Petřvaldské
www.petrvald-mesto.cz

Zpravodaj města Petřvald

Prosinec 2016

Z OBSAHU
  Zahájeno

půjčování
e-knih
 Soutěž Technického
muzea Petřvald
 I letos si zazpíváme
koledy
 Vypustíme balónky
s přáním k Ježíškovi

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

Broučkiáda

Vážení občané města Petřvaldu,
dovolte, abychom Vás touto cestou seznámili s investičními akcemi, které jsme během letošního
roku dokončili, a také Vám uvedli projekty, které jsme v rámci budoucích investic nechali připravit
a zařadit je do plánu realizace v příštích letech. Rádi bychom poděkovali a vyzvedli činnost pracovníků střediska údržby, kteří se v letošním roce podíleli na velkém množství oprav, například na rekonstrukci kapličky na ul. Závodní, rekonstrukci chodníku na ul. Závodní a na městském hřbitově.
Podíleli se také na opravách a rekonstrukcích městských bytů, bytů na DPS, prováděli opravy a rekonstrukce ve školkách a školách. Pracovali na opravách místních komunikací (výtluky) a jejich práce
je vidět i v činnostech spojených s životním prostředím, jako je sekání trávy, kácení a prořezy stromů či odklizení černých skládek. Pracovníci SÚ se rovněž zúčastnili příprav kulturních akcí, jako je
např. Den tradic, Petřvaldský otvírák či Vánoční a Velikonoční jarmark. Za což jim patří poděkování.
Ing. Jiří Lukša, starosta
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

města Petřvald.

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky
lednových
Petřvaldských novin
je 5. prosince 2016.
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

Prezentace práce města pro občany v roce 2016
Rekonstrukce obytných budov
a bytů
- Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou č. 1738 na ul. Ráčkova (dotace 4 643 000 Kč)
- Rekonstrukce 2 by tů v DPS
č. 1734
- Rekonstrukce 2 bytů v panelových domech č. 1612 a č. 1615
Údržba a rekonstrukce veřejných
budov ve vlastnictví města
- Rekonstrukce a sanace suterénu
ZŠ Závodní 822
- Výměna všech dveří v tělocvičně
ZŠ Závodní 822

- Výměna svítidel a rozvodů v kancelářích a chodbách administrativní části budovy ZŠ Školní
- Výměna podlahových krytin ve 13
třídách budov ZŠ a MŠ Petřvald
- Rozšíření vstupního video systému do budovy ZŠ Závodní 822
- Rekonstrukce kuchyňky na MŠ
Šenovská
- Rekonstrukce umýváren a WC
pro děti na MŠ Závodní
- Rekonstrukce barů v sále a restauraci KD
(pokračování na straně 2)

Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou č. 1738 na ul. Ráčkova
(dotace 4 643 000 Kč)
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(pokračování ze strany 1)

Rekonstrukce a sanace suterénu ZŠ Závodní 822

Rekonstrukce umýváren a WC pro děti na MŠ Závodní

Stavba streetworkoutového hřiště na ZŠ Školní

Rekonstrukce barů v sále a restauraci KD

- Stavba streetworkoutového hřiště na ZŠ Školní
- Provedení výběrového řízení pro
realizaci sanace a rekonstrukce
zahrady na MŠ Šenovská
- Provedení bezpečnostního auditu ve školských zařízeních

ku na ul. Klimšova
- Provedení rekonstrukce chodníku na ul. Závodní u č. p. 561

- Rekonstrukce MK ul. U Stružky
- Výměna žlábků a zpevnění krajnice ul. Kovalčíkova a ul. Družstevní

Opravy místních komunikací
(MK)
- Oprava lávky přes Petřvaldskou
stružku za VaC design s.r.o.
- Oprava MK ul. J. Holuba
- Opravy MK ul. Nejedlého, ul.
P. Bezruče, ul. K Muzeu, ul.
V Zimném dole

Zastávky
- Rekonstrukce a zastřešení zastávky „Na Kopci“ na ul. Šumbarská
- Rekonstrukce zastávky na Březinách
- Nátěry zastávek na ul. Ludvíkova,
Závodní, Ostravská, Šumbarská

Veřejné osvětlení
- Realizace nasvětlení přechodu
na ul. Šenovská – dotace Nadace ČEZ (92 000 Kč)
- Realizace veřejného osvětlení ul.
K Pískovně
Zadání projektové dokumentace
- Zpracování projektové dokumentace hřiště na ul. Šumbarská
- Zpracování projektové dokumentace pro zateplení a výměnu
oken v KD
- Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci topného
systému v KD
- Zadání projektové dokumentace
vybudování chodníků nad č. p.
1945 (ke kostelu a MŠ K Muzeu)

- Zadání projektové dokumentace
vybudování chodníku ul. Závodní
- Dokončení projektové dokumentace vybudování chodníku podél
ul. Šumbarská
- Zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení (VO) na
ul. U Letiště
- Zpracování projektové dokumentace doplnění VO u kostela sv.
Jindřicha
Studie před zadáním projektové
dokumentace
- Provedení studie pro výstavbu
kanalizace na Podlesí
- Provedení studie pro zklidnění
dopravy na ul. Panelová a ul. Na
Parcelaci
- Provedení studie pro využití prostranství na pozemcích města
pod radnicí a před KD
Chodníky
- Podání žádosti o dotaci pro realizaci chodníku na ul. Šumbarská
- Provedení rekonstrukce chodní-

Provedení rekonstrukce chodníku na ul. Závodní u č. p. 561

Opravy MK, ul. K Muzeu
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Rekonstrukce zastávky na Březinách

Oprava kapličky na ul. Závodní

Sadové úpravy u radnice města Petřvald – dotace Nadace ČEZ (118 000 Kč)

Hřbitov, památníky a kapličky
- Rekonstrukce chodníku na hřbitově
- Výměna vchodových dveří ve smuteční obřadní síni včetně zárubní
- Vymalování smuteční obřadní
síně a veřejných toalet
- Oprava zděných sloupů oplocení
- u hlavní brány hřbitova
- Oprava kapličky na ul. Závodní

Životní prostředí
- Výsadba stromů ul. Rychvaldská
- Sadové úpravy u radnice města
Petřvald – dotace Nadace ČEZ
(118 000 Kč)
- Likvidace černých skládek - Holubova kolonie (garáže), ul. Na
Pořadí (Klimša), ul. Dolní
- Nákup a rozmístění košů na psí
exkrementy

Kulturní a sportovní akce
- Novoroční koncert v kostele sv.
Jindřicha
- Velikonoční jarmark
- Noc s Andersenem, čtení dětem
- Dětský den
- Petřvaldský otvírák ve spolupráci
s firmou Wegarest
- Letní kino s dětským programem
- Den tradic s kulturním programem
- Petřvaldský šlapáček
Protidrogový vlak,
financování nákladů na preventivní
akci včetně dopravy
žáků 6 – 9. tříd ZŠ
Petřvald
- Víkend s amatéry
- představení amatérsk ých divadel
v KD
- Adventní jarmark
- Mikulášská nadílka
pro děti v KD

Kulturní a sportovní akce ve
spolupráci s polskými městy
Strumieň a Jasienica
- Velikonoční jarmark ve Strumieni
- Noc s Andersenem v Jasienici
- Vyhodnocení a ocenění nejlepších studentů v Jasienici
- Staromejska viosna
- Mezinárodní přehled orchestrů,
vystoupení našeho sboru v Rudzici (Jasienica)
- Dožínky Jasienica
- Evropské vigilie Strumieň

 o uzavření smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání
mezi městem Petřvald a Českou spořitelnou a. s., za účelem provozování bankomatu
v 1. NP objektu č. p. 930 na
ulici Gen. Svobody, Petřvald na
dobu neurčitou s účinností od
1. 11. 2016;
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na zajištění „Opravy místních komunikací ul. K Muzeu, ul.
Nejedlého a ul. V Zimném dole“
uzavřené s firmou STRABAG,
a.s., kterým se rozšiřuje předmět díla o opravu poškozené
části místní komunikace ul.
V Zimném dole. Cena díla dle
smlouvy je 980 700 Kč bez DPH,
cena víceprací 63 176 Kč bez
DPH, cena celkem 1 043 876
bez DPH;
 o uzavření smlouvy o poskytování služby v oblasti prevence
požární ochrany v objektech
v majetku města Petřvaldu s firmou Vítkovice HTB, a.s.;

 o tom, že vstupné na nesoutěžní přehlídce amatérských
divadelních skupin „Ví kend
s amatéry“ v roce 2016 bude
dobrovolné;
 o výši náhrady za výdaje jednotlivým souborům, spojených
s jejich účastí nesoutěžní přehlídky amatérských divadelních
skupin Víkend s amatéry, a to
2 500 Kč pro každý zúčastněný
soubor;
 o udělení plné moci JUDr.
T. Štípkovi k právnímu zastoupení ve věci vymáhání dlužné
částky společností KR OSTRAVA, a.s., vůči městu Petřvald.

