovském utkání

Rekonstrukce antukového hřiště
v areálu sokolovny
Vážení občané – spoluobčané,
za podpory města jsme v loňském
roce začali s rekonstrukcí antukového hřiště v areálu naší sokolovny. V letošním roce jsme kurt pro
nohejbal a volejbal dokončili. Už
schází jen ukotvit značky pro lajnování a můžeme jej všichni společně využívat. Vynaložili jsme nemalé

finanční prostředky a členové TJ
odpracovali desítky brigádnických
hodin. Jenže jsou mezi námi i tací,
kteří si sportoviště pletou s posilovnou(snaha zlomit sloupek plotu
a prokopnout pletivo) a cyklokrosovou tratí.
Ing. Josef Němec
- starosta TJ Sokol Petřvald

Dětský den SK SLAVOJ PETŘVALD
Dne 13. 6. 2015 od
14.30 se na hřišti SK SLAVOJ Petřvald konal dětský
den pro přátele a fanoušky našeho klubu i širší
veřejnost.
Pro děti byly připraveny
různé atrakce - například
obří nafukovací skluzavka
v podobě žraloka.
Dále mohly děti zkusit
jízdu na koních, střelbu
z luku, hod míčem na cíl
a různé další dovednostní
soutěže, které se týkaly
fotbalu a jiných forem zábavy. Děti
plnily různé úkoly a poté byly oceněny čestným uznáním a sladkou
odměnou, kterou věnovali rodiče
dětí a různí sponzoři.
Dětem byla k dispozici zdarma
točená zmrzlina a cukrová vata.
Rodiče se mohli osvěžit v místním
bufetu. Také se grilovaly klobásy.
Po zápase s místním soupeřem
TJ HEPO PETŘVALD bylo k snědku
pečené sele.
Dětem předseda fotbalového
klubu pan David Pavlita osobně

rozkrájel dort v podobě fotbalového hřiště se znakem SK SLAVOJ.
Dort všem moc chutnal.
Musíme ocenit i obětavou a trpělivou práci našich fotbalistů
a přátel klubu, kteří se s laskavou péčí věnovali dětem a dělali
jim dozor.
Jelikož tento den bylo velmi
pěkné počasí s vysokými teplotami, byly dětem k dispozici k osvěžení dětské bazény a rodičům
sprcha.
Zvláštní dík opět patří panu
Davidu Pavlitovi za to, že většina
tohoto vydařeného dne ležela na
jeho bedrech, A taky jeho finanční
podpora byla opět velmi štědrá!!
Odměnou mu byly šťastné úsměvy dětí a spokojenost všech zúčastněných.
Poté následoval zápas SK
SLAVOJ PETŘVALD : FK HEPO
PETŘVALD s výsledkem 0:7. Ale
myslím, že výsledek nebyl až tak
podstatný, hlavním cílem akce
byla spokojenost našich dětí.
Celý velmi vydařený den byl zakončen ohňostrojem.
Tým SK SLAVOJ PETŘVALD
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Stránky na facebooku najdete
pod SK SLAVOJ Petřvald a webové
stránky pod http://sk-slavoj-petrvald.webnode.cz/.
K hodnocení sezony musíme
přistupovat s nadhledem, protože
se naše mužstvo dávalo po herní
stránce teprve dohromady, a trápila nás i častá zranění. Mužstvo
skončilo sice na posledním místě
okresního přeboru, ale i tak nás
naši fanoušci mohutně podporovali! A co musíme ocenit, také při
výjezdech na hřiště soupeřů. A za
to vše jsme jim velice vděčni. Věří-

me, že od příští sezony je potěšíme i výsledkově! Všem příznivcům
SK SLAVOJ PETŘVALD děkujeme
za přízeň. Těšíme se, že nás budete podporovat i v nové sezoně.
Speciální dík patří panu Davidu Pavlitovi, který i přes svou
pracovní vytíženost věnuje svůj
drahocenný čas ve prospěch
klubu. Bez jeho velkého úsilí a finanční pomoci by nebylo možno
klub SK SLAVOJ PETŘVALD znovu
obnovit. Děkujeme a přejeme mu
hodně úspěchů v osobním i profesním životě.
Tým SK SLAVOJ PETŘVALD

TJ PETŘVALD – HEPO
Fotbalový kemp na HEPU
Tentokrát v očekávání deštivého červnového víkendu se konal
u dětí velmi oblíbený fotbalový
kemp. Děti opět stavěly s pomocí
rodičů stany, ve kterých přebývaly
dva dny. Už tato činnost prověřila
zručnost všech tatínků i maminek
našich nejmenších hráčů. Nevěřili byste, jaká je někdy legrace postavit stan.
Tento ročník byl co do programu bohatý až moc.
V pátek odpoledne nás poctili
návštěvou dva hráči A týmu FC Baník Ostrava, a to jmenovitě Daniel Holzer a Martin Foltyn. Klukům
odpovídali na otázky, jak a kde
začínali s fotbalem a jaký je život,
denní režim a životospráva profesionálního fotbalisty. Nechyběla ani
autogramiáda, kde se na památku
podepsali snad všem, kteří byli na
hřišti nebo šli jen okolo. Poté jsme
společně pokřtili nové branky, které nám věnovala nadace ČEZ, za
což velice děkujeme a jsme rádi,
protože určitě přispějí ke zkvalitnění tréninků a hlavně bezpečnosti dětí na hřišti.

Sobotní program pokračoval
tréninkem pod vedením trenéra
mládeže MFK Vítkovice pana J. Daniše, který nám předvedl spoustu
nových her a tréninkových situací. Některé z našich hráčů velice pochválil. Sobota pokračovala
fotbálkem s rodiči, táborákem
s opékáním párků a zakončili jsme
ji nádherným ohňostrojem, který
věnoval pan M. Lukáč.
V neděli hned po snídani dorazili pod vedením pana Michala
Janíka trenéři FC Baník Ostrava
a ukázali nám, jak s dětmi trénují
na Baníku. Dost jsme si z těchto
tréninků vzali a nejdůležitější bylo,
že se oba líbily hlavně dětem. Víkend jsme zakončili vyhlášením
fotbalistů sezony. Mezi jinými cenami jsme předali dva poháry,
které si zasloužili Martin Sobek
a především Pavel Kačor, který se
vstřelenými 114 brankami vyhrál
okresní soutěž a nechal za sebou
daleko své ostatní konkurenty.
Musím podotknout, že se mu to
podařilo i přesto, že většinu zápasů odehrál jako brankář - a to
už je co říct.

