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POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
14. prosince 2016
v 16:00 hod.
v Kulturním domě
města Petřvald.

Foto: Libor Kulínský			

Kynologický závod „O pohár starosty města Petřvald“
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

prosincových
Petřvaldských novin

37. schůze Rady města Petřvaldu se konala 7. září 2016
RM rozhodla
za účelem změny užívání domu
 ve věci stížnosti zaměstnanč. p. 1738 na dům s pečovatelců Mateřské školy Petřvald,
skou službou v Petřvaldě – dodatečné stavební práce č. 2“ se
2. května 1654, přísp. org. - odloučeného pracoviště Závodní
společnosti MH – Stavby, s.r.o..
822 setrvat na svém stanovisku
Cena díla celkem po změně činí
ze dne 19. 7. 2016;  
14 650 682 Kč bez DPH;
 v souladu s ustanovením § 23  v rámci stavby „Chodník podél
odstavec 7 písmeno a) zákona
silnice III/4726 ul. Šumbarská
č. 137/2006 Sb., o veřejných
v k. ú. Petřvald u Karviné“ o uzavření dohody o činnosti a umíszakázkách, v platném znění,
tění stavby v ochranném pásmu
o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Stavební úpravy
vodního díla se společností Se-

veromoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.;
 o uzavření Dohody o zpracování osobních údajů z městského
kamerového systému mezi městem Petřvald a Českou republikou – Krajským ředitelstvím
policie Moravskoslezského kraje;
 o udělení Plakety města Petřvaldu paní Iloně Karkoškové
za celoživotní práci ve prospěch
města Petřvaldu v oblasti pe-

38. schůze Rady města Petřvaldu se konala 19. září 2016
práce v souladu se zákonem
RM rozhodla
137/2006 Sb., o veřejných za o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
kázkách, ve znění pozdějších
 o zahájení zadávacího řízení
předpisů a schválení zadávací
na veřejnou zakázku „Zatepdokumentace této veřejné zalení Kulturní ho domu v Pe kázky dle předloženého návrhu
tř valdě na ul. Kulturní 26“
s tím, že zadávací podmínky
v režimu zjednodušeného podmusí být schváleny poskytolimitní ho řízení na stavební
vatelem dotace a mohou být

upraveny dle požadavků poskytovatele dotace;
 v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a na základě protokolu o jednání hodnotící komise
pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na
zajištění veřejných zakázek

je 8. listopadu 2016.
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

dagogiky a kultury, panu Václavu Kožušníkovi a panu Jiřímu
Kovářovi za dlouholetou aktivní
činnost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Petřvaldu.

malého rozsahu pod označením:
 „Oprava místních komunikací
ul. K Muzeu, ul. Nejedlého a ul.
V Zimném dole“ a o uzavření
smlouvy o dílo s uchazečem
STRABAG, a. s., za cenu max. přípustnou 1 186 647 Kč včetně DPH;
(pokračování na straně 2)
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 „Stavební úpravy komunikace
ulice U Stružky v Petřvaldě“ a o
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG, a.s., za cenu
max. přípustnou 602 822 Kč
včetně DPH.
RM nemá námitek k záměru společnosti Green Gas DPB, a.s.,
navrhnout Obvodnímu báň skému úřadu pro území krajů
39. schůze Rady města Petřvaldu
RM vzala na vědomí rezignaci Mgr. Jiřiny Budíkové na funkci
ředitele Mateřské školy Petřvald
2. května 1654, přísp. org.

RM rozhodla
 o použití finančních prostředků
z investičního fondu přísp. org.
Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246

na pořízení serveru a konvektomatu;
 o uzavření Smlouvy o dílo na
servis výtahu v domě s pečovatelskou službou ul. Ráčkova
1738 v Petřvaldě se společností
Výtahy Holý, s.r.o.;
 v rámci stavby „VPIC Petřvald,
chodník ul. Březinská“ o uzavření smlouvy o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací,
pro stavbu města vedenou pod

RM vzala na vědomí výkaz o plnění
rozpočtu k 31. 8. 2016.

se konala 26. září 2016
RM vyhlásila v souladu s ustanovením § 166 odstavec 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění

pozdějších předpisů, konkurzní řízení na funkci ředitele Mateřské školy
Petřvald 2. května 1654, přísp. org.
RM pověřila vedením Mateřské
školy Petřvald 2. května 1654,

přísp. org. paní Hanu Lamlovou,
statutární zástupkyni Mateřské
školy Petřvald 2. května 1654, přísp. org. s účinností od 1. 10. 2016
do doby jmenování nového ředitele.

Moravskoslezského a Olo mouckého změny stávajících
zvláštních dobývacích prostorů
Petřvald III, Petřvald IV, Poruba
I a Radvanice I (redukce plochy
na povrchu).

názvem „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“;
 o podání žádosti o spolufinancování projektu „Dny regionální
kultury“ z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko –
Śłask Cieszyński v rámci programu Interreg V – A.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 9. 2016 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

76 165,00

77 257,75

63 295,04

Nedaňové příjmy

11 220,00

12 530,00

10 758,31

Kapitálové příjmy

0,00

93,00

110,55

3 113,00

7 460,55

6 839,07

PŘÍJMY CELKEM

90 498,00

97 341,30

81 002,97

Běžné výdaje

81 326,00

84 550,65

53 219,04

Přijaté transfery

Kapitálové výdaje

25 336,00

28 032,63

11 400,35

VÝDAJE CELKEM

106 662,00

112 583,28

64 619,39

8 084,00

8 343,98

-23 265,53

Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů

0,00

0,00

0,00

-1 920,00

-1 920,00

-1 440,00

10 000,00

8 818,00

8 817,72

0,00

0,00

-495,77

16 164,00

15 241,98

-16 383,58

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2016 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci „Rozpočty a závěrečné účty”.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Zrušený Den pro psy
Omlouváme se spoluobčanům
za zrušenou akci Den pro psy,
která se měla konat v úter ý
11. 10. 2016. Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí jsme
již ráno museli učinit kroky ke
zrušení akce. Museli jsme odvolat návštěvu hlavního hosta
z Prahy, dále televizi a ostatní
hosty. Také bylo důležité ochránit ozvučovací techniku. Během
odpoledne se předpověď napl-

nila, začalo opravdu pršet a to
v době, kdybychom měli za sebou přibližně polovinu programu.
Byla by škoda přijít o celý program, a právě proto jsme se domluvili na přesun termínu akce,
pravděpodobně na jaro. Budeme
se na vás těšit, a budeme doufat v pěkné počasí tak, abyste
si akci řádně užili.
Mgr. Pavel Marenčák,
zastupitel města Petřvald

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 4. ČTVRTLETÍ 2016
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
listopad: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
prosinec: 6., 7., 8., 14., 20., 21., 27., 28.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
17. listopad 22. prosinec
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí, úterý)
listopad: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
prosinec: 19., 20.