Rekonstrukce chodníků na hřbitově

Akce konané pod záštitou města
- Kynologický závod „O pohár starosty města Petřvaldu“ ve spolupráci se základní kynologickou
organizací Petřvald
- Cyklistický závod „O cenu města
Petřvald“
- Olympijský sportovní den pro
žáky ZŠ Petřvald ve spolupráci
s TJ Hepo Petřvald
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
40. schůze Rady města Petřvaldu se konala 12. října 2016
RM rozhodla
rozsahu na stavbu „Rekonstrukce
 o zřízení věcných břemen na pozahrady MŠ Šenovská čp. 356,
zemcích města;
73541 Petřvald“, kterou podala
 o uzavření smluv o právu provést
firma AWT Rekultivace a.s., za
stavbu „Chodník podél silnice
cenu 1 876 528,70 Kč vč. DPH;
III/4726, ul. Šumbarská, Petřvald“  o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
s majiteli dotčených pozemků.
10 000 Kč na rok 2016 společRM zrušila plnou moc udělenou
nosti KAFIRA, o.p.s., na úhradu
panu JUDr. V. Faranovi ve věci vyPHM a nákup speciálních pomůmáhání dlužné částky vzniklé rozcek potřebných k nácviku dovedhodnutím Úřadu Regionální rady
ností pro 2 osoby se zrakovým
regionu soudržnosti Moravskopostižením, žijící v zařízení Benslezsko v souvislosti s veřejnou zajamín, p. o. na území města Petkázkou „Stavba radnice Petřvald“
řvaldu;
u projektu s názvem „Stavba radni-  o uzavření smlouvy o poskytnutí
ce Petřvald 2“ po firmě Coworking
neinvestiční dotace v max. výši
centrum, s.r.o. a rozhodla o uděle53 000 Kč z rozpočtu Moravskoní plné moci JUDr. M. Křížovi, Ph.D,
slezského kraje, účelově určenou
k právnímu zastoupení města Petk úhradě uznatelných nákladů sořvaldu při všech právních úkonech
ciálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb;
ve věci proti společnosti Coworking Centrum, s.r.o.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o nájmu restaurace kulturního
RM rozhodla
domu a smlouvě o správcovství,
 o výběru nejvhodnější nabídky pouzavřené dne 27. 8. 2009 s firdané ve veřejné zakázce malého
mou Wegarest, s.r.o.;

RM jmenovala konkurzní komisi
pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola
Petřvald 2. května 1654.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu nebytových
prostor v 1. nadzemním podla-
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ží domu v Petřvaldě na ulici Šenovská č. p. 1 na pozemku parc.
č. 931 v k.ú. Petřvald u Karviné
o celkové výměře 54.65 m2;
 záměr pronájmu části by to -

vého domu na ulici Březinská
č. p. 1613 na pozemku parc.
č. 1837/4 v k. ú Petřvald u Karviné.

41. schůze Rady města Petřvaldu se konala 19. října 2016
RM rozhodla
Petřvald a jeho příspěvkové or o vyhlášení veřejné zakázky
ganizace“;
na dodavatele elektrické ener-  o vyhlášení veřejné zakázky na
gie pro město Petřvald a jeho
dodavatele zemního plynu pro
příspěvkové organizace pod
město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pod označením:
označením: „Sdružené služby
„Sdružené služby dodávky zemdodávky elektřiny pro město
15. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 19. října
ZM rozhodlo o úplatném nabytí
pořádku a čistoty v oblasti počásti pozemku parc. č. 3879/2
hybu psů na veřejném prostrankat. území Petřvald u Karviné
ství;
(nově vzniklé parc. č. 3879/10)  Obecně závaznou v yhlášku
o výměře 38 m2 za cenu ve výši
č. 2/2016 o místním poplatku
144,72 Kč za m2 formou kupní
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
smlouvy uzavřené s vlastníkem
využívání a odstraňování komupozemku Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věnálních odpadů, kterou se mění
cech majetkových.
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
ZM vydalo
třídění, využívání a odstraňování
 Obecně závaznou vyhlášku města Petřvaldu č. 1/2016, kterou
komunálních odpadů;
se mění Obecně závazná vyhláš-  Obecně závaznou vyhlášku měska č. 3/2006 k zabezpečení
ta Petřvaldu č. 3/2016, kterou
místních záležitostí veřejného
se mění Obecně závazná vyhláš-

RM vzala na vědomí
 plán inventur města Petřvaldu
v roce 2016;
 výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9.
2016;

 informaci o přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce
2016/2017.

ního plynu pro město Petřvald
a jeho příspěvkové organizace“.
 o zvýšení náhrady za výdaje jednotlivým souborům, spojených
s jejich účastí na nesoutěžní
přehlídce amatérských divadelních skupin Víkend s amatéry na

celkovou částku 3 000 Kč pro
každý zúčastněný soubor;
 o prodeji cca 60 ks stolních týdenních kalendářů města Petřvaldu na rok 2017 za pořizovací
cenu 34 Kč vč. DPH.

2016
ka města Petřvaldu č. 1/2014
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
ZM schválilo Statut fondu rezerv
a rozvoje města Petřvald.
ZM rozhodlo o zpeněžení hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Petřvald, a to:
 pozemku parc. č. 597/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba – budova č.p.
924, stavba pro administrativu,
o celkové výměře 686 m2;
 pozemku parc. č. 597/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož

součástí je stavba bez čp/če,
garáž, o celkové výměře 23 m2;
 pozemku parc. č. 597/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/
če, garáž, o celkové výměře
23 m2;
 pozemku parc. č. 598 - zahrada,
o celkové výměře 167 m2;
 pozemku parc. č. 599 - zahrada,
o celkové výměře 412 m2;
vše v kat. území Petřvald u Karviné, formou veřejné dobrovolné
dražby za podmínky nejnižšího
podání ve výši 2 500 000 Kč,
prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň, s.r.o.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na úpravu pracovní doby městského úřadu v době vánočních svátků: 23. 12. 2016 – pro veřejnost zavřeno
27. 12. – 30. 12. 2016 – provoz omezen z důvodu čerpání řádné dovolené
Děkujeme za pochopení.

Město Petřvald nabízí pracovní místo:
Zedník - obkladač
Požadujeme – vyučení v oboru, praxi v oboru, řidičský průkaz sk. B,
pracovitost, spolehlivost, bezúhonnost.
Místo výkonu práce: město Petřvald

Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů (5. platová tř.)
Nástup: dle dohody
Kontakt: 596 542 902, 596 542 901

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 10. 2016 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

76 165,00

77 257,75

69 079,12

Nedaňové příjmy

11 220,00

12 530,00

11 709,94

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

0,00

93,00

115,33

3 113,00

7 883,09

7 251,83
88 156,22

PŘÍJMY CELKEM

90 498,00

97 763,84

Běžné výdaje

81 326,00

84 818,19

59 345,66

Kapitálové výdaje

25 336,00

28 187,63

15 111,06

VÝDAJE CELKEM

106 662,00

113 005,82

74 456,72

8 084,00

8 343,98

-19 827,58

Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

0,00

0,00

0,00

-1 920,00

-1 920,00

-1 600,00

10 000,00

8 818,00

8 817,72

0,00

0,00

-1 089,64

16 164,00

15 241,98

-13 699,50

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2016 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci „Rozpočty a závěrečné účty”.								
Pavlína Malíková, finanční odbor
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Oprava kaple
na ul. Závodní
V průběhu měsíce srpna a září
letošního roku byla pracovníky
střediska údržby opravena kaple na ulici Závodní. Byly opraveny
vnitřní i vnější omítky, vybouraly
se otvory pro zajištění přirozeného větrání kaple, opravil se a odizoloval sokl, provedla se drenáž
okolo stavby. Vnitřní prostor y
byly vymalovány, vnější fasáda
a sokl, vstupní dveře včetně zárubní a rámy oken byly natřeny.
Po obvodu stavby byl zhotoven
okapový chodník z kačírku. Můžete sami posoudit, jak krásně
se našim řemeslní kům práce
povedla.
Marcela Šopová, odbor výstavby a životního prostředí