Tady jsou výsledky první sezony 2014 - 2015
HORNÍ BLUDOVICE : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : BOHUMÍN B
ALBRECHTICE B : SLAVOJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : BANÍK RYCHVALD
VIKTORIA BOHUMÍN : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : DOUBRAVA
SLAVOJ PETŘVALD : LOUKY
PETROVICE B : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : B.F.ORLOVÁ
VĚŘŇOVICE : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : SK.TĚRLICKO
SLAVOJ PETŘVALD : SLAVOJ RYCHVALD
SLAVIA ORLOVÁ B : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD :ZÁBLATÍ
SLOVAN HAVÍŘOV : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : HORNÍ BLUDOVICE
BOHUMÍN B : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : ALBRECHTICE B
SLAVOJ PETŘVALD : VIKTORIA BOHUMÍN
DOUBRAVA : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : PETROVICE B
B.F.ORLOVÁ : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : VĚŘŇOVICE
LOUKY : SLAVOJ PETŘVALD
F.K.TĚRLICKO : SLAVOJ PETŘVALD
BANÍK RYCHVALD : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ RYCHVALD : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : SLOVAN HAVÍŘOV
SLAVOJ PETŘVALD : SLAVIA ORLOVÁ B
ZÁBLATÍ : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : TJ PETŘVALD

10:0
0:3
0:3
5:0
1:9
5:2
2:1
0:4
11:1
2:5
10:0
0:4
1:8
5:2
1:6
6:2
1:9
3:0
1:1
4:2
1:0
0:5
2:1
0:2
5:1
4:1
3:1
5:4
2:2
0:5
4:0
0:7

O ŠTÍT MĚSTA PETŘVALDU
K VÝROČÍ 710 LET MĚSTA
Turnaj veteránů
Turnaj se uskuteční v sobotu 8. 8. 2015 na hřišti TJ Petřvald.
Program turnaje
9:00 TJ Petřvald - I.Petrovice Bohumín - Sn.Havířov
9:45 Bohumín
- I.Petrovice
10:15 TJ Petřvald - Sn.Havířov
11:00 TJ Petřvald - Bohumín Sn.Havířov - I.Petrovice
11:45 Vyhlášení výsledků a předání poháru

Turnaj veteránů
Turnaj se uskutečni v sobotu 8. 8. 2015 na hřišti TJ Petřvald.
Program turnaje
13:00 Aktivpark Korňa (SVK) - AZ Havířov Veteráni
14:15 Slavnostní zahájeni turnaje
14:30 Veteráns Petřvald - Sl.Rychvald veteráni
16:30 o 3 místo
18:00 Finále
Martin Stavař,
člen výboru – TJ Petřvald

Také jsme vyhlásili vítězku nejlepší buchty, které děti od soboty
ochutnávaly. Všechny byly opravdu
výborné a vítězka si odnesla ŘÁD
ZLATÉ VAŘEČKY. Největší obdiv
ale sklidil obrovský dort, který věnovala dětem paní Krupová. Byl
opravdu fotbalový a nechyběl na
něm ani náš žraločí maskot. Po
slavnostním obědě jsme se rozloučili. Nádherně unavené děti se
nás ptaly, kdy už zase bude další
ročník, protože by ho chtěly co
nejdříve. A to je snad ta největší
odměna pro všechny.

Obrovské poděkování patří
všem, kteří tuto akci organizovali. Rodičům (hlavně maminkám za
skvělé buchty a koláče), trenérům
i hráčům FC Baník Ostrava, MFK
Vítkovice. Sponzorům: především
Nadaci ČEZ, R. Brudovskému z RB
AUTO, fy Burik, městu Petřvald
a všem ostatním, kteří pomohli,
čehož si velice vážíme.
Děkujeme a už teď se moc těšíme na další ročník.
M. Stavař
(pokračování na straně 12)

12
(pokračování ze strany 11)

MUŽI
6. 6. - mistrovské utkání okr. přeboru.
TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ
„B“ 1:3 (1:2).
Branka: T. Budina z pen. (faul na
L. Budinu).
13. 6. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
Slavoj PETŘVALD - TJ PETŘVALD
0:7 (0:4).

Petřvaldské noviny
Branky: T. Volný 3, L. Budina 2,
T. Sobek, L. Chromik.
Hráč T. Volný vstřelil v dresu dospělých Hepa 200. gól! (5. v historii).
Utkání se hrálo v přátelském duchu před početnou návštěvou.
Konečná tabulka okr. přeboru
mužů:
1. L. Petrovice „B“
83
2. Doubrava
77
3. TJ PETŘVALD
69

Jak dopadl náš první
KYNOLOGICKÝ BRANNÝ ZÁVOD
Pokusím
se vám stručně (víceméně
heslovitě) popsat a zhodnotit pr vní
ročník Kynologického branného závodu
organizovaného naší ZKO
Petřvald.
Začátek zá vodu: sobota
6. 5. 2015,
nástup všech
přihlášených v 9:00 hod.
Počet účastníků: 30 závodících
týmů (psovod + pes)
Disciplíny: běh přes umělé i přírodní překážky, střelba ze vzduchovky, plazení společně se
psem, hod granátem na cíl, slalom se psem mezi tyčemi, proběhnutí psa tunelem
Diváků: nepočítaně
Nálada: výborná, sportovní, optimistická, soutěživá až „bojová“
Počasí: ideální 17 (ráno) – 21
(v poledne) stupňů C
Organizace: všichni jsme do
toho dali 100% , tak snad na
jedničku...
Publicita: jedna profesionální fotografka a dokonce i profesionální kamerový záznam, za jehož
zajištění děkujeme především
panu starostovi
Jídlo: móóóc dobré
Ceny: díky sponzorům hodnotné
až nadstandardní
Výsledky:

Stav účastníků po závodu: dokončili všichni bez zdravotní, či
psychické újmy
Ztráty: jeden zaběhnutý pes (za
chvíli se našel)
Konec závodu: předání cen v sobotu dne 16.5.2015 ve 13:00 hod.
Závěr: jedna z nejvydařenějších
akcí naší ZKO, úžasní lidé, strhující atmosféra, naprosto bezproblémoví psi
Je třeba více slov? Myslím, že
nikoliv. Vše podstatné jsem uvedl.
Ti z vás, kteří váhali s účastí
v tomto roce, mají možnost se
připravit na příští rok, neboť již
nyní plánujeme druhý ročník Kynologického branného závodu.
Na úplný závěr bychom chtěli
poděkovat velmi štědrým sponzorům: firmě Hájek Pet Food
a Pizza od Krtečka a městu
Petřvald
Za ZKO Petřvald Petr Semanco

4. Louky
5. Sl. Orlová „B“
6. Záblatí
7. Těrlicko
8. Věřňovice
9. Sj Rychvald
10. Bohumín „B“
11. Sn Havířov
12. H. Bludovice
13. B. Rychvald
14. B. F. Orlová
15. V. Bohumín
16. Albrechtice „B“
17. Sj Petřvald

68
65
63
49
48
47
42
42
40
27
24
13
13
11.