Nadace ČEZ podpořila výsadbu stromů u radnice města Petřvaldu
Při zahájení adventního jarmarku dne 26. 11. 2016 ve 13:30 hodin se před radnicí města Petřvaldu za účasti zástupců Nadace ČEZ a vedení města uskuteční slavnostní předání výsadby, která byla realizována na podzim letošního roku
v rámci projektu  „Sadové úpravy u radnice města Petřvaldu“.
Cílem projektu je zkvalitnění veřejného prostoru a zároveň zlepšení mikroklimatických podmínek v území (vytváření
stínu, zvýšení vlhkosti, snížení prašnosti, hlučnosti a proudění větru).
Sadové úpravy zahrnovaly výsadbu 11 ks dřevin s podrostem půdopokryvných keřů.
Výsadba byla realizována za finanční podpory Nadace ČEZ, v grantovém řízení „Stromy“, které je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. Tímto děkujeme všem, kteří se na výsadbě podíleli, především Nadaci ČEZ za finanční
podporu ve výši 118 813 Kč a realizační firmě TALPA - zahradnické služby s.r.o. za realizaci výsadby.
Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí
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Kontroly kotlů v rodinných domech
ho stavu a provozu zdroje. Obecní
úřad obce s rozšířenou působností může vyžadovat předložení potvrzení o provedení této kontroly.
Provozovatelem stacionární ho
zdroje se rozumí právnická anebo
fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje, pokud taková osoba
není známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního
zdroje. Provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje je povinen
zajistit provedení první kontroly
technického stavu a provozu zdro-

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen provádět
prostřednictvím osoby, která byla
proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj
udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, jednou za dva
kalendářní roky kontrolu technické-

je podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince
2016 (§ 41 odst. 15 zákona). Za
neprovedení této kontroly nebo
nepředložení potvrzení o kontrole
na vyžádání, lze uložit pokutu fyzickým osobám až 20 000 Kč, právnickým osobám až 50 000 Kč.
Pokud výrobce spalovacího stacionárního zdroje již zanikl, nebo není
znám, může tuto kontrolu provést
odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu
spalovacího stacionárního zdroje
(stejný způsob spalování, stejná

konstrukce zdroje). Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské
komory České republiky je zveřejňován Hospodářskou komorou
České republiky na internetových
stránkách:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Upozornění: Tato kontrola dle zákona o ochraně ovzduší nemá
nic sp olečného s v y hláškou
č. 34/2016 Sb., podle které se
provádí čištění, kontrola a revize
spalinových cest.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb.:
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče paliv
Do 55 kW včetně
Nad 50 kW

Pevné

Činnost
Celoroční
provoz
Čištění spalinové cesty
3x za rok
Kontrola spalinové cesty
1x za rok
Čištění a kontrola spalinové cesty 2x za rok

Kapalné

Sezónní provoz
2x za rok

Celoroční
provoz
2x za rok
1x za rok
1x za rok

Plynné

Sezónní provoz
1x za rok

1x za rok
1x za rok
1x za rok

Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí
zdroj: Obecní úřad s rozšířenou působností v Orlové

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná
Obec: Petřvald

Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

6

6

100,00

5 847

1 731

Kandidátní listina
č.

název

1

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

2

Občanská demokratická strana

9

Komunistická str.Českosloven.

12 Česká str. sociálně demokrat.
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Platné hlasy
celkem
2

Volební účast Odevzdané
v%
obálky
29,60

v%

č.

celkem

název

46 Dobrá volba

13

0,76

107

6,27

47 STAROSTOVÉ a nezávislí

34

1,99

24

1,40

52 Svobodní a Soukromníci

4

0,23

322

18,89

65 PRO REGION

5

0,29

72

4,22

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

4

0,23

63

3,69

3

0,17

0,11

68 NEZÁVISLÍ

0,00

70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

461

27,05

75 DSSS-Imigranty,islám nechceme!

5

0,29

78 Koalice SPD a SPO

22

1,29

81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.

338

19,83

41 Národní demokracie
43 Úsvit s Blokem proti islamiz.
45 Moravané

v%

0,11

0

37 Komunistická str. Čech a Moravy

98,44
Platné hlasy

2

32 TOP 09

1 704

Kandidátní listina

26 Koruna Česká (monarch.strana)

31 Změna pro lidi

% platných
hlasů

1 731

28 Romská demokratická strana
30 ANO 2011

Platné hlasy

1

0,05

31

1,81

4

0,23

82 Česká pirátská strana

9

0,52

141

8,27

0

0,00

37

2,17

Podrobnější výsledky voleb jsou zveřejněny na stránkách
Českého statistického úřadu.
Bc. Lucie Švandová, odbor správní
zdroj: Český statistický úřad - volby.cz

Kalendáře na rok 2017
Občané města Petřvald, kterým nebyl kalendář doručen do poštovní schránky, mají možnost si kalendář vyzvednout v termínu od 1. do 9. 11. 2016
na podatelně MěÚ v kanceláři
č. 102. Zbývající kalendáře budou
občanům nabízeny k prodeji od
10. 11. 2016 za cenu 34 Kč/kus.
Na jedno číslo popisné bude možné zakoupit pouze 1 kalendář. Věříme, že vás kalendář potěšil a bude
vám užitečným pomocníkem po
celý rok 2017.
odbor správní
Leden

Stavení Františka Bernatíka č.p. 221 ve Staré dědině (kolem r. 1930, Muzeum Těšínska)

Novoroční koncert v kostele

Karina

Úterý
Radmila

Středa
Diana

Čtvrtek
Dalimil

Pátek
Tři králové

Sobota
© KLEINWÄCHTER

Uzávěrka Petřvaldských novin
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Setkání jubilantů v KD

Páteční odpoledne v Kulturním
domě v Petřvaldě dne 30. září
2016 patřilo petřvaldským oslavencům. Abych to upřesnil, nebyli to
„pouze“ oslavenci, byli to jubilanti!
Jubilanti sedmdesátiletí a pětasedmdesátiletí, kteří přijali pozvání
od města Petřvaldu. A společně
se svými blízkými své životní výročí oslavili. Mezi čestnými hosty byli
zastupitelé města paní Mgr. Šárka
Němcová a pan Miloslav Hesek,
kteří jubilantům na začátku akce

předali růže. Za město Petřvald
byla přítomna i matrikářka Ivana
Tomková a kulturní referentka Bronislava Siudová. Ale co by to bylo
za oslavu bez dárků? Operetně muzikálový expres Vídeň, Paříž, New
York Umělecké agentury Zuzany
Rausové s účinkujícími z Moravskoslezského divadla potěšil svým
vystoupením přítomné a dovolím
si prohlásit, že něžně doladil už
tak načatou slavnostní atmosféru. Hojná účast oslavujících i jejich

blízkých a jejich úsměv na tvářích
mě utvrdily v tom, že tradiční podzimní setkání jubilantů v sále našeho kulturního domu je akcí líbivou
a zajímavou. Chtěl bych jménem
vedení města i jménem svým ještě jednou pogratulovat jubilantům

k životnímu výročí a popřát jim štěstí, radost i pevné zdraví. V závěru
bych chtěl poděkovat pracovnicím
města Petřvald a členům KPOZ za
profesionálně připravenou akci.  
Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města

Setkání jubilantů
Dne 17. září 2016 se uskutečnilo v obřadní síni slavnostní
setkání jubilantů, kteří oslavili
v červenci, srpnu a září letošního roku 80., 85. a 90. narozeniny. Pozvání přijali tito oslavenci:
Tibor Kratochvil, Anna Janasová, Marie Rohlová, Marie Tomášová, Marta Valová, Marie
Daňovičová, Ludmila Labojová
a Jiřina Trombiková.
Za město Petřval přijali oslavence Petr Přeček, člen zastupitelstva města, a Daniela Stromská,
členka komise pro občanské záležitosti. V programu následujícím po oficiální části se o dobrou
náladu postarali hudebníci, kteří
nás doprovázejí u slavnostních

obřadů, ve složení Karolína Levková – zpěv, Mgr. Renáta Šternberk – klavír a Zdeněk Smolka
– housle. Všem jubilantům ještě jednou přejeme do dalších let
především pevné zdraví, mnoho
osobní pohody, spokojenosti
a radosti ze života. Těšíme se na
další setkání s jubilanty, které
se bude konat v prosinci tohoto roku. V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout
naše pozvání do obřadní síně,
rádi Vás navštívíme doma.
Stačí si jen na matrice MěÚ
Petřvald dohodnout termín. Kontakt: tel. 596 542 904, e-mail:
tomkova@petrvald-mesto.cz