Dana Szotkowská,
odbor výstavby a životního prostředí

Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou čp. 1738
V roce 2013 město Petřvald získalo do svého majetku od společností RPG RE Commercial, s.r.o.
bývalou ubytovnu na ul. Ráčkové
čp. 1738 v Petřvaldě s tím, že výhledově bude tento objekt sloužit
jako dům s pečovatelskou službou. Ještě téhož roku byly zahájeny projekční práce a v srpnu
2014 bylo vydáno společné územ-

ní a stavební povolení k provedení
stavebních úprav za účelem změny užívání domu čp. 1738 na dům
s pečovatelskou službou. V červenci 2015 zastupitelstvo města
schválilo přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu „Podpora bydlení pro rok
2015“ ve výši 4 463 000 Kč. Na
základě výběrového řízení staveb-

ní úpravy prováděla společnost
MH - Stavby, s.r.o. Práce byly zahájeny dne 1. 10. 2015. Termín
dokončení stavby dle harmonogramu byl 30. 11. 2016. Ve skutečnosti se podařilo stavbu dokončit
v předstihu do 27. 10. 2016. Celkové finanční náklady stavebních
úprav činily 16,8 mil. Kč včetně
DPH, z toho město Petřvald se

podílelo na stavbě náklady ve výši
12,2 mil. Kč včetně DPH. K 1. 1.
2017 tak budou mít občané města Petřvaldu k dispozici dalších
celkem 17 bezbariérových bytů
s pečovatelskou službou, z toho
bude 6 bytů dispozičně 2+kk a 11
bytů 1+kk.
Marcela Šopová,
odbor výstavby a životního prostředí

Údržba místních komunikací v zimním období 2016-2017
Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak zmírnilo
závady vznikající povětrnostními
vlivy a podmínkami ve sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací
v průběhu zimního období. Přesto
se setkáváme se stížnostmi na
automobily parkující na místních
komunikacích (zejména v obytných zónách např. Marjánka, Holubova kolonie, Na Svahu, Finské
domky a u panelových domů na
ul. Březinské). Z těchto důvodů
upozorňujeme řidiče motorových
vozidel na dodržování zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. k výše

Pro informaci uvádíme seznam
pořadí důležitosti udržovaných
komunikací pro zmírňování závad
ve sjízdnosti místních komunikací.

I. pořadí důležitosti – údržba je
provedena do 4 hodin od spádu
sněhu nebo vytvoření náledí, a to
na celé šířce vozovky: ul. Bučinská, Ludvíkova, Závodní, Klimšova, Podlesní, Gen. Svobody,
Školní, K Muzeu, Kulturní, J. Holuba, Modrá, Radvanická, část
Rychvaldské.
II. pořadí důležitosti - údržba je
provedena do 12 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření náledí
a to na celé šířce vozovky. Jedná
se o sběrné místní komunikace
a ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do I. pořadí

ská, Šenovská a Šumbar ská
zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná.
V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a neschůdná,
není údržba prováděna dle plánu
zimní údržby, ale operativně dle
povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích.
Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní
údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.
Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby ve městě Petřvald.

Operační plán odklízení sněhu
z místních komunikací:

Zimní údržbu na silnicích tj. ul. Ostravská, Michálkovická, Rychvald-

Gabriela Kochová, referent odboru
výstavby a životního prostředí

zmíněnému zákonu. Jedná se zejména o parkování vozidel na vozovkách, kde jsou vytvářeny překážky
jak v silničním provozu, tak i při
provádění zimní údržby místních
komunikací (pluhování) a odvozu
komunálního odpadu. Zároveň vás
upozorňujeme, že v případě neprůjezdnosti nebude na této místní komunikaci prováděna zimní
údržba ani náhradní svoz odpadu.
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KOMPOSTÉRY 2016
Město Petřvald přijalo 370 žádostí o přidělení kompostérů. Na
základě přijatých žádostí byla v listopadu 2016 v rámci aktuálně
vyhlášené výzvy Státního fondu životního prostředí podána žádost o dotaci na pořízení kompostérů pro občany města Petřvald.
O poskytnutí dotace by měl Státní fond životního prostředí rozhodnout dle informací nejpozději do konce března 2017. O výsledku
získání dotace a dalším postupu budeme žadatele informovat.
Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA PROSINEC 2016
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
prosinec: 6., 7., 8., 14., 20., 21., 27., 28.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
22. prosinec
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
    (pondělí, úterý)
prosinec: 19., 20.

Výkon hodný ocenění diamanty
Manželé Miroslav a Danuše
Gurečtí již 60 let spolu vytrvale kráčejí jeden vedle druhého
v dobrém i zlém. A to je věru
výkon! Výkon hodný ocenění
diamanty. Oslavit diamantovou
svatbu a symbolicky obnovit svůj
manželský slib přišli manželé
Gurečtí v doprovodu své rodiny
do obřadní síně radnice v sobotu dne 22. října 2016. Obřadem
oslavence provázel Petr Přeček,
člen zastupitelstva města. Slavnostní atmosféru v obřadní síni
umocnili hudbou, zpěvem a přednesem Karolína Levková – zpěv,
Mgr. Regina Bednaříková – klavír, Zdeněk Smolka – housle
a Kateřina Pyreňová – přednes.
Manželé Gureční stanuli před 60
lety na počátku společné cesty

Foto: Pavel Římánek

životem plní radostných nadějí
a mladistvého odhodlání, bohatí
vzájemnou láskou a úctou, sympatií a pochopením jeden k druhému. Dnes v podzimu svých let,
se dívají vyrovnaně na všechny
nesnáze i radosti, které spolu
prožili. To, že oslavili diamantovou svatbu svědčí o tom, že jejich tehdejší rozhodnutí nevzešlo
z růžového klamu, ale ze zralého
poznání a hlubokého vzájemného citu. Děkujeme oslavencům,
že naše pozvání do obřadní síně
přijali a přejeme jim, aby krásné dny, které spolu prožili, trvaly ještě dlouho a aby ve zdraví
a v pohodě užívali radosti, které
člověku skýtá život.
Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Doporučení k eliminaci jmelí
v Moravskoslezském kraji
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal informaci
o možnostech řešení enormního
výskytu napadení dřevin jmelím,
ke kterému v posledních letech
dochází na území celého Moravskoslezského kraje. Za účelem zmírnění šíření jmelí doporučuje krajský
úřad vlastníkům, aby na svých pozemcích prováděli potřebná opatření vedoucí k jeho odstranění,
především odborným ořezem větví s celými trsy jmelí. V případech
napadení více než 50 % objemu
koruny je vhodné přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry v parku,
památné stromy), které je nutné
přednostně ošetřovat. V případě
kácení se postupuje v souladu
s ustanovením § 8 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších před-

pisů, kdy je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody
(odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Petřvald). Ve
výjimečných případech, pokud stav
a rozsah napadení jmelí výrazně
ohrožuje okolní dřeviny, je možné
uplatnit postup dle ustanovení § 8
odst. 2 výše jmenovaného zákona, kdy ke kácení dřevin z důvodu
zdravotních není třeba povolení,
avšak je nutné jejich kácení oznámit 15 dnů předem orgánu ochrany
přírody (odbor výstavby a životního
prostředí Městského úřadu v Orlové). Podrobnější informace týkající
se problematiky napadení dřevin
jmelím najdete na internetových
stránkách města Petřvald:
http://www.petrvald-mesto.cz/
mestsky-urad/zivotni-prostredi/
ochrana-prirody-a-krajiny/
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí

Ztráty a nálezy
V měsíci září a říjnu 2016 byly městu Petřvald odevzdány tyto nálezy:
•  klíč od auta zn. Škoda
Místo nálezu: ul. Závodní, parkoviště u Penny Marketu
•  3 ks klíčů od kladky s nefunkční karabinou
Místo nálezu: náměstí Gen. Vicherka u budovy radnice
Majitel se může informovat v kanceláři č. 101 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