DOROST
Konečná tabulka okr. přeboru:
1. TJ PETŘVALD
37
2. H. Suchá
32
3. H. Bludovice
27
4. Dětmarovice
25
5. H. Žukov
15
6. D. Lutyně
15
7. V. Bohumín
8
8. Věřňovice
2.
Dorost Hepa postoupil do KS.
STARŠÍ ŽÁCI
Konečná tabulka krajské soutěže:
1. MFK Havířov
60
2. TJ PETŘVALD
49
3, Karviná „B“
42
4. Č. Těšín
36
5. Tošanovice
35
6. H. Suchá
34
7. I. Petrovice
34
8. L. Petrovice
33
9. Těrlicko
26
10. Dobrá
24
11. ČSAD Havířov
10

12. D. Lutyně
3.
8. 8. - turnaj u příležitosti 710 let
města Petřvaldu na Hepu:
9.00 - turnaj přípravek: I. PETROVICE, Sn HAVÍŘOV, FK BOHUMÍN,
TJ PETŘVALD.
13.00- turnaj starých gard: AZ HAVÍŘOV, Sj RYCHVALD, Aktivpark
KORŇA, Veterans PETŘVALD
P. Sekera

MLADŠÍ ŽÁCI
Konečná tabulka krajské soutěže:
1. Těrlicko
60
2. H. Suchá
46
3. Dobrá
46
4. Č. Těšín
43
5. L. Petrovice
40
6. I. Petrovice
39
7. Havířov „A“
38
8. Karviná „B“
28
9. Tošanovice
20
10. TJ PETŘVALD
14
11. ČSAD Havířov
12
12. D. Lutyně
1.
Fotbalista sezony
Pořadí
Zápasy Góly
1.Rusoň J.
22
4
2.Klos D.
22 12
3.Milian O.
20
0
4.Šebesta M. 18 11
5.Pokorný D. 18
2
6.Knorr D.
17
1
7.Boháčová B. 13
0
8.Kuzma K. 13
1
9.Čarnecký P. 12
0
10.Kutáček M.11
2
11.Pekárek A. 9
0
12.Oláh Š.
6
0
13.Olšar M.
1
0

Minuty
1320
1320
1200
1080
1080
1020
780
780
720
660
540
360
60
R. Milian

Sportovní akce „Sranda mač“
Místní organizace politického
hnutí ANO 2011 uspořádala v neděli 28.6.2015 v areálu sokolovny druhý ročník sportovní akce
„Sranda mač „ Jednalo se o akci
pro členy i pro sympatizanty tohoto politického hnutí. V Petřvaldě se
sešlo i přes počáteční nepříznivé
počasí hned pět týmů fotbalových
mágů a dva týmy dětí.
Ředitel turnaje Josef Němec
se svými pomocníky připravil hrací plochu a pak rozhodl o hracím
systému. Kdo chtěl zvítězit a odnést si (vypít) hlavní cenu, musel
se postupně utkat se všemi týmy.

Turnaj ovládli veteráni Petřvaldu,
kteří ani jednou neprohráli. Na
druhém místě se umístil tým FC
Zaryje a na třetím místě skončili
borci z týmu s optimistickým názvem Za lepší zítřky. Čtvrtou příčku obsadil jediný nepetřvaldský
tým Best OF Havířov (MO ANO
Havířov a Rychvald) a nepopulární
pátou příčku obsadil favorit turnaje Kotelna team.
V klání mlad ý c h „a ň á k ů“
zvítězily petřvaldské děti nad týmem tvořeným
dětmi z Rychvaldu a Haví řova
těsně 1:0 až po
penaltovém rozstřelu.
Za MO pol. hnutí
ANO Petřvald
Josef Němec
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Ze života farnosti
Za poslední dva měsíce prožili
věřící naší farnosti mnoho krásných okamžiků.
Nejdříve bych připomenul krásnou pouť, kterou jsme vykonali
9. května do kostela Božího Těla
v Gutech. Odjezd autobusu byl
v 9:00 hodin ze zastávky Petřvald
- likérka, nejvíce nás nastoupilo na
zastávce u Penny. V kostele Božího Těla jsme nejdříve prožili adoraci, poté jsme slavili poutní mši
svatou. Oběd v restauraci Řeka
nás občerstvil a po cestě zpět
jsme se zastavili u Rybího domu
v Chotěbuzi, kde si především
děti užily radovánek a trochu přírody, byť byl archeopark zavřený.
V šikmém kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné-Doly jsme se na
závěr pouti pomodlili velikonoční
pobožnost - Cestu světla.
Kolem 17:00 hodiny za prvních
dešťových kapek jsme přijeli zpět
do Petřvaldu.
Dalším krásným okamžikem
bylo letošní slavení Těla a Krve
Páně, kdy jsme podle tradice vyšli
za zpěvu průvodem s Nejsvětější
svátostí oltářní ke čtyřem oltářům,
které byly připraveny a nazdobeny
u horních a dolních zastavení křížové cesty.
Obě tyto události byly připojením se do slavení Národního
eucharistického kongresu, jehož
vrchol prožijeme 17. října v Brně.
Nemohu nepřipomenout, že
se 29. května náš kostel a věřící
zapojili také do Noci kostelů. Velké poděkování patří paním učitelkám ze Základní umělecké školy
v Petřvaldě, jež s dětmi nacvičily
pěkné skladby a připravily pěkný
zážitek všem, kteří si děti přišli
poslechnout. Když zvonivé hlásky zpívaly na začátku krásné Ave
Maria pod vedením paní učitelky
Mencnerové, slzy se téměř draly
do očí. Večer pak přinesl malé
překvapení, neboť se podařilo
kostel provizorně nasvítit. Snad
i proto během večera přitáhl ně-