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

Komise pro občanské záležitosti

Zleva sedící v první řadě: Tibor Kratochvil, Ludmila Labojová a Jiřina Trombiková.
Zleva sedící v druhé řadě: Anna Janasová, Marie Rohlová, Marie Daňovičová,
Marta Valová a Marie Tomášová.
Zprava stojící: Daniela Stromská – členka KPOZ, Petr Přeček – člen zastupitelstva města a Ivana Tomková – matrikářka. Foto P. Římánek

Olivii Laurenčíkovou

Šimona Kasterka

Foto: Pavel Římánek

Foto: Pavel Římánek

Máte-li také zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte, kontaktujte
matriku: tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Komise pro občanské záležitosti
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Sportovní den v Jasienici
V pátek 23. 9. 2016 se do Polska vypravilo 19 žáků naší školy.
Doprovázeli je pan místostarosta
Ing. P. Dvořáček, paní tajemnice
Mgr. E. Kaňová a má maličkost
Mgr. H. Peter. Přesným cílem cesty
byl sportovní areál v polské partnerské obci Jasienici. Žáci zde soutěžili v minikopané, stolním tenise a ve
skateparku si zajezdili na koloběžkách. Akce se konala v rámci společného projektu Kulturní pohraničí
– modernizace infrastruktury v Petřvaldě, v Strumieni a v Jasienici.
Naši fotbalisté sehráli celkem čtyři
utkání, ve kterých předvedli pohlednou a organizovanou hru. Dvě výhry
a dvě prohry však bohužel nestačily na postup ze skupiny a případný
boj o mety nejvyšší. Stolní tenisté

rovněž bojovali statečně. Sami ale
přiznali, že soupeř byl nad jejich
síly. Také se svěřili, že neúspěch
je pro ně velkou motivací k tréninku, a že by si přáli pingpongový
stůl ve škole. O skatepark se dělili
čtyři naši koloběžkáři s hloučkem
polských dětí na bruslích. I když
se tady nesoutěžilo, všichni zvítězili, protože se úspěšně vyhnuli zranění. Celý sportovní den lze
hodnotit velice pozitivně, protože
vše proběhlo bez závažnějších obtíží, počasí bylo příznivé, občerstvení chutné, drobné dárky udělaly
radost a všichni účastníci zájezdu
byli v pohodě. Všem děkuji za příjemný páteční den.
Mgr. Hynek Peter
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Pracovní skupiny dostály svého přívlastku
V úterý 20. září 2016 se již potřetí v tomto roce sešli členové
Řídícího výboru projektu „MAP –
ORP Orlová“ (CZ.02.3.68/0.0/0.
0/15_005/0000090) na MěÚ
v Orlové - Lutyni, aby zhodnotili
dosavadní posun prací na projektu, jehož realizátorem je město
Orlová a nositelem ORP Orlová.
Cílem je vytvořit místní akční
plán vzdělávání do roku 2023,
který bude prioritně zaměřen na
rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let
v ORP Orlová (Orlová, Petřvald,

Doubrava). Bude zahrnovat oblast včasné péče předškolního
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Po půlroce intenzivních příprav –
sběru dat, tvorby dokumentace,
organizování a plánování – mohou vytvořené pracovní skupiny dostát svého přívlastku a na
plánu začít pracovat již s plným
nasazením. I proto se v polovině září uskutečnilo první setkání
vedoucích členů těchto pracovních skupin, kterých je celkem
šest. Každá má svou vyhraněnou

oblast, aby se domluvili s realizačním týmem projektu na aktivitách potřebných ke splnění
svých úkolů a v prosinci mohli
odevzdat návrh Akčního plánu
na rok 2017. Do té doby je úkolem realizačního týmu zaktualizovat v součinnosti se školami
v ORP Orlová strategický rámec
investic, aby pro případ podání žádosti o podporu z IROPU

(integrovaný regionální operační program) byla splněna jedna
z podmínek uvedených ve Výzvě
č. 47. Téma pracovních skupin
a možnosti čerpání dotací z IROPU byly hlavními tématy 3. zasedání řídícího výboru. To čtvrté
proběhne již v předvánočním
čase – 20. prosince.
Jana Pilariková
manažer projektu „MAP - ORP Orlová“

Činnost školního poradenského pracoviště v novém školním roce
Ve školním roce 2016/2017 dochází k drobným změnám v činnosti
školního poradenského pracoviště
(ŠPP). Funkci metodika prevence
přebírá po paní učitelce Mgr. Julii
Jankové (děkujeme za výborné předání informací, kontaktů a nápadů)
paní učitelka Mgr. Jana Güntherová. Výchovnému poradci a školnímu
psychologovi lze volat na nové telefonní číslo, kontakty i konzultační
hodiny jsou uvedeny na stránkách

školy v sekci Poradenství. Kancelář školního psychologa je přemístěna do přístavby naproti učebny
hudební výchovy. Rodiče, žáci i učitelé mohou i nadále využívat všech
služeb ŠPP po domluvě bezplatně.
Na společných úvodních schůzkách
ŠPP byl domluven plán preventivních akcí školy. V září jsme již zrealizovali ve spolupráci s Policií ČR
besedy o právním vědomí pro žáky
8. tříd. Dále jsou připraveny besedy

Bezpečná cesta do školy pro žáky
1. tříd a další preventivní akce. Některé besedy povede školní psycholog, jiné externí organizace dle
možností školy. Město Petřvald
pro žáky 5. – 9. tříd zrealizovalo
21. 10. 2016 také preventivní akci
Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN. Kromě již naplánovaných akcí
se ŠPP nebrání nápadům a nabídkám ze strany rodičů či veřejnosti,
přivítá jakoukoliv smysluplnou akci,

která našim žákům pomůže v rozvoji schopností a dovedností bránit
se negativním jevům ve společnosti i naučit se správnému občanskému chování a jednání. Své náměty
můžete adresovat komukoliv z ŠPP.
Mgr. Jana Güntherová
(metodik prevence)
Mgr. Pavla Helbichová
(výchovný poradce)
PhDr. Ing. Jana Lehnerová
(školní psycholog)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

Připravujeme:
9. 12. 2016 – vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi

Srdečně zveme všechny broučky a berušky,
malé i velké,

ve čtvrtek 3. 11. 2016

na

„Broučkiádu“
…uspávání broučků…

Malování vlastních broučků a berušek proběhne
v 16:00 hod. v SKS

Lampionový průvod broučků a
berušek začíná v 17:00 hod. od
budovy SKS.
Po uspání všech broučků a berušek proběhne
večerní čtení v knihovně.

Předprodej vstupenek od
14. listopadu 2016 v SKS
nebo v knihovně.
Počet vstupenek omezen!!!

Tel: 596 542 951, 723 909 247.

listopad 2016
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FOTOREPORTÁŽ
DEN TRADIC V PETŘVALDĚ
Letos se již počtvrté konaly městské slavnosti Dne tradic v Petřvaldě. Při této příležitosti starosta
Ing. Jiří Lukša a místostarosta
Ing. Petr Dvořáček předali pamětní plakety města Iloně Karkoškové, Jiřímu Kovářovi a Václavu
Kožušníkovi za celoživotní práci
pro město Petřvald. Pro návštěvníky byl připraven pestrý program.
Dobrou náladu a skvělou atmosféru podtrhlo nejen krásné počasí,

ale i 65 veteránů. Již teď se můžete těšit nejen na příští ročník Dne
tradic, ale i na další kulturní akce.
Děkujeme a vážíme si spolupráce
na kulturní akci Den tradic města
Petřvald 2016 těchto sponzorů:
AWT rekultivace a.s., SHARP centrum Ostrava s.r.o., Pekárna Karla
Hanka. Partnerem akce byla společnost Litovel.

Členové Sboru dobrovolných hasičů města Petřvald.