Zlatem ozdobené manželství
Zdá se to jako včera, kdy bílý závoj kov. Nechť čas, který pozlatil jejich
nevěsty Dáši Majerové zakrýval sl- manželství, plyne stejně šťastně
zičku štěstí, když jí ženich Jiří Dzida i nadále. A my jim k tomu přejeme
navlékal na prsteníček zlatý krou- do dalších společných let mnoho
žek. Byl podzim, a přesto nad nimi zdraví, radosti a lásky.
svítilo slunce. Všichni jim přáli lás- Čerpáno z životopisu poskytnutého
ku, štěstí a společná dlouhá léta. rodinou manželů Dzidových
Aniž by to tenkrát kdo tušil, měli
Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald
štěstí a vše se vyplnilo. A tak spolu
oslavili svou zlatou svatbu. Celý
společný život jim však nesvítilo jen slunce, bylo pár zamračených dní, pár bouřek a možná
i hurikánů, ale bylo i mnoho krásných, nezapomenutelných dnů.
Manželé Jiří a Dáša Dzidovi dali
život dvěma dcerám. Poskytli
jim svou náruč, svou moudrost,
svou lásku. Motivovali je dál v životě, poskytli jim zázemí, vzdělání. Dnes sklízejí ovoce svého
životního díla – jsou pyšnými
prarodiči tří vnuků. V sobotu 29.
října 2016 v obřadní síni radnice oslavili svou zlatou svatbu
a symbolicky obnovili svůj manželský slib, který si dali před 50
lety. Teď už ví, co jeden od druhého mohou čekat, a přesto si
znovu řekli své „Ano“. Není náhoda, že jubileum, které oslavili,
je označováno jako zlatá svatba. Zlato je drahý a ušlechtilý Foto: Pavel Římánek
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Poděkování Městskému úřadu v Petřvaldě
Dne 22. 10. 2016 oslavili naši rodiče Danuše a Miroslav Gurečtí
60. výročí uzavření sňatku „Diamantovou svatbu“. Za hezký obřad
všem, kteří připravovali tento výjimečný den, děkujeme.

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

Dcera Naďa a syn Pavel s rodinami

Komise pro občanské záležitosti srdečně zve manželské
páry, které oslaví výročí svatby, do obřadní síně v budově radnice. Termín obřadu si lze dohodnout na matrice,
1. NP – kancelář č. 104.

Slavnostní ocenění pracovníků
v sociálních službách
Město Orlová v rámci procesu
Komunitního plánování sociálních služeb pořádalo dne 25.
10. 2016 v obřadní síni radnice
v Orlové - Městě akci Den pracovníka v sociálních službách. Této
slavnostní akce se zúčastnili zástupci sociálních služeb působících na území města Petřvaldu
a Orlové. Rovněž mezi hosty byli
zástupci obou měst. Za město
Petřvald byl přítomný místostarosta Ing. Petr Dvořáček a tajemnice Mgr. Eva Kaňová. Po krátkém
programu a prezentaci práce oceněných pracovníků v sociálních
službách jim byly předány květiny
a drobné dárky jako vyjádření poděkování za jejich obětavou práci.
Za vzornou práci pro klienty pečovatelské služby města Petřvaldu
byla oceněna pečovatelka paní
Jarmila Balonová.
Paní Balonová po ukonče ní středoškolského v zd ělání
pracovala jako fakturantka ve
firmě Metasport v Ostravě, později jako hospodář ka podni ku Rekultivace v Petřvaldě. Je
vdaná a má tři dospělé dce ry. Pod hlavičkou města Petřvaldu byla zaměstnána jako pracovnice v sociálních službách - pečovatelka od 1. 2. 1991 do 30. 9.

2011, kdy odešla do starobního
důchodu. Paní Jarušku jsme požádali o pomoc při zástupu dlouhodobě nemocné pečovatelky
a od března letošního roku opět
pomáhá pečovat o klienty pečovatelské služby města Petřvaldu.
Paní Jarmila Balonová je erudovaná a zkušená pečovatelka, která
je oblíbená pro svou usměvavou
tvář, dobrou náladu, píli a ochotu vždy poradit a pomoci. Ve své
práci s klienty je důsledná, empatická, komunikativní. Je na ní
vždy spolehnutí. S kolegyněmi má
kamarádský vztah. Při své práci
se řídí etickým kodexem pracovníků v sociálních službách. Práce
se seniory ji velice těší, jak sama
podotkla: „Jsem velice šťastná,
poněvadž tato práce mě opět
naplnila štěstím a láskou.“ A my
dodáváme: „Jaruško, děkujeme.“
Poděkování patří nejen oceněné
pracovnici, ale všem našim pečovatelkám: paní Kamile Kantorové,
paní Heleně Ševčíkové, paní Lucii
Vicherkové a paní Boženě Vítečkové za jejich náročnou práci, kterou vykonávají pro naše občany,
ať již seniory, občany zdravotně
a tělesně postižené nebo rodině s dětmi.

Annu, Barboru a Veroniku Skýbovy

Terezu Synkovou

Matouše Koyše

Nelu Běhalovou

Lukáše Hřiba

Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

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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Město Petřvald si připomíná 25 let od zahájení poskytování pečovatelské služby
Pečovatelská služba města Petřvaldu poskytuje své služby na území
města seniorům starším 65-ti let
a občanům tělesně a zdravotně
postiženým od 27 let věku již od
1. 2. 1991. Služba je poskytována
v pracovní dny v době od 7.00 do
15.30 hodin. Od konce roku 1991
se na základě zájmu občanů do
domácností vozí prostřednictvím
pečovatelské služby obědy. Počátkem 90. let město Petřvald začalo
s přestavbou tří objektů bývalých
ubytoven DP Družba na ulici Ráčkova v Petřvaldě na dům s pečovatelskou službou. Postupně byly
dány do provozu v letech 1992,
1995 a 1999. Od 1. 7. 2016 poskytuje pečovatelská služba své
úkony rovněž v rodině s dětmi, kde

se narodila trojčátka. Zde zajišťuje
úkony PS jedna pracovnice v sociálních službách - pečovatelka.
V současné době se starají o seniory a osoby invalidní 4 pečovatelky, které zabezpečují v souladu
se zákonem o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. v pl. znění a dle
vyhl.č. 505/2006 Sb, v pl. znění
tyto úkony:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc
při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci)
- pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech
osobní hygieny, při základní péči
o vlasy a nehty, při použití WC)

- poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla,
pomoc při přípravě jídla, podání
jídla)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid domácnosti, velký úklid domácnosti-mytí
oken, nákupy a pochůzky, praní
a žehlení prádla)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na orgány veřejné
moci a různé instituce, doprovázení zpět)
Celková kapacita pečovatelské služby je 110 klientů, z toho maximálně
65 osobám může město rozvážet
obědy. Ročně pečovatelky poskytnou pomoc a podporu asi stovce

našich občanů. Koncem roku 2016
bude město Petřvald uvádět do provozu další dům s pečovatelskou
službou na ulici Ráčkově v Petřvaldě, kde se nachází 17 bytových
jednotek: 6 bytů o velikosti 2 + kk,
9 bytů o velikosti 1 + kk a 2 byty pro
osoby invalidní. Celý objekt je bezbariérový. Bližší informace o poskytování pečovatelské služby i žádost
na zavedení pečovatelské služby najdete na stránkách města Petřvald:
http://www.petrvald.mesto/pro občany/sociální služby. Zde naleznete
rovněž předepsané úhrady za úkon
pečovatelské služby. V případě zájmu o pečovatelskou službu kontaktujte sociální pracovnici na tel.
596 542 905 nebo v kanc. č. 101
v budově městského úřadu.

Základní činnosti při poskytování PS se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
Základní činnosti

Popis úkonu

Max. výše úhrady Vyhl.
505/2006 Sb. Platnost
od 1. 1. 2014

100,- Kč/hod

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

a)

b)

c)

Pomoc při zvládání
běžných úkonů péče
o vlastní osobu

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru

100,- Kč/hod
100,- Kč/hod

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při osobní
hygieně, nebo
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
3. Pomoc při použití WC

100,- Kč/hod

Poskytnutí stravy,
nebo pomoc při
zajištění stravy

1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování
2. Dovoz, nebo donáška jídla
3. Pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění
chodu domácnosti

100,- Kč/hod
100,- Kč/hod

1. 170,-Kč/den
2.
75,-Kč/oběd
30,-Kč za úkon
130,- Kč /hod.

Kupní cena oběda
(50,-Kč)
15,-Kč/úkon
100,- Kč/hod
100,- Kč/hod
100,- Kč/hod

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

100,- Kč/hod

3. Donáška vody

100,- Kč/hod
130,- Kč /hod.

7. Praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy
8. Praní a žehlení osobního prádla, popř. drobné opravy

115,-Kč za úkon
70,-Kč/ kg prádla

100,- Kč/úkon
100,- Kč/za úkon
100,- Kč/za úkon       
100,-Kč/hod.

1. Doprovázení dětí do školy, k lékaři a doprovázení zpět
2. Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci,
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

100,- Kč/hod
Malý nákup,*
pochůzka 15,-Kč/
úkon
Běžný nákup 100,Kč/hod

5. Běžné nákupy a pochůzky

6. Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení

Zprostředkování
kontaktu se
společenským
prostředím

130,-Kč /hod.