které, aby přišli a spočinuli chvíli v prostoru, který je zvláštním
místem setkání s Bohem. V rámci Noci kostelů probíhal také program na faře. V kuchyni se pekl
chléb, ve farním sálku děti zdobily
svíčky, mohly si hrát a celá fara
byla pro zájemce otevřená, aby
se všichni mohli podívat, jak se
na katolické faře žije.
Tradiční smažení vaječiny jsme
museli odložit o týden, protože
o slavnosti Seslání Ducha svatého
nám nepřálo počasí. Ale i o týden
později si všichni, kteří se sešli
na farní zahradě, moc pochutnali
a skvěle se dohromady pobavili.
Dne 30. června jsme se v kostele sv. Anny v Havířově rozloučili
s panem jáhnem Bohumírem Jakubjákem, který odešel z tohoto
světa do Otcova domu.. Ještě jednou mu chci ze srdce poděkovat
za vše, co pro naši farnost vykonal během své víc jak desetileté
jáhenské služby zde v Petřvaldě.
Ať odpočívá v pokoji Kristově.
Konec školního roku a začátek prázdnin prožily některé děti
z farnosti na tradičním setkání
dětí s otcem biskupem v areálu Kamenité a na hoře Prašivá.
Také díky příspěvku z postniček
petřvaldských věřících mohl být
na podporu lidí bez domova předán komunitě San Egidio šek
na 5000 Kč. Bohatý program na
Prašivé jsme si díky krásnému
počasí opravdu užili.
Celé bohaté dva měsíce jsme
12. července završili poutní slavností, při níž jsme si poděkovali
za posvěcení kostela a připomenuli jsme si sv. Jindřicha, patrona
naší farnosti. Petřvaldský odpust
byl opravdu požehnaným časem
a slavnost završilo na faře příjemné posezení se sborem, který při
bohoslužbě pod vedením pana
Karla Koběrského krásně zpíval.
Všem, kteří přispěli k důstojnému
oslavení podstaty poutě v Petřvaldě (pro mnohé naše spoluobča-

ny z toho zbyly jen
kolotoče a stánky
v areálu HEPO) ať již
úklidem kostela, výzdobou a zpěvem či
jinou službou, patří
upřímné poděkování a přání Božího požehnání. Snad celý
rok v sobě poneseme vnitřní radost,
kterou svět nemůže dát ani vzít, a na
přímluvu sv. Jindřicha ať naše měs- Prašivá
to žije v pokoji a ať
u nás panují stále
dobré mezilidské
vztahy. Když totiž
v Petřvaldských novinách sleduji, co
se děje, myslím,
že Boží požehnání opravdu potřebujeme, aby u nás
ustaly roztržky
a abychom se všichni snažili o zlepšení
místa, kde společně žijeme.
Pouť-Guty
Na závěr jen
jednu krátkou povzbuzující myšlenku
papeže Františka
pronesenou v Paraguay:
„Jedna věc je jistá: nemůžeme nikoho zavazovat, aby
nás přijal a hostil.
To je jisté a je to
součást naší chudoby a naší svobody. Je však stejně
Noc-kostelů
jisté, že nás nikdo
nemůže zavazovat, abychom byli
nepřívětiví a nepohostinní k životu svého lidu. Nikdo od nás nemůže žádat, abychom byli nevlídní
a nepřívětiví k životu svých bratří,
zejména těch, kteří ztratili naději
a chuť žít. Jak krásné je předsta-

vovat si naše farnosti, komunity,
kaple a místa, kde žijí křesťané, ne
se zavřenými dveřmi, nýbrž jako
dějiště opravdových setkání mezi
námi a Bohem, jako místa přijetí
a přívětivosti.“
P.Vít Zatloukal, petřvaldský farář

SENIOŘI
Členové klubu důchodců Dolů Fučík v Petřvaldě
(podniku a úpravárenského komplexu) se rekreovali opět na své oblíbené Horní Bečvě
Neděle 28. května byla naším
nástupním dnem, i když od rána až
do večera drobně pršelo. Nikomu
to nevadilo a u nedělního oběda
v hotelu „Bečva“ jsme se sešli i s
rodinnými příslušníky v počtu 33
rekreantů. U oběda uvítal všechny
přítomné předseda klubu pan Lubomír Broda. Od pondělního rána
se na nás sluníčko usmálo a hřálo
nás až do dne odjezdu. Jelikož ubytování bylo na úrovni a šéfkuchař
hotelu vařil po celé dny dobrá jídla,

mohli jsme náležitě odpočatí a sytí
podnikat různé túry do kopců, strání a lesů po krásné Horní Bečvě.
Navíc mohli všichni „filtrovat“ své
plíce čistým horským vzduchem.
Počasí nám přálo, sluníčko náležitě hřálo, proto není divu, že každému pivečko chutnalo. Pohodové
dny ubíhaly a najednou tu bylo
čtvrteční dopoledne. A protože
účastníci rekreace jsou sportovně nadaní, účastnili se bowlingu
v areálu hotelu. Byla ustanovena

dvě družstva. Na první dráze bowlingu nastoupilo družstvo složeno
ze členů výboru, na druhé dráze
poráželi kuželky „nečlenové výboru“, a to tak dobře, že jasně porazili „výborové“. Za „výbor“ byl
nejlepším hráčem na obou drahách a na 1. místě se umístil Lumír Bracháček, na 2. místě Pavel
Šlachta a na 3. místě Lubomír
Broda. Za „nevýbor“ se na 1. místě umístila Romana Kovářová, na
druhém místě Zdeňka Galušková

a na 3. místě Václav Kovář. Nehrálo se o ceny, šlo jen o protáhnutí
těla všech soutěžících. Při hře bylo
plno veselí a smíchu. I přihlížející
a povzbuzující diváci se příjemně
bavili. Následoval další slunný den
a v sobotu 4. července po snídani
a vzájemném loučení jsme se spokojeni rozjeli ke svým domovům.
Většina kolektivu si slíbila, že se
ráda opět setká za rok na další týdenní rekreaci.
Bohuslav Bidlo
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Domov Březiny, p. o. v Petřvaldě v letošním roce oslavuje 40. výročí existence.
Jsme velmi rádi, že se podařilo naplnit plán zahájit v letošním
jubilejním roce provoz relaxační
místnosti snoezelen. Slavnostní
otevření proběhlo dne 9. června. Přestřihnutí pásky ve vstupu do místnosti vykonal ředitel
Domova Březiny Ing. Pavel Zelek
a Mgr. Hana Čtveráčková z odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Město Petřvald při tomto aktu reprezentoval místostarosta Ing. Petr
Dvořáček, město Orlová starosta
Ing. Tomáš Kuča a místostarostka
Ing. Petra Jenčmionková, město
Havířov vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Bernarda Urbancová. Přítomni byli rovněž: Mgr. Hana
Čadová – vedoucí Dobrovolnického centra Adra Havířov, ředitelka
Nového domova, p. o. v Karviné
Ing. Eva Cholewová, ředitel Centra
psychologické pomoci, p. o. v Karviné PeadDr. Zdeněk Moldrzyk,
ředitelka příspěvkové organizace
Benjamín v Petřvaldě Mgr. Darja
Kuncová.