Bronislava Siudová,
kulturní referentka

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

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

Kamarádka knihovna
Kamarádka knihovna je celostátní soutěž o nejlepší
dětské oddělení knihovny v České republice. Soutěž organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR
a koná se v pravidelných dvouletých intervalech. V tomto roce se účastní soutěže i naše dětské oddělení. Děti vyplní vysvědčení a oznámkují
například chování knihovnic, spokojenost s otevírací dobou, jak se jim
líbí knihovna a mnohem víc. Důležitý je počet vyplněných vysvědčení,
která se následně posílají k vyhodnocení. Všem dětem velmi děkujeme.
Pokud jsi vysvědčení ještě nevyplnil, neboj se zeptat paní knihovnice,
určitě se nějaké najde s malou odměnou i pro tebe.

26. 11. 2016 Den pro dětskou knihu
V tento den budou v knihovně probíhat tradiční vánoční dětské dílničky, výroba vánočních přání a prodej nových dětských knih.
Počtvrté se uskuteční také výstava polské
dětské knihy. Výroba adventních věnců a vizovického pečiva proběhne v budově Technického muzea. V prostorách budovy SKS
budou své výrobky tradičně prodávat děti
ze základní školy. Přijďte se nechat unést vánoční atmosférou, odpočinout si a nabrat síly pro předvánoční shon. Těšíme se na vás v knihovně od 13.30 do 17.00 hod.

UPOZORNĚNÍ
Knihovna bude od 23. 12. do 30. 12. 2016 UZAVŘENA!

Týden knihoven
Ve dnech 3. - 7. 10. 2016 proběhl ve všech knihovnách v ČR Týden
knihoven. Ani naše knihovna nezůstala v propagaci svých služeb a akcí
pozadu. V pondělí 3. 10. jsme Týden knihoven zahájili maratonem čtení. Dětem z prvních a druhých tříd přišly číst paní Ilona Karkošková,
Jarmila Skálová, Mgr. Lucie Polková, Bc. Eva Kaňová a naše bývalé
kolegyně Marie Mráčková a Inka Burová . V úterý 4. 10. mezi nás zavítala populární spisovatelka dětských knížek paní Zuzana Pospíšilová.
Dětem z druhých tříd ZŠ představila své knížky a mile si s nimi popovídala. Děti měly spoustu zvídavých dotazů. Paní spisovatelka darovala
knihovně jednu ze svých posledních knih - Baobaba a jiné příběhy s kouzelnými ilustracemi Evy Chupíkové a dětem knihu křížovek a hádanek,
kterou také napsala. Po celý týden se mohli noví zájemci o členství
v knihovně přihlásit zcela zdarma. Hříšníkům, kteří patrně zcela zapomněli, že nějaké knihy z knihovny doma mají, byla nabídnuta možnost
vrátit je bez finanční újmy. Dne 6. 10. proběhla na louce za Technickým
muzeem tradiční drakiáda. Přestože byla zima, sluníčko jen občas vykouklo a větřík zafoukal, sešlo se 15 statečných a pár draků nakonec
na obloze poletovalo. Po celý týden se také za symbolickou cenu 2 Kč
prodávaly knížky, které jsme ze svého fondu vyřadili. Knihy tak dostaly novou šanci. Ale ani ty, které si nikdo nekoupí, neskončí ve sběrně.
Svážeme je do balíků a příští rok na jaře odvezeme na knižní trhy na
hrad Helfštýn, kde si své majitele najde snad každá kniha a výtěžek
z prodeje poslouží na opravu hradu.

Vernisáž
Dne 10. 10. proběhla vernisáž obrazů studentů výtvarného kurzu, který
probíhá v Petřvaldě pod vedením akademického malíře Davida. J. Lloyda. Malíř David John Lloyd se narodil  29. března 1957 v Lichfieldu.
Vystudoval Uměleckou školu v Chelsea a absolvoval Univerzitu umění
v Brightonu a v Londýně. Výstava obrazů potrvá až do konce prosince
2016. Těšíme se na vaši návštěvu. Webová stránka: lloyd-dj-artist.com

FOTO: Radka Haichlová
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Představujeme vám slečnu Zuzanu Plachou, která se díky svému koníčku
- sportovní rybařině - dostala na Mistrovství světa v rybolovné technice
(5. 9. 2016 – 12. 9. 2016, Španělsko – Castelon)
V našem městě žiji celý svůj dosavadní život. Chodila jsem zde i na
základní školu, ale jen do páté
třídy, protože pak jsem šla studovat na osmileté gymnázium do
Orlové. V současné době studuji
čtvrtý ročník VŠB, fakultu bezpečnostního inženýrství. Rybolovné
technice se věnuji již od mala zejména díky mému otci, který vedl
rybářský kroužek, do kterého mě
i bratra brával s sebou. Původně
jsme se věnovali jak rybaření, tak
rybolovné technice, avšak postupem času bylo potřeba si vybrat,
čemu se budeme věnovat naplno,
protože tréninku je potřeba obětovat spoustu času. Zvítězila tedy
rybolovná technika. Jako všichni
jsme začali na úrovni nižších krajských závodů, ze kterých jsme se
postupem času nominovali do reprezentace kraje a dostali se tak
na závody po celé České republice. Musím ale říct, že mezi dívkami to nebylo tak složité, jako mezi
kluky, kde je konkurence několikanásobně vyšší. Nyní už se na této
úrovni pohybujeme běžně a snažíme se dostat ještě dál.
Co je vlastně sportovní rybařina
– rybolovná technika?
Jde o odvětví rybařiny, kde se závodí v pěti až devíti disciplínách,
jako jednotlivci i ve družstvech.
Ráda bych zmínila, že i přesto, že
jde o rybařinu, tak nezávodíme na
vodní ploše, jak většina lidí předpokládá, ale na klasickém fotbalovém hřišti nebo nějaké jiné rovné
a travnaté ploše, kde můžeme rozestavit terče. Také by bylo dobré
upřesnit, že ani ryby nechytáme,

jedná se prostě o techniku házení.
Závody se obvykle pořádají v pětiboji – pro děti, v sedmiboji pro ženy
a v devítiboji pro muže. Máme tam
terčové disciplíny, kdy má závodník
za úkol trefit se speciální zátěží do
terče z různých vzdáleností a různými styly hodu (každý zásah je
bodově hodnocen), dále jsou tam
disciplíny, kdy se snažíme hodit
co nejdále a podle hozené vzdálenosti jsou pak přidělovány body.
Na konci závodu se vždy sečtou
výsledky z jednotlivých disciplín,
takže směrodatný je až celkový
součet bodů ze všech disciplín.
První úspěchy v mém případě začaly přicházet okolo patnácti až
šestnácti let, kdy se mi dařilo na
Mistrovstvích republiky obsazovat
přední příčky v různých kategoriích.
Od roku 2013 závodím v kategorii
žen. Během roku absolvujeme několik závodů, na základě kterých
jsem v letošním roce reprezentovala Českou republiku na Mistrovství
světa ve Španělsku. Tam se mi podařilo dostat letos poprvé, tedy ve
22 letech, a tak musím říci, že tento sport chce i trochu trpělivosti.
To byl dosud můj největší úspěch.
Na druhou stranu za ten obětovaný
čas to stojí, byl to rozhodně nezapomenutelný zážitek. Podařilo se
mi získat 2. místo v disciplíně zátěž
skish (terče) a celkově 5. místo. Do
budoucna se tam určitě pokusím
dostat znovu a příště snad i s lepšími výsledky.
Blahopřejeme Zuzce k úspěchu
a přejeme jí, aby na tu „bednu“
vystupovala co nejčastěji a na co
nejvyšší příčku.
Redakce PN

MS 2016 Španělsko - Castellon, 2. místo

Technické muzeum v Petřvaldě
Akce připravované
na měsíc listopad:
Stálé expozice:
Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví
Výstava:
Historický nábytek
Výstava představí nábytkářské
umění v průběhu historických
období. Návštěvník se seznámí se slohovými proměnami
nábytku, vhodnými materiály
pro výrobu nábytkových kusů
a s odbornou terminologií odvětví. Výstava s interaktivním
stanovištěm, určená také spoluobčanům se zdravotním postižením, je spolufinancována
ze zdrojů MSK. Výstava potrvá
do 31. 12. 2016.