1. Běžný úklid a údržba domácnosti

4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva

e)

100,- Kč/hod
130Kč /hod.

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

4. Příprava a podání jídla a pití

d)

Schválená
úhrada PS města
Petřvald: platnost
od 1. 3. 2012

130,- Kč /hod.

100,- Kč/hod

* malý nákup do 3 ks věcí
Maximální výše úhrady dle vyhl. č. 505/2006 Sb. v pl. znění platí od 1. 1. 2014. Výše úhrady za úkony PS města Petřvald schválena radou města
Petřvaldu dne 13. 2. 2012.
Účinnost od 1. 1. 2014
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Protidrogový vlak
Dne 21. října 2016 mělo možnost
téměř 300 žáků naší školy navštívit interaktivní výstavu
„Protidrogový vlak.“ Veškeré náklady spojené s touto akcí uhradilo město Petřvald. Výstava byla
označována jako funkční, interaktivní a unikátní. Byla to pravda. Měla
velký úspěch jak u žáků, tak i pedagogů. Některé postřehy a zážitky
zúčastněných přikládáme.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

nou, začali žít v odporném domě.
Petra se z toho dostala a měla syna.
Marcel si píchl poslední „zlatou“
dávku a zemřel. Během filmu a prohlídky jsme vyplňovali dotazník. Byl
anonymní. Nejvíce se mi líbily stěny vlaku, které na začátku znázorňovaly zdravé lidské tělo a na konci
zničené tělo po braní drog. Moc se
mi to líbilo a doporučuji návštěvu.
Hanka Tešnarová,
úprava Vladimíra Lisová

Dojmy žáků V. B po akci:
Výstava v „Protidrogovém vlaku“ se
mi velice líbila. Byla originálně, zajímavě a poutavě udělaná. Vlak se
skládal z několika vagónů, ve kterých bylo filmové plátno a prostor
k sezení pro diváky. Děj byl rozdělen na několik částí. Po odehrání
jedné části z filmu se plátno zvedlo
a odhalilo okamžik z toho, co se na
plátně událo ve skutečnosti. Mezi
tím jsme vyplnili dotazníky, kde
jsme hádali děj filmu. Byl to vlastně příběh dívky, která začala kouřením, pak brala drogy, pokoušela
se z nich vyléčit, což se jí nakonec
podařilo. Jejímu příteli bohužel ne
a zemřel. Celý příběh na mě působil odpudivě a poučila jsem se, že
návykové látky jsou velice škodlivé,
ať jsou legální nebo ne.

Nejvíce se mi líbily vnitřní stěny vlaku. Znázorňovaly, jak se lidské tělo
mění, když kouříte, berete drogy
a pijete alkohol.

Natálie Škultyová, VIII.A

Rekvizity byly výborně zpracované,
vypadaly jako pravé. Film působil
strašidelně. Moc mne ohromil.

Protidrogový vlak
očima dětí z V.B

Magdaléna Šajbanová

Velice se mi to líbilo. Hrozně dobrá
akce a všem bych to doporučila.
Barbora Vajdjaková

Revolution train je skvělá motivace
k tomu, aby si děti v budoucnu nepíchaly drogy a nepřeháněly to s alkoholem. Adéla Kaučáková
Výjimečná akce, na kterou nezapomenu.
Natálie Niećová

Petr Frühauf

V pátek 21. 10. jsme se zúčastnili
akce Revolution train neboli Protidrogový vlak. Prohlídka byla velmi
zajímavá. Provázel ji příběh o Petře
a Marcelovi, kteří se stali drogově
závislými. Vše začínalo nevinně jako
pouhá zábava, až najednou se vše
změnilo. Přestali se stýkat s rodi-

Můj postřeh byl, že zdravé tělo je
po drogách zničené.  Jakub Šelong
Od této doby se můj názor na drogy
změnil, protože vím, jak bych mohla skončit a bylo by to nepříjemné.
Sandra Frühaufová

Dal bych tomu pět hvězdiček. Doufám, že někdo vymyslí nějakou podobnou akci. Alexandr Staš
Tato akce byla super. Nic bych neměnil. Drogy brát nebudu.
Richard Niesner

Návštěva protidrogového vlaku byla
pro mě velmi silným zážitkem. Je
to program s velkým „P“. Během
90 minut jsme se stali součástí
života dvou mladých lidí. Vžití se
do jejich životních osudů zanechalo nejen ve mně, ale i v dětech pocity marnosti, beznaděje, ale také
radost, když hlavní hrdinka vyhrála
svůj boj o život a dokázala se odpoutat od drog.
Mgr. Petra Cyroňová, učitelka

V pátek 21. 10. 2016 jsem se
se svou třídou zúčastnil projektu
„Protidrogový vlak“ na téma drogy
a škodlivé návykové látky, věnovaný

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jeho obsahem.
Číslo projektu (EK): 2015-1-CZ01-KA101-013620
National ID:

73184985

Název projektu: Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů

Projekt Erasmus+ - setkání učitelů
Součástí projektu Erasmus+,
díky kterému jsme měly možnost
týden studovat anglický jazyk ve
Skotsku, bylo setkání s učiteli
a sdílení našich zkušeností. Se
zájemci z řad kantorů jsme se
sešly v úterý 18. 10. 2016. Přichystaly jsme pro ně prezentaci
o Skotsku a také předaly zkuše-

nosti a materiály, které jsme na
jazykové škole v Edinburghu získaly. Věříme, že si některé tipy
naši kolegové odnesou do své
praxe, stejně jako my dvě.
Mgr. Marcela Mertová
Mgr. Jana Günterová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. organizace

všem žákům 5. - 9. tříd. Touto cestou bych se rád podělil o své pocity
a poznatky této zdařilé akce. Cílem
tohoto projektu je názorné vysvětlení a co nejblíže popsaní situace
a rizik v užívání drog. Tato neobyčejná přednáška se konala na netradičním místě, na vlakovém nádraží
v Havířově. Několika vagonový vlak
svou vybaveností a propracovaností připomínal velmi blízce některá
místa a situace, s nimiž se člověk
v běžném životě nesetká. Vidět
jsme zde mohli policejní služebny,
vězeňskou celu, drogové doupě
nebo dopravní nehodu automobilu s motorkou způsobenou právě
pod vlivem drog či alkoholu. Na závěr bych chtěl jen dodat, že tento
vlak ze své stanice již odjel, ale ve
mně zanechal pocit k zamyšlení
se nad touto problematikou a velmi pozitivně ovlivnil můj pohled na
tzv. „svět drog.“
Otakar Šoch VI.C
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77. výročí prvního transportu
Židů z Ostravy
Žáci ZŠ a ZUŠ Petřvald v loňském školním roce ve výtvarné
výchově pod vedením pana učitele Ivo Karáska malovali obrazy
s židovskou tématikou. Nevytvářeli však jen obrazy, ale ve svém
volném čase natáčeli film s názvem „Světlo pro zmizelé sousedy“, ve kterém představují různé
oběti holocaustu. Film se dostal
až k panu Tomáši Novotnému,
který tuto akci pořádal. Pozval
nás, abychom prezentovali své
obrazy. Akce se zúčastnili Bára
Boháčová, Tomáš a Lukáš Fajkusovi, Natálie Brychcyová, Eliška

Kubešová, Tomáš Dutko a David
Svěch v doprovodu paní učitelky
Lenky Kocurkové a hlavně pana
učitele Ivo Karáska. V úvodu
výročního setkání začal zpívat
sbor Noach, který si připravil
hebrejské písně. Když odzpívali
pár písní, pozval si nás pan Novotný na pódium, abychom řekli
pár slov o našich obrazech. Po
celou dobu nás živě vysílala televize Noe. Akce se nám moc
líbila. Děkujeme panu učiteli Karáskovi za zajímavou zkušenost.
Eliška Kubešová
a Natálie Brychcyová, VIII. B, ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org.