Pan Powiesnik - 90. narozeniny

Snoezelen místnost jsme vybavili díky finančnímu příspěvku Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL.
Vytvořili jsme prostředí, které má
stimulující, relaxační a interakční účinek - použitím jednotlivých
přístrojů můžeme u konkrétního
uživatele vytvořit autentický zážitek a uspokojit jeho individuální
potřeby. (Na internetu lze zhlédnout krátkou reportáž TV Polar
o otevření místnosti snoezelen
v Domově Březiny - http://tvportaly.cz/orlova/36832-orlovsky-expres-23-6-2015).
Měsíc červen byl pro všechny
obyvatele Domova Březiny bohatý na společenské a kulturní události. Díky krásnému počasí jsme
„Kácení májky“ mohli 3. června
uskutečnit venku a spojit je se
smažením vaječiny. Žáci ze Základní školy Karla Dvořáčka v Orlové - Lutyni nás dne 16. 6. přišli
potěšit pásmem písní a skvěle
provedenou zpěvohrou Červená
Karkulka. Vynikající cestopisnou
přednáškou z pobytu na ostrově

Mauritius obohatila naše uživatele Mgr. Šárka Kawková – vedoucí
úseku přímé péče našeho domova. V ostravském Divadle loutek
jsme se šesti uživateli navštívili
26. června baletní představení
absolventů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Sněhová královna.
Rádi oznamujeme, že v našem
domově oslavil své devadesáté
narozeniny pan Alois Powiesnik válečný veterán. Dne 17. června
mu přišla gratulovat dcera paní
Irena Válová s manželem, starosta
města Petřvald Ing. Jiří Lukša, ředitel DB Ing. Pavel Zelek. Mgr. Václav Krejčí z Československé obce
legionářské panu Powiesnikovi
předal medaili, kterou mu při příležitosti 70. výročí konce II. sv.
války udělilo Ministerstvo obrany ČR jako ocenění jeho činnosti
v západním spojeneckém vojsku.
Pan Powiesnik byl po vypuknutí
II. světové války jako čtrnáctiletý
mladík v letech 1939 - 1943 totálně nasazen jako pomocný dělník
v Kovoně Karviná (továrna Műc-

3. 6. 2015 - Kácení májky

ke-Melder). V 18 letech byl nedobrovolně odveden 27. 8. 1943
k útvaru pěchoty Batalion 87 německé armády. Ve Francii 18.
7.1944 dobrovolně přeběhl ke
spojeneckým vojskům do britského zajetí. Od 27. 8. 1944 byl na základě polského občanství zařazen
do jednotek polské spojenecké
armády. V armádě byl jako bývalý
student gymnázia zařazen do poddůstojnické školy pro radiotelegrafisty v Kinross. Ve spojenecké
armádě působil jako radiotelegrafista až do 12. 5. 1947, kdy byl
uvolněn z vojenské služby a následně repatriován. Za činnost
v polské zahraniční armádě byl
vyznamenán válečnou medailí
udělenou v r. 2000 Ministerstvem
obrany UK -British the War Medal
1939-1945. V r. 2008 mu byl vydán průkaz válečného veterána - je
nositelem osvědčení Ministerstva
obrany České republiky.
Petr Rokosz,
instruktor sociální péče
Domov Březiny, p. o., Petřvald

9. 6. 2015 - Slavnostní otevření místnosti
snoezelen

Domov s pečovatelskou službou Petřvald vycestoval za krásami Zlínského kraje
Poslední červnový den byl jako
stvořený pro zájezd seniorů z DPS
Petřvald - Kamčatka. Je obdivuhodné, s jakým elánem, nadšením
a kuráží jsme vyrazili na Moravu do
Vizovic, Luhačovic a Kroměříže.
Ve Vizovicích jsme obdivovali širokou škálu „léčivých pramenů“. Ve

sklárnách pak náročnou uměleckou práci sklářů. Prohlédli jsme si
expozici skleněných výrobků. Dech
se nám tajil nad křehkostí, barevností a tvary. Pak nás čekala perla
– Luhačovice. Oáza klidu, pohody, nádherné architektury a flóry,
ochutnávka léčivých pramenů, ká-

vička s oplatky a zmrzlinou na kolonádě. Aby té krásy a zážitků bylo
ještě více, tak jsme navštívili další
perlu – Kroměříž. Prohlédli jsme si
náměstí a krásné zámecké zahrady. Tento nádherný zájezd jsme prožili v pohodě bez komplikací díky
našim pečovatelkám paní Kamile

Kantorové, Heleně Ševčíkové a Boženě Vítečkové. Poděkování patří
také řidiči panu Malcharovi a autobusové dopravě M. Bus. Velice
si vážíme sponzorování autobusu
Městským úřadem Petřvald. Za
prožití hezkých chvil a pohody děZa seniory M. Burová
kujeme.

HISTORIE
Procházka staletími i dneškem
Než se Petřvald stal významnou hornickou vsí, v popise míst
byl označován jako lánová vesnice. Tento popis není veřejnosti
běžně znám, ale zástavba obytných objektů a zemědělských
usedlostí po obou stranách hlavní komunikace a potoka tomu
odpovídá. Základní schéma ves-

nice spočívá v situování usedlostí
s různými rozestupy, když na jejich
zahrady navazují pole, louky a les.
Plocha pozemku přidělovaná jedné usedlosti se nazývala lán, odtud název lánová vesnice.
Postupným kácením lesa se
lánová ves zvětšovala a nabývala
na významu.

Při této činnosti vznikala náves, jako veřejné prostranství,
které mělo významnou úlohu ve
společenském životě vesnice. Při
vytváření petřvaldské vsi se ale
tak nestalo a v Petřvaldě dnes
nenacházíme prostranství, jak
tomu je u jiných vsí podobného
typu. Ke shromažďování petřvald-

ského lidu v čase konání odpustu a pohřebních průvodů sloužily
přístupové cesty od hlavní komunikace k místnímu hřbitovu nebo
ke katolickému kostelu. Dožínkové slavnosti se konaly na volném
prostranství u Prostředního dvora,
(pokračování na straně 15)
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kde byl sraz účastníků oslav. Písemné záznamy o průběhu dožínek ve vsi nebyly dohledány, ale
z vyprávění mých předků si pamatuji, že tomuto vyvrcholení hospodářského roku ze strany občanů
byla věnována značná pozornost.
Obcí údajně projížděl vyšňořený
koňský potah, který táhnul žebřiňák plně naložený snopy. Vůz
byl doprovázen sekáči, pacholky
a omladinou. Bylo slyšet hudbu,
zpěv, recitovaly se místní říkánky.
Na snopech seděla v kroji nejhezčí dívka ze vsi. Vůz projížděl Petřvaldem za velkého zájmu občanů.
V rodinné kronice Bernatíkova
rodu z Nové dědiny se uvádí, že
se v roce 1896 nejhezčí dívkou
Petřvaldu stala Viktorie Pavelková ze zemědělského statku Josefa Pavelka č.p. 48. Pravdivost
totožnosti Viktorie Pavelkové je
doložena v oddacím listě ze dne
26. 9. 1897, kterým dcera Josefa
Pavelka s Jindřichem Bernatíkem
vstupuje do svazku manželského.
Připomeňme si záznam z „Babičky“ od Boženy Němcové, ve
kterém nám jsou dožínky takto
připomenuty: „Ženci skončili práci
na poli a z té poslední části pole
vzali klasy a udělali z nich kytici
nebo dožínkový věnec, doplněný
polním kvítím. S věncem a muzikou přicházejí k domu hospodáře
a předávají mu tento symbol žní“.
Hlavní hospodyně statku se nenechala zahanbit a pro žence připravila štědré pohoštění. Měla to
být odměna za celoroční práci na
statku. Nutno říci, že to byla odměna víc jak zasloužená.
Již od pozdního středověku se
veškeré zemědělské práce prováděly ručně za pomocí potahů – volů,