• Adventní tvoření (26. 11. 2016
od 13h.) tvořivé dílny, zdobení baněk a drátkování - VSTUP
ZDARMA
• Svatá Barbora (30. 11. 2016)
přednáška p. Kupky -  bývalý horník a současný kapelník Malé
černé hudby. Povídání o hornictví, hornických kapelách (zejména Májováku) a skocích přes kůži
bude určitě zajímavé nejen pro
děti, ale i starší návštěvníky. Na
akci je nutné se předem objednat – do 25. 11. 2016
Kolektivy předem objednejte na
tel.: 596 541 092 nebo e-mailu:
petrvald@muzeumct.cz

II. Ročník kynologického závodu „O POHÁR STAROSTY MĚSTA PETŘVALD“
„…A počasí nám přálo…“
Rok se s rokem sešel a kvapem
se přiblížil termín největší kynologické akce naší ZKO, a to závodu „O pohár starosty města
Petřvald“, naplánováno na sobotu 15. 10. 2016. Již na prosincové členské schůzi jsme této akci
přidělili nevyšší prioritu. Vše naplánováno do nejmenšího detailu,
termín akce nahlášený s půlročním předstihem na Český kynologický svaz (to kvůli oficiálně
přidělenému svazovému rozhodčímu) a spolehlivý figurant, na kterého se chodilo trénovat několik
měsíců před závodem. Jak vše
dopadlo, mohl posoudit každý,
kdo se závodu zúčastnil, nebo se
přišel podívat, jak takový kynologický závod probíhá. Z pohle-

du organizátorů a závodníků, jak
naší ZKO, tak závodníků z jiných
ZKO, se vše vydařilo. I ti závodníci, kteří nestáli na stupních vítězů, odcházeli s úsměvem, plným
žaludkem, dobrou náladou a také
s příslibem, že v příštím roce budou zase bojovat v našem závodě. Také nám extrémně vyšla
„vstříc“ příroda a sobotní den
byl krásný, teplý a slunečný. Pan
rozhodčí vyzdvihl nejen připravenost závodních týmů, ale také velmi příjemnou a vřelou atmosféru
panující během celého závodu.
Pro závodníky, kteří se umístili na
předních místech, byly příjemným
překvapením hodnotné ceny, a to:
- špičkové superprémiové krmivo pro psy Taste of the Wild

listopad 2016
a 95% masové konzervy pro psy
GRAND
- pro první místa v jednotlivých
kategoriích originální vyřezávané sošky vyrobené firmou „Ateliér Dřevko – Vlasta Koběrská
- pro každého závodníka PIZZA
od Krtečka
- nápoje posky tla restaurace
Mokroš
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- reklamní předměty firmy Gappay a naší ZKO
Závod byl ukončen vyhlášením
výsledků v jednotlivých kategoriích a předáním cen, kterého
se osobně ujal náš pan starosta
Ing. Jiří Lukša. Velmi si vážíme,
že si na náš závod našel čas. Zároveň děkujeme městu Petřvald

za finanční podporu při pořádání takto náročné akce a také za
přízeň, kterou již několik let věnuje naší ZKO a která se v posledních letech stále zlepšuje
a rozvíjí.
A jak konkrétně dopadly závodní
týmy z naší ZKO, ukazuje následující tabulka:        
kategorie ZZO
Pořadí Psovod

Pes

1

Denisa Matevová

Despri

Německý ovčák

2

Antonín Řezníček

Jenny

Zlatý retrívr

3

Vladimír Mucha

Aura

Belgický ovčák Malinois

kategorie ZM
Pes

1

Ilona Janáčková

Xsara

2

Otakar Spratek

Rony

Velký Knírač

3

Petr Semanco

Fenix

Německý ovčák

Chodský pes

kategorie ZVV1

Foto: Libor Kulínský

Hasiči Petřvald
Dobrovolní hasiči z Petřvaldu se
každoročně, společně se spřátelenou jednotkou OSP Jasienica,
účastní soutěže v požárním sportu, která je pod záštitou příhraniční česko-polské spolupráce.
Letošní zápolení se uskutečnilo
dne 17. 9. 2016 v Ostravě - Radvanicích, respektive u hasičské
zbrojnice v Ostravě - Bartovicích,

Pořadí Psovod

kde byla pro soutěžící připravena
dobrá závodní trať a bohaté občerstvení. V této soutěži se časy
obou družstev sčítají a vyhrávají
ti nejrychlejší. Naše družstvo se
umístilo na krásném 3. místě. Na
tomto místě bych chtěl poděkovat
našim polským kolegům. Těšíme
se na další spolupráci.
Radek Barwik, SDH Petřvald-Březiny

Pořadí Psovod

Pes

1

Soňa Barnová

Centes

Německý ovčák

2

Petra Šochová

Nicolas

Německý ovčák

3

Petr Semanco

Carlo

Belgický ovčák Tervueren
za ZKO Petr Semanco

Skok z prázdnin
Tato akce se již stává tradicí života v našem městě. Každoroční akci organizuje MO ČSSD za přispění sponzorských darů od
příznivců a sympatizantů naší strany. Bohužel, v letošním roce
nám počasí příliš nepřálo, ale přesto se našli i tací, kteří v sobotu 17. 9. 2016 v družném rozhovoru s politiky probírali nejen
politickou situaci. K dobré náladě přispěla i zábavní agentura
TOMINO, která se věnovala dětem a soutěžím pro ně. Také nezbytnou součástí se stal povoz s koníčky pana Martina Grafa. I když
jsme si všichni mohli sborově notovat "Prší, prší….“, nálada byla
dobrá a naše poděkování za účast patřilo ministrovi zdravotnictví
MUDr. S. Němečkovi, náměstkovi hejtmana MSK pro zdravotnictví Ing. J. Martinkovi, poslanci Ing. L. Šinclovi i všem přítomným.
Počasí nás neodradilo, a tak už nyní přemýšlíme o tom, jakým
způsobem vylepšíme další ročník Skoku z prázdnin.
Za MO ČSSD Ing. M. Polochová, předsedkyně organizace