Envofilm 2016 – slavnostní vyhodnocení
Dne 20. října 2016 se žáci naší
školy zúčastnili slavnostního vyhodnocení 1. ročníku Envofilmu
2016 v Českém Těšíně. Naši
školu reprezentovali tvůrci filmu
„Ekoman Petřvaldský“ Tomáš Dvořáček, David Babczynski a Václav Sommer ze VII. B třídy. Velké
poděkování patří organizátorovi
soutěže Envofilm 2016 - Albrechtově střední škole v Českém Těšíně. Zástupci vedení školy a další
významné osobnosti Moravskoslezského kraje nás slavnostně
uvítali v nádherně upraveném
sále. Pro účastníky bylo připraveno pohoštění, odměny, propagační
materiály a DVD nosiče se všemi zúčastněnými filmy. Byli jsme
seznámeni s nominovanými filmy
v jednotlivých kategoriích a následně vždy byli vyhlášeni a oceněni vítězové. Nejlepším žákovským
filmem (v kategorii základních
škol) se stal film Papíráčkova cesta aneb jak zachránit stromy žáků
z Masarykovy základní školy, Návsí, p. o. Celý televizní záznam slavnostní přehlídky Envofilm 2016
je možno zhlédnout na webových

stránkách školy www.albrechtovastredni.cz. Hlavní cenu jsme
sice nezískali, ale přivezli jsme si
spoustu zážitků, nových zkušeností a nápadů do další filmové tvorby.
Film „Ekoman Petřvaldský“ vznikal v letošním roce od března do
června na schůzkách žákovského
ekotýmu školy. Byl vytvořen nejen
pro účast v soutěži, ale hlavně pro
motivaci žáků a zviditelnění environmentální výchovy ve škole.
Film přinesl všem mnoho radosti
a pro své aktivizující účinky je často využíván ve výuce. Jeho projekci
plánujeme ve škole na jaře 2017
u příležitosti Dne otevřených dveří. Děkuji autorům filmu a všem
žákům z II. stupně, kteří nám při
natáčení aktivně pomáhali, jmenovitě Ondřeji Kijonkovi, Michaele Homolkové, Zuzaně Valečkové,
Marku Olšarovi, Erice Gomolové
a žákům VIII. B třídy. O natáčení
a střih se s velkým nasazením postaral Tomáš Dvořáček. Již nyní se
těšíme na další ročník soutěže.
Mgr. Marie Hlavatá, koordinátorka EVVO
na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Foto: Mgr. Lenka Kocurková

Tonda Obal na cestách
a jeho zastávka v naší škole
Tonda Obal na cestách je bezplatný ekologický program společnosti
EKO-KOM, jedná se o interaktivní besedu spojenou s hrou na
téma třídění a recyklace odpadu. Každoročně Tonda Obal osloví 180 000 dětí, navštívil již 65%
všech základních škol v republice.
Ve dnech 2. a 3. listopadu 2016
zamířil k nám do školy. Žáci všech
tříd se zúčastnili připravených besed, na kterých nám lektoři objasnili správné třídění a následné
využití separovaného odpadu.
K tomu jim napomáhala pojízd-

ná výstavka Tondy Obala - kufřík
plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci
či likvidaci odpadu. Žáci prvního
stupně si hravou formou prakticky
vyzkoušeli, jak správně třídit. Za
děti z II. B třídy mohu říct, že se
jim tato celoškolní akce moc líbila.
Byla jsem mile překvapena, jak si
při hře dokázali poradit s tříděním
odpadků, věděli, do které z nádob
je mají umístit. Se zájmem sledovali film, který jim přiblížil odvoz
směsného odpadu na skládku,
další cestu vytříděného odpadu

z barevných kontejnerů a jejich
úpravu na druhotnou surovinu pro
další zpracování. Celá řada nových věcí kolem nás je vyrobena
s podílem recyklovaných odpadů,
aniž bychom to poznali nebo si to
uvědomili. Každý z žáků si odnesl

malou odměnu, která by jim vždy
měla připomenout, že tříděním
odpadů pomáháme šetřit primární zdroje surovin, energie a životní prostředí.
Mgr. Šárka Planková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Máme rádi vitamíny!

Žákovský koncert v ZUŠ
V úterý 25. října 2016 se uskutečnil koncert žáků ZUŠ spojený se schůzkou rodičů, který
svými hudebními říkadly a písničkami zahájili žáci přípravného hudebního ročníku. Toto
roztomilé vystoupení dětí nastudovala paní učitelka Mgr.
Alice Bubancová s netradičním
houslovým doprovodem Petra
Bubance. Přítomné posluchače
potěšily známé melodie v podání žáků klavírního oddělení
Jany Bajgarové, Šárky Podobové a Ivany Matušů, flétnového oddělení Blanky Ryšánkové
a Mgr. Alice Bubancové a pěveckého oddělení Martiny Mon-

czkové, nechyběli ani kytaristé
Mgr. Ivy Křenkové. Velmi působivé bylo též patnáctiminutové
vystoupení žáků hudební nauky v maskách s pohádkou Karkulka, kterou nastudovala paní
učitelka Ivana Matušů. Účinkovalo zde 50 žáků a jejich pěkné výkony rodiče ocenili hojným
potleskem. Děkujeme všem rodičům, kteří nám zachovávají
přízeň, a pedagogům, kteří se
na přípravě koncertu podíleli
a se svými žáky připravili hodnotný program ve velmi krátkém čase.

V dnešní uspěchané době ne každá rodina klade důraz na zdravou stravu. Převládají sladká,
slaná a tučná jídla. Proto jsme
se rozhodly dětem ukázat, že i s
ovocem a zeleninou může být
legrace. Na Zeleninový den jsme
se těšili opravdu všichni. Děti
přinesly do MŠ různé druhy zeleniny, poznávaly její chutě, barvy a tvary. Společně jsme poté

připravili jednohubky, které se
doslova vypařily z podnosů, děti
si vyzkoušely různé veselé bramborové soutěže a den jsme zakončili úžasnou diskotékou, kde
děti protančily každou místnost
v prostorách školky. Zeleninový
den jsme si náramně užili a pevně věřím, že si zeleninové dobroty děti připraví i doma s rodiči.
Věra Kvapulinská, učitelka MŠ Závodní

Šárka Podobová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

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

MILOVNÍCI DIVADLA, POZOR!!!
Město Petřvald pro své „milovníky divadla“ připravilo zájezd do NDM v Ostravě
na klasickou operu

PRODANÁ NEVĚSTA
Bedřich Smetana

Úterý 27. prosince 2016 v 18.30 hod. - Divadlo Antonína Dvořáka
cena do 240 Kč (vstupné + 60 Kč doprava)

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

17.10 hod.
17.22 hod.
17.25 hod.

Petřvald – Březiny
Petřvald – Parcelace
Petřvald – Penny

17.28 hod.
17.30 hod.
17.32 hod.

Petřvald – Kaple
Petřvald – DPS

17.34 hod.
17.36 hod.

Petřvaldské noviny
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Broučkiáda
Dne 3. listopadu 2016 děti s rodiči rozsvítili svými barevnými lampiony cestičky v Petřvaldě. Krásnou podvečerní procházku jsme zakončili u zimního domečku, kde děti uložily
své vyzdobené papírové broučky a berušky. Pak už jsme jen
v teple knihovny tiše poslouchali pohádku, kterou nám četla
Ilonka Karkošková. Byl to hezký podvečer .
Bronislava Siudová, kulturní referentka

Komise kultury, školství
a tělovýchovy Vás zve
na krásnou
předvánoční akci

od 14.30 hod.
před radnicí v Petřvaldě

před radnicí v Petřvaldě

Hromadné vypouštění balónků
proběhne tradičně v 15.15 hod.

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

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

KLUB MAMINEK
Termíny Klubu maminek pro rok 2017
od 9:30 – 11:30 v dětském oddělení knihovny:
3. leden, 7. únor, 7. březen, 4. duben, 2. květen, 6. červen

Nabízíme zakázkovou
výrobu reklamních placek –
buttonů a magnetek
Potěšte své blízké dárkem v podobě magnetky,
buttonu (placky) či zrcátka. Je jen na vás a vaší
fantazii, zda využijete fotky, napíšete přáni, vymyslíte logo, nakreslíte originální obrázek. Více
informací získáte osobně v knihovně a na naší
webové stránce v sekci SLUŽBY.

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

AMATÉŘI BEZ HRANIC

je název výstavy, kterou můžete zhlédnout u nás v knihovně až do konce prosince. Své obrazy představují studenti akademického malíře Davida J. Lloyda, jehož kurzy
probíhají v Petřvaldě.