krav a koní. Při zpracování půdy
v souladu s přírodními cykly jara,
léta, podzimu a zimy se používala
jednoduchá zemědělská technika
(pluhy s dřevěnou hřídelí a jednoduché dřevěné brány, které obsluhovali pacholci a další členové
statku). Mlátilo se cepy, v zimních
měsících se po chalupách předlo,
pro nastávající nevěsty se dralo
peří a v panském lese poddaní káceli stromy a odváželi je k užitku.
Mezi důležitá stavení ve vsi
patřil mlýn, který byl důležitou
složkou obživy místních obyvatel.
Vodní mlýn stál v Březinské části
obce pod mlýnskou nádrží na soutoku Petřvaldské stružky a potoka
Pryntůvky, přitékajícího z lokality
Holotovce. Mlynář patřil ve vsi
mezi vážené osoby a vlastnil dům
č.p.38, který se nacházel nedaleko od mlýnské nádrže. Jako první nájemce vodního mlýna v roce
1725 je uváděn Bernard Bernartův a následně Ignác Quasigroch,
pocházející ze známého mlynářského rodu ve Slezsku. Mlynář
svému gruntovnímu pánovi platil
roční nájem a od vrchnosti dostával dřevo na obnovu zařízení.
V roce 1573 za panování těšínského knížete Václava byl vydán dekret, ve kterém se pravilo: „Každý
mlynář má chudému či bohatému
dodržeti míru spravedlivou, jinak
bude muset, komu vzal, čtyřnásobek zaplatit“.
Přítomnost kostelů svatého
Bartoloměje, svaté Barbory a drobných sakrálních objektů (kaple, kamenné kříže a boží muka) nám
dokazují, že obyvatelstvo žilo duchovním životem. Zvony kostelů
a kapliček denním vyzváněním
oznamovaly čas lidského konání,
dny sváteční a zemřelým vyzváněly na jejich poslední cestě. Zvoně-

ní v dřívější době
bylo považováno
za f unkci č estnou, obstarával
ho většinou některý vážený hospodář nebo obecní
pastýř. Zvonit se
muselo v pravidelný čas, neboť
dle ranního zvonění se vstávalo,
v poledne obědvalo a večer zvony
oznamovaly klekání a odpočinek.
Sakrální objekty jako kostely,
kaple a drobné sakrální objekty
po staletí vytvářely obraz krajiny.
Tento pohled nadále platí, neboť
hlavní sakrální objekty s výraznou estetickou hodnotou zůstaly
zachovány a stále vytvářejí obraz
historického středu Petřvaldu.
Po zániku kostela svaté Barbory
na místním hřbitově v roce 1835
započala výstavba kostela sv. Jindřicha, křížové cesty s kapličkami
a kamenných soch světců a světic
Marie a Hedviky. Vznikl tak architektonický vyvážený soubor památek, kterým vévodí jedinečná
poloha kostela na vyvýšeném místě v krajině. Od Ostravské ulice ke

kostelu vede kaštanová alej, která byla založena 24.dubna 1854
(v den sňatku rakouského císaře
Františka Josefa a u příležitosti
založení školy na Staré dědině).
Do architektonického komplexu
historického jádra Petřvaldu rovněž zapadá i přilehlý hřbitov, na
kterém stály první petřvaldské
kostely svaté Barbory a svatého
Bartoloměje. Současný hřbitov,
na kterém se začalo pohřbívat po
vysvěcení chrámu svatého Bartoloměje v 17. století, nám symbolicky připomíná místo odpočinku
obyvatelů petřvaldské vsi, kteří se
zasloužili o dnešní krásný vzhled
našeho města.
Otakar Kochan

Bernatíkův kříž - jak to bylo
Na křižovatce
ulic Družstevní a Na
Hranici stojí velký
mramorov ý kří ž,
o kterém se v publikaci Vlastivědná
topografie obce Petřvald od J. Karkošky na str. 122 uvádí:
„Na podzim roku
1889 pásli pasáci
krávy na strništích
a jetelisku Bernatíkova gruntu (č.p.25).
K večeru rozdělali si
oheň, by ohřáli zimou
zkřehlé údy. U ohně
bavili se nejrůznějšími hrami a konečně
i skákali přes vysoko šlehající plameny.
Na řadu přišla i sestra Jindřicha Bernatíka, nynějšího hostinského, č.p.25, jménem

Marie. Skočila, šatečky se na ní vzňaly a než
ulekaní pastýři přivolali
pomoc - uhořela. Na památku tragické události
postavil krčmář Jindřich
Bernatík starší tento
kříž s nápisem:
,Bože můj, Bože můj,
proč si mne opustil.' “
Mat.24, 27.
1889
Má jít o citát z Evangelia podle Matouše
kapitola 24 verš 27.
A číslo 1889 označuje rok postavení kříže.
Pokud tento popis
nešťastné události konfrontujeme se zápisy
v matrikách, zjistíme, že
časový údaj uvedený v publikaci J.
Karkošky neodpovídá.