ZO ČZS Petřvald

pořádá pro své členy
a příznivce ve středu dne 9. 11. 2016 v klubovně
zahrádkářů veřejnou přednášku na téma:
Včelaři a zahrádkáři spolu pro životní prostředí
Přednáší Mgr. Václav Sciskala - začátek v 16:00 hod.
Přednášejícímu se vzácně podařilo skloubit teoretické přístupy
s dlouholetou praxí. Odborník se věnuje cca 30 let chovu včel
a současně přednáší danou problematiku prakticky po celé republice. Je také předsedou Okresního výboru Českého svazu
včelařů v Karviné. Instruktor spojuje oblast zahrádkářství a problematiku opylování rostlin. Ve svém vystoupení se zaměří zejména na optimální součinnost včelařů a zahrádkářů. Bude se
také orientovat i na problémy, které trápí včelaře a zahrádkáře
(civilizační problémy a přemíra chemie v potravinách). Těšíme se
na vaši hojnou účast.     
Zve výbor ZO ČZS Petřvald
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TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
3. 9. - mistrovské utkání I.B tř.
(4. kolo).
TJ PETŘVALD - H. SUCHÁ 1:6 (1:6).
Branka: 12.´O. Kostka.
10. 9. - mistrovské utkání I.B tř.
(5. kolo).
RAŠKOVICE - TJ PETŘVALD 3:0
(2:0).
100. utkání za muže Hepa odehrál T. Sobek.
17. 9. - mistrovské utkání I.B třídy (6. kolo).
TJ PETŘVALD – SMILOVICE 1:3
(0:1).
Branka a asistence: 47.´O. Kostka (K. Biela).
24. 9. - mistrovské utkání I.B třídy (7. kolo).
HNOJNÍK - TJ PETŘVALD   0:4 (0:1).
Branky: 14.´J. Karkoška, 61.´T.
Vo l n ý, 67.´ T. S o b e k , 8 6 .´J.
Sztymon.
Po sedmi kolech patří Hepu předposlední 13. příčka s 6 body.
Dorost
3. 9. - VOLNO (lichý počet účastníků).
11. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže (5. kolo).
TOŠANOVICE - TJ PETŘVALD 1:2
(0:0).
Branky a asistence: 72.´V. Zajíček (L. Foltýn), 86.´J. Sztymon
(D. Kršák).
14. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže. (6. kolo).
TJ PETŘVALD - LIBHOŠŤ   2:2 (1:1).
Branky a asistence:  18.´V. Gellnar
(T. Sklepek), 64.´V. Zajíček z pen.
(faul na V. Gellnara).
17. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže. (7. kolo).
TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ
1:1 (0:0).
Branka a asistence: 55. V. Zajíček
(J. Sztymon).

25. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže. (8. kolo).
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD 2:1 (1:0).
Branka a asistence: 67.´V. Zajíček
(V. Gellnar).
Po osmi kolech jsou dorostenci
Hepa na 10. místě s 10 body.
28. 9. - přípravné utkání.
H. SUCHÁ - TJ PETŘVALD 0:1
(0:0).
Branka a asistence: D. Durczok
(D. Kršák).
P. Sekera

Starší žáci
10. 9. - mistrovské utkání okr.
přeboru. (3. kolo).
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD
1:1 (1:1).
Branka: J. Zborovský. Sestava: D.
Pokorný - M. Kutáček, J. Zborovský, O. Milian, J. Rusoň - M. Šebesta, D. Lach, D. Tekeli, D. Klos,
D. Knorr.
17. 9. - mistrovské utkání okr.
přeboru (4. kolo).
TJ PETŘVALD - ALBRECHTICE 3:0
(1:0).
Branky: M. Šebesta 2, D. Klos.
Sestava: D. Pokorný - M. Olšar, J.
Zborovský, D. Klos, J. Rusoň - M.
Šebesta, D. Tekeli, Z. Kandráč, D.
Lach, D. Knorr.
25. 9. - mistrovské utkání okr.
přeboru (5. kolo).
Viktoria BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
2:3 (0:1).
Branky: M. Šebesta 2, M. Kutáček. Sestava: D. Pokorný - M. Kutáček, D. Klos, O. Milian, J. Rusoň
- M. Šebesta, D. Pasz, D. Knorr. Po
pěti kolech vedou starší žáci Hepa
tabulku okr. přeboru s 13 body.
Mladší přípravka
5. 9. - okr. přebor (turnaj č. 2).
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD 12:7
Branky: M. Marcol 3, V. Kuzma 2,
T. Serafín, A. Súdna.
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD
6:12

Branky: M. Marcol 3, V. Lach 3,
A. Súdna 3, J. Pečonka, V. Kuzma, T. Serafín.
12. 9. - okr. přebor (turnaj č. 3).
Slavia ORLOVÁ „A“ - TJ PETŘVALD   5:6
Branky: M. Marcol 4, V. Kuzma,
A. Súdna.
Slavia ORLOVÁ „B“ - TJ PETŘVALD   1:8
Branky: M. Marcol 3, A. Súdna 3,
V. Lach, J. Pečonka.
MFK K ARVINÁ „B“ - TJ PETŘVALD   9:8
Branky: M. Marcol 3, A. Súdna 3,
J. Kalousek, J. Pečonka. Sestava:
M. Pokorný - V. Lach, V. Kuzma, M.
Marcol, M. Křístek, A. Súdna, J.
Pečonka, D. Bednář, J. Kalousek,
P. Šplíchal.
K. Pokorný

Starší přípravka
Kluci ze starší přípravky zahájili sezonu sice prohrami, ale co
se musí cenit, je jejich bojovnost
a nasazení. Protože se soutěž přípravek nehraje na vítězství, ale na
počet vstřelených branek, tak se
budeme snažit ještě nějaké přidat. Budeme rádi, pokud se do oddílu přihlásí co nejvíce dětí, které
mají rády fotbal a mohly by posílit
hlavně ročník narození 2006. Těch
je nyní žalostně málo.
Zápasy soutěže:
Viktorie Bohumín - TJ Petřvald 7:6
(6:2) Branky:  Bitala Š. 2, Stavař
V. 2,  Marcol M., Böhm Š.

TJ Petřvald - Gascontrol Havířov
"B" 8:9 (4:3) Branky: Marcol M.
3, Stavař V. 3, Böhm Š.,  Súdna.
TJ Petřvald - Inter Petrovice 6:19
(4:8) Branky:   Marcol M. 2, Böhm
Š. 2, Stavař V. 2
MFK Havířov "A" - TJ Petřvald 8:5
(4:0) Branky: Stavař V. 4, Kuzma V.
TJ Petřvald - Slovan Havířov "B"  
9:9 ( 4:5) Branky: Stavař V. 4,  
Böhm, Súdna, Marcol, Lach, Levánsky.
Pořadí soutěže po
I. Petrovice
Sl. Orlová
Bospor Bohumín
Gas. Havířov B
MFK Havířov A
TJ Petřvald
Dětmarovice
Sl. Havířov B
Vikt. Bohumín
Věřňovice

5 kole:
60b
57b
55b
38b
35b
34b
22b
15b
13b
  6b

Starší přípravka se zúčastnila
i turnaje pořádaného MFK Karviná, na kterém po bojovném výkonu obsadila celkové páté místo.
Turnaj MFK Karviná:
TJ Petřvald – MFK Karviná 06  
0:10
TJ Petřvald – Těrlicko 2:2 Marcol, Stavař
TJ Petřvald – MFK Haví řov 2:5  
Marcol, Stavař
TJ Petřvald – Dětmarovice 7:2 Stavař 5, Bitala 2
TJ Petřvald – MFK Karviná 1:9  
Bitala
M. Stavař

Mladší žáci
1. kolo: TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN   5:10
Branky: D. Lach 2, A. Durczok, Z.
Kandráč, K. Pražienka.
2. kolo: H. BLUDOVICE - TJ PETŘVALD   0:8
Branky: A. Durczok 3, V. Stavař 2,
P. Müller, V. Sommer, Z. Kandráč.
3. kolo: TJ PETŘVALD - Sn H.
ŽUKOV   0:2
4. kolo: Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD   5:1
Branka: Z. Kandráč.
5. kolo: TJ PETŘVALD - D. DATYNĚ   4:2
Branky: A. Durczok 2, D. Lach, V.
Sommer.
J. Cífka

listopad 2016
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Tarokáři TJ Sokol
Petřvald pokračuji v letošní
mezinárodní tarokové lize
ve spanilé jízdě!
V sobotu 8. října pokračovala Grand Prix Slezska již svým
9. turnajem z celkového počtu jedenácti v tomto ročníku.
Hostitelem bylo polské město
Czechowice - Dziedzice, kde bylo
přítomno 56 tarokářů. Turnaj
skončil velkým úspěchem našeho zástupce Václava Jurčíka (na
snímku druhý zprava), který se

stal celkovým vítězem s plným
počtem dvaceti bodů. Jedná se
o nejlepší výsledek jednotlivce
v posledních letech. Rovněž se
dařilo Tomáši Chrobákovi, který se umístil na 7. místě, čímž
si upevnil pozici v čele celkového pořadí.
Za TJ Sokol Petřvald
– Ing. Josef Němec – starosta