Dle matričního zápisu v matrice úmrtí Petřvald 1810 – 1896
zemřela Marie - dcera hostinského Jindřicha Bernatíka z č.p.25
na popáleniny (in Folge von
Brandwunden) ve věku 4 let již
1.října roku 1884. Kříž by tedy
musel být vztyčen k 5. výročí
úmrtí této dívenky. Ale 3.března1888 umírá stejným rodičům
další dcera Hermína ve věku pět
a půl roku na „zápal mozku“ (Gehirn Entzündung).
Pravděpodobně další úmrtí
dítěte a zároveň 5. výročí úmrtí první dcery přiměly hostinského Bernatíka k vybudování
kříže s tím úpěnlivým zvoláním
k Bohu.
Zmíněný bratr popálené dívky
mladý Jindřich B. v době nehody
ještě nebyl na světě. A neštěstí
tak nemohl zabránit.
Další nesrovnalostí je, že od-

kazovaný citát by měl správně
mít označení Mat. 27:46, protože verš 24:27 zní:
Neboť jako blesk ozáří oblohu
od východu až na západ, takový
bude příchod Syna člověka.
Krátce po sametové revoluci
skupinka opilých petřvaldských
spoluobčanů vylezla na kříž, sošce Krista ulomili obě ruce a obrátili ji hlavou dolů. Soška pak
byla nahrazena napodobeninou.
Poškozený originál byl uschován.
Snad bude jednou restaurován
a navrácen na své původní místo.
Samotný kříž by si také zasloužil
opravu prasklin a znečištěného
povrchu.
Místní farní společenství prosí
o kontakt na potomky pana Jindřicha Bernatíka, fundátora kříže
umístěného v ulici Na Hranici.
Rádo by jej převzalo do péče.
Vít Ožana
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Bude Petřvald - Březiny vyloučenou lokalitou?
Na své obvyklé vycházce se
psem jsem procházel po ulici
Rychvaldské v Petřvaldě – Březiny.
. Z domu naproti Rekultivacím asi
č. 270 hulákalo rádio na celé okolí. S kým jsem se míjel, každý otáčel hlavou a pátral, odkud ten hluk
vychází. Pokračoval jsem kolem
Domova Březiny na ulici Parys. Zde
před domem č. 85 hrála hlasitě
hudba ze zaparkovaného zeleného
fordu. U auta dva muži rovnali do
přívěsu šrot. Museli na sebe hulákat, aby překřičeli hudbu. Hudbu?
Ne, jen to duc- duc- duc. Pomyslel jsem si, že důchodci z Domova
seniorů, který je vedle, mají určitě
radost z takového kraválu.

Že v této části Petřvaldu žijí
opravdu muzikální lidé jsem se
přesvědčil dále v ulici Porubské.
Zde v domě č. 1103, v okně vpravo dole, stál v otevřeném okně
mladík. Asi si připadal jako diskžokej, protože vyhrával na magneťáku a ještě k tomu zpíval. Chudáci
nájemníci, co zde musí všechno
vytrpět.
V Duchcově přijali vyhlášku,
kterou zakázali vysedávání venku na zídkách, vynášení židlí před
dům, pořádání pikniků v ulicích
před domy, aby tak zamezili hluku a nepořádku. Petřvald by měl
uvažovat o vyhlášce zakazující vyhrávání v zaparkovaných autech

a rádií v otevřených oknech, tj.
pořádání “soukromých diskoték“
pro okolí. Také jsem četl v novinách, že některé obce, které se
nyní nově vyjadřují k přiznání doplatků na bydlení, ve svém vyjádření zohledňují i chování žadatelů
ve svých bytech, co se týče dodržování klidu a pořádku. Toto by
měl praktikovat i MěÚ Petřvald.
Pak by vlastník bytu na ulici Parys č. 85, který ruší okolí hraním
rádia v autě, i nájemník na Porubské ulici č. 1103, který vyhrává
z okna, byli bez doplatku na bydlení. Pak by si možná uvědomili,
že se mají chovat jako ostatní nájemníci v ulicích Parys a Porubské,

jako většina. Prostě tiše, neobtěžovat okolí hlukem, nepořádkem.
A pokud si chtějí pouštět hudbu,
tak doma, při zavřených oknech prostě jen pro sebe. Tím také dodrží Domovní řád, který v čl. 11
uvádí v první větě, že uživatelé
bytů a příslušníci jejich domácností jsou povinni se t r v a l e chovat
tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele domu nadměrným hlukem.
Další věta pak hovoří o nočním
klidu. To, že je v první větě uvedeno t r v a l e, znamená po celý
den, nejen v době nočního klidu.
O nočním klidu pak hovoří až další
věta v čl. 11.
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

Vládci noci

Název
Akce

tel.: 596 541 092
e-mailu: petrvald@muzeumct.cz

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

Velká prázdninová
soutěž

1. – 30. 8. 2015 Vaše výtvarné zpracování zážitků z prázdnin ( fotky, obrázky, výrobky ) přineste
do TMP do konce prázdnin, soutěž o pěkné ceny, pro všechny věkové kategorie,
vyhodnocení 8. – 11. 9. 2015

Plachetnice
z polystyrenu

1. – 30. 8. 2015 Výroba jednoduchých plachetniček

Prázdninový koutek

1. – 30. 8. 2015 Různé aktivity pro malé i větší

Slepcovo přání
Slunce už vyšlo do dnešního rána
země teď hýří přehlídkou své krásy
všichni jsou šťastní přehlížejíc pána
na druhém chodníku ten s šedivými vlasy.
On s holí v ruce po chodníku kráčí
nevidí nic jen slepě kolem tápe
a netěší ho ranní trylky ptačí
ten kdo ho zná jen ten ho asi chápe.
Nevidí krásu která kolem leží
jde vstříc osudu ve tmách sám
a já ač chtěl bych pomůžu mu stěží
nejhorší na všem že ho dobře znám.
Jediná touha lidí s bílou holí
vidět jen vidět vidět vidět
to je to přání které tolik bolí
to je i přání pána s bílou holí.
HARRYJAN

POZVÁNKA
ZO ČSCH Orlová-Poruba pořádá 12-13.9.2015
okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů.
Výstava se koná u příležitosti 50. výročí organizace. So-9.0018.00, ne-9.00-14.00. www.chovateleorlova.webnode.cz
Srdečně zvou členové ZO Orlová-Poruba

OBECNÉ INFORMACE
OZNÁMENÍ
K DPS se zatoulala krásná přítulná kočička bílé barvy. Obyvatelé
DPS prosí, aby se jí někdo z dobrých lidí ujal.
Děkují obyvatelé DPS
tel. 727943495
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Technické muzeum Petřvald

Velká prázdninová soutěž
Během prázdnin nám do Technického muzea přineste v jakémkoli provedení
nejkrásnější prázdninový zážitek ( fotky, výrobky, obrázky )
a vyhrajte zajímavou cenu
V hodnocení soutěže 8.–
–11. 9. 2015
Soutěžíme ve třech věkových kategoriích::
1) 0 - 6 let 2) 7 - 13 let 3) 14 - 99 let

Technické muzeum Petřvald, K Muzeu 89, Petřvald, tel. 596 541
41 092,
0992,, e-mail:
e-mailil:l: petrvald@muzeumct.cz
p tr
pe
trva
trva
vald
ld@
ld
@m
@
muzzeu
eumc
eumc
mctt.cz
cz