Veterans Petřvald opět vítězně
Čtyři turnaje, 3 vítězství a jedno
2. místo. To je letošní vizitka bývalých fotbalistů TJ Petřvald a Slavoje Petřvald. Turnaje, kterých se
zúčastňují hráči starší 35 let, proběhly na přelomu letních prázdnin
a začátku školního roku. Výborné
výkony našich „Petřvalďáků“ vyústily ve třetí vítězství za posledních 5 let. Dva turnaje, pořádané
na hřišti SK Slavoj Petřvald, byly
jasnou záležitostí domácích borců a položily základ celkovému
vítězství. Velký dík patří panu
D. Pavlitovi a městu Petřvald za

sponzorství a možnost uspořádání těchto akcí. V příštích letech se
budeme snažit navázat na tyto
úspěchy a snad se podaří získat pohár pro vítěze tří po sobě
jdoucích let do stálého vlastnictví. Velký pohár na fotografii by
stál určitě za to, aby připomínal
úspěch dosáhnutý nadšenými
„čutálisty“. Takže přejeme hodně
dalších podobných vítězství všem
odhodlaným „nelenivcům“ a těšíme se na stálou podporu všech,
kteří nám ukázali svou přízeň.
Díky! 
K8S

NAPSALI NÁM...
Reakce na články z PN září 2016 a zasedání
Zastupitelstva města Petřvald dne 31. 8. 2016
Ráda bych touto cestou reagovala na články z minulých PN,
které se týkaly zasedání zastupitelstva, především konfliktu v MŠ
Petřvald. Jelikož jsem se zasedání neúčastnila, ale problematika
mě velice zajímala, zhlédla jsem
na webových stránkách města videozáznam.  O konfliktu mezi paními učitelkami a paní ředitelkou
jsem slyšela poprvé, asi protože
moje dítko chodí na MŠ Březiny.
Zde bych jen chtěla říct, že paní
ředitelka se k nám rodičům vždy

chovala slušně a mile. Při jednání mi to připadalo spíše jako pranýřování jedné osoby, aniž by se
daly vyslyšet názory protistrany.
Problematika zabezpečení školek
se mi zdá jako nafouknutá bublina. Bylo zde namítáno nedostatečné zabezpečení MŠ Březiny,
s čímž se má v budoucnu něco
dělat. Ostatní školky již zabezpečené jsou. Já jsem se systémem
v MŠ Březiny velmi spokojená, dítko dovedete do osmé hodiny, pak
se školka zamkne a odemyká se

Poděkování a upřesnění…
Dovoluji si poděkovat Radě města Petřvald pod vedením starosty
města, pana Ing. Jiřího Lukši, za všechen čas, který věnovala řešení
celé vzniklé situace kolem odloučeného pracoviště MŠ na ul. Závodní
822. Po celou dobu mého působení na místě ředitelky mateřské školy, a to od roku 1994, byla spolupráce se zřizovatelem vždy na velmi dobré úrovni. Děkuji tímto také všem zaměstnankyním mateřské
školy, které projevily svůj osobní odlišný a nesouhlasný názor s projevem kolegyň uvedeného odloučeného pracoviště. Mé poděkování
patří také všem rodičům, se kterými jsme se dlouhé roky potkávali,
spolupracovali, pořádali různé akce, a kteří mi vyjádřili svou podporu
za kus odvedené práce. Upřesnit bych chtěla to, že jsem nebyla z vedení mateřské školy Radou města Petřvald odvolána, sesazena či
zrušena, ale že jsem se rozhodla pro další profesní krok a na základě
vlastního svobodného rozhodnutí jsem odstoupila z místa ředitelky
mateřské školy, abych mohla plynule pokračovat v dalším profesním
působení…  
         
Mgr. Jiřina Budíková

znovu v 14.30 hodin. Že by nějaké dítě vyklouzlo se mi zdá velmi
nepravděpodobné. Paní učitelky
mají již tak velmi náročnou práci (psychicky i fyzicky). V té době
(do 8hod. a po 14.30 hod.) je jen
jedna učitelka na 28 dětí. Po přidání zabezpečení v MŠ Březiny
bude tato paní učitelka co chvíli
odbíhat, aby otevírala (mačkala)
tlačítko zvonku a pouštěla rodiče, kteří přivádějí (odvádějí) své
děti? Je to opravdu to nejlepší pro
děti? Na jednání zastupitelstva se
často zmiňovalo – že jde o dobro
dětí! Není opravdu lepší, když si
s nimi paní učitelka hraje a věnuje
se jim bez přerušování¬? Pokud si
jako rodiče sáhneme do svědomí,
je někdy problém pro nás uhlídat
dvě či více svých dětí. Je mnohem
větší pravděpodobnost, že v čase,
kdy musí paní učitelka jít pouštět
rodiče, si děti bez dozoru ublíží navzájem. A zase z toho „osvícení“
rodiče budou vinit paní učitelku!
Navíc mi vyhovuje přijít do školky
a vidět, s kým (čím) si dítko hraje
spontánně. Často vidím paní učitelky, jak si s dětmi na zemi hrají,
skládají, tvoří, tedy vím, že je o ně
dobře postaráno. Zajímalo by mě,
jak moc tento systém „zlepšení“
narušuje chod ostatních školek.
Romana Sojková

Tiché dny
podzimu
Přichází podzim klidný a tichý
s náručí plnou plodů
z polí i ze zahrad
sklízíme poslední úrodu
Teplý vánek ještě vane
stříbrná vlákna pavučin
ovzduším plují
malí pavoučci na nich cestují
domov si hledají
zpěvní ptáci se houfují
loučí se s námi
za potravou na jih se stěhují
Bouřlivé dny léta končí
stromy září všemi barvami
nastaly tiché dny podzimu
příroda se připravuje na zimu
Anna Kapustková

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní Gabriele Vašekové za pomoc, kterou jako jediná poskytla mé dceři dne
1. září 2016 na zastávce
u Penny Marketu.
Michalková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Blahopřání
Dne 11. října 2016 oslavila své 85. narozeniny paní Marie Štěrbová. Všechno
nejlepší, hlavně stále zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let Ti přeje dcera
Pavla s rodinou. K přání se připojuje rodina Serafínova a Hlubkova.

Ing. Jaromír Čarnecký
Helena Rohlová
Marie Štěrbová
Vlasta Kalinová

90
85
85
80

let
let
let
let

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

Uzavřená manželství
Dne 15. října 2016 oslavila krásné životní jubileum 85 let naše maminka,
babička a prababička paní Zdeňka Pyrchalová. Do dalších let vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, pohody a životního optimismu přeje dcera Marie s rodinou,
syn Karel s rodinou, vnučky a pravnučky.

Dne 16. listopadu 2016 oslaví paní Jindřiška Bubnová 75. narozeniny.
Přejeme jí ze srdce do dalších let pevné zdraví, pohodu a štěstí.
Dcery Jana Zajíčková a Věra Liptáková s rodinami.

Miroslav Kovalovský
a Radka Němčicová
Lukáš Borovec
a Monika Behanová
Tomáš Bartusek
a Pavlína Mutinová
Petr Volný
a Zdeňka Robenková
Zdeněk Werlík
a Andrea Zeliosová
Michal Valenta
a Silvie Hrebíková
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Vzpomínáme

Narozené děti
Olivie Laurenčíková

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 18. listopadu 2016 by oslavil 80. narozeniny pan Bohumil Janečko a zároveň
20. února 2016 vzpomeneme 25. výročí jeho úmrtí. Stále vzpomíná manželka
Dana, dcery Martička s rodinou, Bohunka s rodinou, Ivanka s rodinou, Marcelka
s rodinou, deset vnoučat a čtyři pravnoučata. Nezapomeneme.

Nad petřvaldským hřbitovem tichý vánek věje a Tobě, tatínku,
k věčnému spánku tichou píseň pěje.
Dne 4. listopadu 2016 vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí
pana Milana Rösnera z Petřvaldu. S láskou a úctou vzpomínají syn Zdeněk,
dcera Anička s manželem, vnučka Veronika s manželem, vnuk Libor s manželkou
a pravnučky Kristýnka, Nikolka a Izabelka.

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Lubomír Bernatík
Evženie Dostálová
Alena Kaňová
Věra Rusoňová
Petr Vicherek
Břetislav Sojka
Marie Toporkevičová
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Udělal jsem, nač síly mé stačily
a osud udělal, co chtěl.
Dne 9. listopadu 2016 vzpomínáme 30. výročí,
kdy nás ve věku 66 let opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček pan Vítězslav Kens.
S láskou a úctou budou vždy vzpomínat dcery
Alena Pytlíková a Ivanka Dobrovolná s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 20. listopadu 2016 si připomeneme
smutné nedožité 50. výročí narození našeho
syna pana Antonína Ponči. S láskou a úctou
vzpomíná rodina a přátelé.

Marně Tě naše oči hledají, marně nám po lících
slzy stékají. Odešel jsi tiše, jak hvězda padá,
vzpomínka na Tebe neuvadá.
Dne 8. listopadu 2016 vzpomeneme nedožité
84. narozeniny pana Benedikta Kubného.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Emilia
s rodinou.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 17. srpna 2016 jsme vzpomněli 6. smutné
výročí úmrtí našeho tatínka pana Bronislava Bryly.
Dne 1. října 2016 jsme vzpomněli jeho nedožité
80. narozeniny. Vzpomínají synové Stanislav
a Jaroslav s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 28. listopadu 2016 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí pana Josefa Ondrucha.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila
a syn Jiří s rodinou.

Dne 25. listopadu 2016 uplyne 15 let, kdy
zemřela maminka, babička a prababička
paní Marie Slívová, roz. Jurčanová.
Vzpomínají děti Marta, Otakar
a Eliška s rodinami.

64 let
92 let
91 let
82 let
55 let
76 let
93 let
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Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 17. listopadu 2016 vzpomeneme na 1.
výročí úmrtí pana Jaroslava Vojtíka. S láskou
a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene
přítelkyně Maria s rodinou.

Milý bráško, život jsi měl rád a chtěl jsi tu
s námi být, bohužel přišla nemoc
a Ty jsi od nás musel odejít.
Dne 28. září jsme vzpomněli 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milý bratr
pan Jiří Bidlo. S láskou a úctou vzpomínají
sourozenci Zdeňka a Bohuslav s rodinami.

Dne 19. dubna 2016 jsme vzpomněli nedožitých narozenin paní Jarmily Czyžové a zároveň dne
13. října 2016 jsme vzpomněli nedožitých 100 let pana Eduarda Czyže. Vzpomínají dcera Jarmila,
vnučky Irena, Jarmila a Markéta s rodinami.

Osud nám nikdy nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
My už nemůžeme pro Tebe nic udělat, jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob dát,
chvíli postát a vzpomínky věnovat.
Dne 10. listopadu 2016 vzpomeneme 30. výročí úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka a pradědečka
pana Josefa Hermana. S láskou a úctou vzpomíná syn Miroslav s rodinou.
Děkujeme všem, kdo si na Tebe vzpomenou s námi.

Dne 12. listopadu 2016 uplynou dva roky
od chvíle, co nás navždy opustila maminka,
babička a prababička paní Zdeňka Tajdusová.
S láskou vzpomínají dcera Marcela, syn Zdeněk
a zeť Miroslav s rodinami.

Kde v srdci zůstává, neumírá.
Dne 2. října 2016 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
pana Miroslava Hoskovce a dne 9. října 2016 jsme vzpomněli
5. výročí úmrtí paní Eriky Hoskovcové.
Vzpomíná dcera Pavla s rodinou.

Čas rychle ubíhá, ale bolest
v našich srdcích je stále stejně hluboká.
Děkujeme za chvíle, kdy jsi s námi byl,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Scházíš nám, v srdcích a vzpomínkách
zůstáváš.
Dne 5. října 2016 jsme vzpomněli nedožité
75. narozeniny pana Jiřího Giecka z Petřvaldu.
Manželka Vlasta, dcera Jarmila a syn Jiří s rodinami.

Utichlo Tvé srdce, utichl Tvůj hlas,
jen lásky a vzpomínky v nás žijí dál.
Dne 21. listopadu 2016 by se dožil 79 let náš
milovaný pradědeček, dědeček, tatínek a manžel
pan Martin Sobol. Zároveň jsme si 15. září 2016
připomněli 3. výročí jeho úmrtí. S láskou na
něj vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
Mária, synové Miroslav a Martin, dcera Alena,
snacha Marta, zeť Jan, vnoučata Jarek, Michal, Tomáš, Petr
a Martina, pravnoučata Sebastián, Sára a Martin.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

MASÁŽE

Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká
1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční masáže. Místo masáže
lze domluvit při objednání masáže (i v klidu vašeho domova).
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže
s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen,
kotníků, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie,
lymfatická masáž, Reflexní terapie atd...
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199

e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Smrk kulatina 1 prs m…….550 Kč s DPH;
Buk kulatina 1 prs m……1 280 Kč s DPH;
Doprava 15 Kč/km
areál AWT Rekultivace
Rychvaldská 2012
Petřvald 735 41
Mob. 739 521 216

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

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

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

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

PODROBNÉ INFORMACE
k inzerci na
www.petrvald-mesto.cz

Celoroční rozvoz brambor
Fa: Tesa – ičo: 66148952

Nabízíme Vám dovoz zdarma.
Brambory 5kg................40 Kč
Brambory 15kg………….100 Kč
Přijímáme i objednávky brambor
k uskladnění.

601 537 884

Stačí jen prozvonit, rádi zavoláme.
!!! Facebook !!! – Brambory Petřvald

VÝLOV RYBNÍKU
PRODEJ ŽIVÝCH RYB

(kapr, amur, tolstolobik, pstruh, štika, candát, sumec a jiné)

Velký výběr nástražních rybek.

Výlov a prodej: 19. 11. 2016 od 8.00 - 16.00 hod.
Prodej: 20. 11. 2016 od 8.00 - 16.00 hod.

Naproti mlýnu v Šenově - ul. U rybníků (pod ČSAD rybník u hlavní cesty).
Ryby zabíjíme, kucháme a stahujeme. Občerstvení u výlovu zajištěno.

Od 1. 12. 2016 prodej denně od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Tel.: 739 522 911

listopad 2016
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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
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Notář v Orlové
JUDr. Radim Duda
Masarykova třída 1323
• smlouvy
(kupní, darovací,
úschovy peněz,
zřizování věcných
břemen, závětí)
• agenda obchodní
(zakládaní, změny
s.r.o., a.s. a další)
Tel. 596 511 985,
e-mail:
notar@notarduda.cz

VÝVOZ A ČIŠTĚNÍ
ŽUMP, SEPTIKŮ
A JÍMEK
Skrzyžala Josef

Kvalitně odvedená práce za
příznivou cenu. Objem vozu
až 9 m3. 739 424 311

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.petrvaldmesto.cz)
• šíře sloupců pro inzerci
jsou stanoveny takto:
4,5 cm, 9,3 cm,
14,2 cm, 19 cm
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