INZERCE  INZERCE  INZERCE

ARBORMORAVIA
LETNIKYSLEVA20%
Okrasnéstromy,keƎearƽže
PalivovédƎíví:
OvocnéstromkyakeƎe,trvalky
špalky600,Ͳ/prms
Hnojiva,substráty,postƎiky
štípané700,Ͳ/prms
Otevíracídoba:PoͲPá8Ͳ17,So8Ͳ12
PetƎvald,Klimšova1878,tel.605248998,596542098

BARVY • LAKY Tom • pobočka Šenov
Nově otevřená prodejna barev a laků včetně příslušenství
v ŠENOVĚ u kruhového objezdu vedle potravin Hruška.
TENTO MĚSÍC AKCE:
PRIMALEX PLUS 15+3 kg....cena 459,- Kč!!!
HET KLASIK 15+3 kg....cena 489,- Kč!!!
JUPOL CLASSIC 15 l ( 25 kg )....569,- Kč!!!
AKCE HET KLASIK COLOR - 2+1 zdarma prodloužena!!
Kupte dva ks probarvené malířské interiérové barvy HET KLASIK
COLOR a dostanete 1 ks bílé barvy HET KLASIK k nákupu
ZADARMO!!!! Platí pro varianty 1,5 kg, 4 kg a 7+1 kg
Platí do vyprodání zásob!
MÁME NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU!
V prodeji rovněž za skvělé ceny syntetické i vodou ředitelné
barvy na kov, dřevo, včetně lazur značek COLORLAK,
ETERNAL, SOKRATES a dalších.
Kontakt:
Barvy Laky Tom, pobočka Šenov, IČ: 02680912, DIČ:
CZ8262044967, se sídlem ul. U Alejského dvora 619, Šenov,
tel.: 736 671 846, email: barvy.senov@seznam.cz.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Dne 11. července 2015 oslavila 80. narozeniny paní Anna Motlochová.
Všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojeností a hlavně zdraví
ze srdce přejí manžel Josef, dcera Anna a syn Petr s rodinami.

Vzpomínáme
Osud je někdy krutý, nevrátí, co právě vzal. Zůstanou jen vzpomínky a v srdci žal.
Dne 11. srpna 2015 uplynulo již 6 let,
co nás tragicky opustil náš syn Petr Maslák.
Navždy vzpomínají rodiče, sestra, babička a strýc Josef a Milan.

Bronislava Kokošínská 85 let
Anna Motlochová
80 let
Danuše Pavelková
80 let
Ing. Oldřich Polanský 80 let
Rudolf Scholz
80 let
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.

Uzavřená manželství
Jan Wolf a Andrea Šrůtková
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Natálie Janečková
Elen Kultová
Viktor Mann
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 4. srpna 2015 vzpomeneme nedožitých 75 let pana Eduarda Bystroně.
S láskou a úctou vzpomínají sestra Kristina a bratr Zdislav s rodinami.

Dne 11. srpna 2015 tomu bude 5 let, kdy odešel od všeho, co v životě miloval,
můj manžel, tatínek a dědeček pan Jiří Šotkovský.
S láskou a úctou vzpomíná manželka s rodinou.

Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 25. srpna 2015 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana Jindřicha Kvocha.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Bohunka, synové Vlastimil,
Stanislav a dcera Adéla.

Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene, kdo Tě znal, ten vzpomene.
Dne 16. července 2015 jsme vzpomněli nedožitých 90 let
pana Oldřicha Michalíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Klára a dcery s rodinami.

Zemřeli občané
Marie Brabcová
Milan Gembal
Jan Kollek
Ludmila Křístková
Pavel Polok
Ing. Josef Rohel
Eliška Tomicová
Anna Zavalská

87
85
71
88
50
76
99
82

let
let
let
let
let
let
let
let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dne 11. srpna 2015
si připomeneme
10 let od úmrtí
paní Vlasty Chudíkové.
Dne 17. srpna 2015 si
připomeneme
13 let od úmrtí
pana Miloše Chudíka.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Eva a Pavla a syn
Jiří s rodinami.

Dne 4. srpna 2015 vzpomínáme nedožitých 75 let
pana Eduarda Bystroně z Petřvaldu.
Tak krátce jsi šel s námi a teď cesta se dělí a ptáci nad Tebou Ti píseň nedopěli.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Jarka, dcera Taťána,
vnučka Michalka a celá rodina.

Od života pro sebe jsi nic nežádala, vše jen pro své děti, rodinu.
Své zlaté srdce jsi nám dala.
Kdybychom láskou budit je chtěli, neozve se nám vícekrát,
utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 24. července 2015 jsme vzpomněli 3. smutné výročí úmrtí naší milované
manželky, maminky a babičky paní Věry Španělové. S láskou a úctou vzpomíná
manžel Antonín a dcery Irena a Věra s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene si,
kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 30. července 2015
by se dožil 63 let
pan Zdeněk Baran.
S láskou vzpomíná
manželka Pavla, dcery
Ester a Andrea s rodinami.
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Úmrtíí
S hlubokým zármutkem oznamujeme přátelům
a známým, že dne 19. června 2015 zemřela
náhle ve věku nedožitých 89 let naše maminka
paní Ludmila Křístková.
Za zarmoucenou rodinu syn Jiří.

Oznamujeme všem přátelům, známým
a bývalým spolupracovníkům, že dne 6. června
2015 zemřel ve věku 77 let pan Ján Lipták.
Děkujeme všem, kteří na něho vzpomenou.
Věra Liptáková, bývalá snacha, vnuci Jan
a Jakub.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

INFORMACE
k inzerci na
www.petrvald-mesto.cz

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199
e-mail:
ondruch.jiri@seznam.cz
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
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KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIČ
IČO: 74447971, kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799. Pravidelná kontrola spalinových
cest 330,- Kč, vložkování, frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další kominické práce. NÍZKÉ CENY

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

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

Tel.: 603 948 057, 728 548 768

Kocourek Josef VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců a sedacích souprav
- půjčování stroje Kärcher s rozvozem
- parní vysavač - mytí oken

Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

mobil: 606 363 300, 731 490 561

KAMENICTVÍ
PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.
Domácí jídla dle vašeho přání za přijatelnou cenu.
Obložené mísy –1. (vepřová pečeně, sekaná s panenkou, kuřecí
stehna, jelito, jitrnice, uzené, sýr, zelenina)

Obložené mísy –2. (vepřový pikantní guláš, smažené kuřecí a

www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377

vepřové řízečky, kuřecí špalíčky,
uzené vepřové koleno, zelenina, sýr)

Studené mísy, jednohubky, aspiky, koláče, zákusky, dorty,
chlebíčky a jiné dle přání a dohody.
- zajíštění prostor až pro 300 osob
Více na www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 596 541 393
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