E-KNIHY – Zahájeno půjčování e-knih
• Chcete si půjčit svého oblíbeného spisovatele a jeho knihy jsou zrovna všechny půjčené? Zkuste se podívat do on-line katalogu (katalog.
rkka.cz), třeba je možné půjčit si e-knihu.
• Stačí být registrovaným čtenářem knihovny, stáhnout si do tabletu nebo
chytrého telefonu aplikaci ereading a zaregistrovat se na ereading.cz
• Podrobný manuál naleznete na stránkách své knihovny nebo ve své
knihovně.
• Projekt „E-knihy pro každého čtenáře“ je finančně podpořen Ministerstvem kultury.
Více informací v knihovně nebo na našem webu: www.petrvald.knihovna.cz, záložka Služby – E-knihovna.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
9. ročník soutěže Petřvaldská buchta 2016
Konal se dne 22. října 2016 v budově Střediska kulturních služeb
Petřvald. Osvědčená spolupráce
s knihovnicemi našeho města paní
Monikou Molinkovou a slečnou
Radkou Haichlovou přinesla své
výsledky. Novinkou tohoto ročníku byla nově vyhlášena kategorie
kuchtíků do 13 let. Tohoto nelehkého úkolu se ujali čtyři odvážlivci
a my jsme si tak mohli pochutnat
na výrobcích z jejich dílny. Porota
usoudila, že by měli vyhrát všichni z této kategorie, ale prvenství
si mohla vychutnat jen Adélka Potěšilová. Nutno dodat, že z této
dětské kategorie soutěžících byli
odměněni všichni. A kdo zasedl
do poroty? Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta, Petr Přeček, člen
zastupitelstva města a paní Šárka Návratová, učitelka MŠ. Porota
neměla lehký úkol ani při hodnocení kategorie dospělých. Z donesených patnácti výrobků bylo nutno
vybrat ty nejlepší. Nakonec vybrala
zákusek větrník na plechu paní Petry Riedlové, která si odnesla velmi
praktickou pomůcku do kuchyně.
Další zajímavostí celé akce byla
možnost dlabání dýní a dílničky
pro děti. Děti si tak mohly vytvořit
různé masky a zápichy s dýňovou
tématikou. Z celkem osmi strašidelných vydlabaných dýní si mohli
přítomní pomocí ankety zvolit tu
nejkrásnější a vítězka byla taktéž odměněna. Ostatní vydlabané
dýně zdobí nyní vstup do SKS. Za
připravené soutěže, které pro děti
připravily naše knihovnice, získaly děti sladkou odměnu a balíček
bonbonů od porotců.
Ostatní návštěvníci si po vyhlášení
výsledků poseděli nad kávou a čajem a vychutnávali si tak sladké
soutěžní výrobky. Atmosféra byla
výborná, děti spokojené, vítězové se radovali ze svých úspěchů
a pan Římánek vše poctivě dokumentoval. Naše poděkování patří
všem, kteří se nějakým způsobem
podíleli na zdaru celé akce. Také
děkujeme městu Petřvald za finanční příspěvek.
Karamelový větrník
– vítězný recept
Suroviny na odpalované těsto:
750 ml vody, 230 g másla, 230 g
hladké mouky, špetka soli, 8 vajec
Suroviny na karamelovou náplň:
750 ml mléka, 2 karamelové pudinky, cukr moučka, 250 g másla,
500 ml smetany na šlehání, 2 ztužovače, cukr
Suroviny na karamelovou polevu:
250 g cukru krupice, 250 ml smetany na šlehání
Postup přípravy receptu: 1. Vodu
rozehřejeme s máslem a solí, pak

najednou přidáme mouku a za
stálého míchání vaříme na mírném ohni tak dlouho, až se těsto nelepí na vařečku ani na hrnec
(mně to trvalo zhruba 10 minut).
Do vychladlé hmoty zašleháme
po jednom vajíčka, každé řádně
vymícháme a až pak dáme další.
2. Na dva plechy dáme pečící papír a naneseme těsto rozdělené
na poloviny. Dáme péct do předehřáté trouby na 200°C. Prvních
15 minut troubu vůbec neotvíráme, bubliny by splaskly. Pečeme
asi 30-40 minut. Je však třeba,
aby povrch byl na dotek křupavější, protože jak chladne, trochu
změkne.
3. Uvaříme 2 karamelové pudinky v 750 ml mléka a necháme vychladnout. Pak vyšleháme máslo
s moučkovým cukrem a postupně přidáváme uvařený zchladlý
pudink. Dosladíme dle chuti. Vyšleháme dotuha šlehačku se ztužovači a cukrem.
4. Na první plát naneseme karamelovou náplň a na ni rozetřeme
ušlehanou šlehačku. Přiklopíme
druhý plát a povrch polijeme karamelovou polevou. Poleva: cukr
nasypte do hrnce a nechte ho roztavit. Jakmile cukr zkaramelizuje,
přilijte do něj horkou smetanu.
Buďte opatrní, vzkypí to! Vařte,
dokud se karamel úplně nerozpustí (když to bude hodně husté,
přilijte ještě trochu horké smetany). Ihned nalijte na větrník a dejte
chladit do lednice.
Za výbor ZO ČSŽ Petřvald - sídliště
Svatava Čopiánová

Foto: P. Římánek 

Vítězka soutěže P. Riedlová přebírá hlavní cenu.

Technické muzeum v Petřvaldě
Akce připravované
na měsíc prosinec:
K Muzeu 89, Petřvald

VÁNOČNÍ ANDĚL (1. – 15. 12.)

Stálé expozice:
Kouzelný svět tramvají

Vánoční výtvarná soutěž o nejhezčího anděla. Andílci vyrobeni libovolnou výtvarnou technikou budou
vystaveni v muzeu a hodnoceni návštěvníky. Své výrobky (obrázky)
k nám přineste do 15. 12. 2016.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne 6. ledna 2017.

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.

MEDOVÉ VÁNOCE (13. – 22. 12.)
Výroba a zdobení svíček z medových plátů.
ŠŤASTNÉ A VESELÉ (13. – 15. 12.)
Povídání o vánočních zvycích, rezervace do 9. 12. 2016.
Kolektivy předem objednejte na
tel.: 596 541 092 nebo e-mailu:
petrvald@muzeumct.cz

TECHNICKÉ MUZEUM PETŘVALD

VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

Vánoční výtvarná soutěž určena dětem z MŠ, ZŠ i veřejnosti
Andílky k nám přineste nejpozději do 15. prosince 2016
Andílci vyrobeni libovolnou výtvarnou technikou
budou vystaveni v TMP a hodnoceni návštěvníky
Vyhlášení vítězů proběhne 6. ledna 2017
Technické muzeum Petřvald
K Muzeu 89, Petřvald
www.muzeumct.cz
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Okénko Domova Březiny
Podzim v tomto roce, co se počasí týče, je velmi typický – je
poměrně deštivý a chladný. Pro
uživatele Domova Březiny to znamená, že už nemohou tak často
jako v létě užívat naší zahrady
k procházkám a posezení. Ani
vinobraní, které v DB pořádáme
tradičně v září (letos 21. 9.), jsme
kvůli nepříznivému počasí nemohli uskutečnit venku pod pergolou, nýbrž v kulturní místnosti
pavilonu P2. Tato skutečnost
však neumenšila radost a veselí účastníků setkání, protože
pohoštění s burčákem bylo vynikající a stejně tak zábava, o kterou se postaralo Trio Seniores,
byla skvělá. Následujícího dne
vyjela ještě skupinka tří našich
uživatelů v doprovodu aktivizačních pracovnic na vinobraní do
Domova Vesna v Orlové a vrátila
se nadšená. Hezkým výletem, navzdory chladnému a deštivému
počasí, byl výjezd 4. října do MKS
Havířov, kde pět seniorů zhlédlo
divadelní představení Těšínské-

ho divadla Sluha dvou pánů. Čtyři členové pěveckého souboru
DB Březiňanka (paní Heczková,
paní Šimáková, paní Wykretová
a pan Korecki) reprezentovali náš
domov dne 19. října na soutěži
Orlovské múzy. Obsadili čtvrté
místo při účasti zástupců celkem
jedenácti zařízení, která poskytují sociální služby ve zdejším regionu a v Polsku. Záznam TV Polar
z této akce, kde jsou záběry
z vystoupení Březiňanky (zpěv
s tancem na invalid. vozících),

lze nalézt na internetové adrese: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/orlova/11000006092/
festival-orlovske-muzy-probehl-uz-po-treti. Velmi příjemné a inspirativní bylo setkání uživatelů
šesti zařízení pro seniory v Novém domově p. o. v Karviné dne
25. října. Záměrem kreativního
dopoledne bylo předvést a předat zkušenosti z tvůrčích aktivit,
které v jednotlivých zařízeních senioři praktikují. Oblíbeným cílem
výletů obyvatel Domova Březi-

ny v podzimním čase je relaxace v solné jeskyni Relax centra
v Havířově. „Dýchat sůl“ tam byli
celkem šestkrát. Podnikli jsme
rovněž dvě Spanilé jízdy za ochutnávkou piva a návštěvu obchodního centra Avion Shopping Park
v Ostravě. Těšíme se na divadelní
představení Hodina Komenského
v Divadle loutek v Ostravě, kam
vyjedeme s pěti milovníky divadelního umění dne 9. listopadu.
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald

KČT Petřvald informuje
Na konci října jsme absolvovali
poslední letošní vícedenní akci.
Tentokrát jsme strávili příjemné
čtyři dny v oblasti Malých Karpat na jihozápadním Slovensku.
Ubytovali jsme se v malebném
městečku Modra, v jeho části Harmónia. Každý den jsme vyráželi na
výlety v širokém okolí. Celé putování jsme zahájili výletem z Nového Mesta nad Váhom na zříceninu
Čachtického hradu a dále do Čachtic – známých jako působiště
hraběnky Alžběty Nadášdyové Báthoryové, pověstné Čachtické
paní. Druhý den jsme pak putovali okolím Plaveckého Podhradí se
zříceninou Plaveckého hradu a ne-

obvyklou rozhlednou na vrcholu
Vápenné. Třetí den jsme zahájili
prohlídkou centra Modry a poté
jsme absolvovali velmi zajímavou
prohlídku hradu Červený Kameň,
jednoho z nejnavštěvovanějších
a nejzachovalejších hradů na Slovensku. Po návštěvě hradu jsme
pak pokračovali přes rozhlednu
na Kukle a známou rekreační oblast Zochovy chaty do Modry. Poslední den jsme pak akci završili
návštěvou mohyly Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo
a následnou procházkou do Myjavy, odkud jsme, plni příjemných
zážitků, vyrazili k domovům.
Čestmír Dolejší, KČT, odbor Petřvald

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
1.10. - mistrovské utkání I.B třídy (8. kolo).
TJ PETŘVALD - LUČINA 1:2 (0:2).
Branka a asistence: 75.´K. Biela
(I. Orlický).
Družstvo Hepa draze zaplatilo za
neproměňování vyložených šancí, kterých si vypracovalo několik.
Naopak soupeř šance nabídnuté
našimi obránci lehce potrestal.
9. 10. - mistrovské utkání I.B třídy (9. kolo).
Lokomotiva PETROVICE „B“ - TJ
PETŘVALD 3:3 (2:1).
Branky: 35.´J. Sztymon, 56.´J. Kolek, 81.´T. Budina.
Nevídané drama mohli sledovat
fanoušci v Petrovicích, kde se

Hepu podařilo v utkání 3x vyrovnat
a díky zlepšené střelecké koncovce si přivést alespoň bod.

Hepu se podařilo v zápase 2x vyrovnat, ale na další góly domácích
odpovědět nedokázalo.

15. 10. - mistrovské utkání I.B třídy (10. kolo).
TJ PETŘVALD - NÝDEK 2:0 (0:0)
Branky: 59.´ M. Slíva, 78.´T. Budina z penalty.
Zasloužené vítězství domácího
týmu s posledním týmem tabulky. Hepáci sice měli herní převahu, ale znovu se dlouho trápili
v zakončení.

29. 10. - mistrovské utkání I.B třídy (12. kolo).
TJ PETŘVALD - TOŠANOVICE 2:4
(1:2)
Branky: 16.´a 83.´K. Biela - 32.´,
45.´, 50.´a 63.´Judita.
Hepáci se ujali vedení, ale hrubými
chybami v obraně umožnili soupeři lehce skórovat. A protože vázlo
i zakončení, hosté si po zásluze
odvezli všechny body.
Hráč Hepa - T. Budina - odehrál v dresu dospělých 300. utkání. Po dvanácti odehraných kolech mají hráči
Hepa na svém kontě 10 bodů a jsou
na předposledním - 13. místě.

23. 10. - mistrovské utkání I.B třídy (11. kolo).
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD
4:2 (2:1)
Branky: 8.´J. Karkoška, 56.´ K. Biela.

Dorost
1.10. - mistrovské utkání krajské
soutěže (9. kolo).
TJ PETŘVALD - DĚTMAROVICE
1:6 (1:4).
Branka: 35.´ L. Foltýn.
9. 10. - mistrovské utkání krajské
soutěže (10. kolo).
BRUŠPERK - TJ PETŘVALD 9:1 (5:1)
Branka a asistence: 42.´D. Kršák
(V. Zajíček).
Tragický výkon!
15. 10. - mistrovské utkání krajské
soutěže (11. kolo).
TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN
1:3 (1:2)
Branka a asistence: 22.´V. Gellnar
(J. Sztymon).
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23. 10. - mistrovské utkání krajské soutěže (12. kolo).
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD
5:1 (2:1).
B r a n ka a a sis t e n c e: 2 6.´J.
Sztymon (V. Zajíček).
29. 10. - mistrovské utkání krajské soutěže (13. kolo).
TJ PETŘVALD - STARÉ MĚSTO
2:3 (1:0).
Branky: 14.´D. Durczok, 88.´J.
Sztymon z penalty.
ČK: 85.´D. Durczok.
Dorostenci svými výkony v měsíci říjnu připravili svým příznivcům pouze zklamání…Po třinácti
kolech jsou na předposledním 14. místě - s 10 body.
P. Sekera

Starší žáci
9. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru.
D. LUTYNĚ - TJ PETŘVALD 2:6
Branky: D. Klos 2, M. Šebesta 2,
D. Knorr, J. Rusoň.
Sestava: D. Pokorný - D. Klos, D.
Lach, J. Rusoň, O. Milian, M. Šebesta, D. Pasz, D. Tekeli, Z. Kandráč, D. Knorr.
15. 10. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
TJ PETŘVALD - Baník RYCHVALD
22:1
Branky: M. Šebesta 7, D. Klos 7,
J. Zborovský 3, D. Tekeli 2, J. Rusoň, M. Kutáček, vlastní.
Sestava: D. Pokorný - D. Pasz, J.
Zborovský, M. Kutáček, M. Olšar,
M. Šebesta, D. Klos, Z. Kandráč,
J. Rusoň, D. Tekeli.

Starší žáci

23. 10. H. BLUDOVICE - TJ PETŘVALD 0:8 (0:3)
Branky: J. Rusoň 3, D. Klos 2, M.
Šebesta 2, D. Pokorný.
Sestava: J. Bořil - M. Kutáček, O.
Milian, M. Olšar, M. Šebesta, D.
Klos, Z. Kandráč, J. Rusoň, D. Po-

korný, D. Tekeli, D. Pasz, K. Kuzma, D. Knorr.
Do konce podzimní části soutěže chybí odehrát jedno kolo, zatím jsou starší žáci v tabulce na
1. místě.
K. Pokorný

Starší přípravka
Odehráli jsme poslední zápasy
podzimní části a rozloučili se tak
s trávníky. Už teď se těšíme na
jaro 2017. Do té doby nás čeká
turnaj v Michálkovicích, kterého
se účastní čtyři družstva. Také
odehrajeme během zimní přestávky zápasy v halách Ještěrky
a Bosporu Bohumín. Naše školní
tělocvična nám poslouží k tréninkům až do března. Trénovat budeme úterky a pátky v čase 16:00
– 17:30h. Jsme velice rádi, že
nám vedení školy umožnilo trénovat ve větší tělocvičně školy
u kostela. Bohužel nás ale velmi
mrzí neutěšený stav tělocvičny.
Ten nám neumožňuje plně zapojit

do tréninku všechny prvky fotbalového tréninku. Nešťastné obložení stěn tělocvičny, které je už
teď poničeno a jsou v něm díry,
určitě není úplně vhodné do prostor, jakými tělocvičny jsou. Snad
se brzy dočkáme rekonstrukce
obložení a bude již možné zahrát
si uvnitř s dětmi i míčové hry bez
pocitu strachu se zranění nebo
dalšího nechtěného poškození
obkladu stěn. Tato případná investice určitě nebude finančně
náročná a snad by se dala realizovat i celkem rychle. Zkusíme
za naše malé fotbalisty i ostatní
sportovce poprosit na městském
úřadě a budeme věřit, že se toto

Veterans Petřvald ve Vracově
Překvapivě příjemná sobota 8.
10. 2016 přála fotbalovým veteránům na cestě do Vracova. Na
pozvání jihomoravského městečka přijela petřvaldská stará garda sehrát přátelský zápas. Po
počátečním seznámení a předání
upomínkových předmětů s logem
města Petřvald se začal odehrávat nervydrásající mač. Přátelská
atmosféra samozřejmě odpovídala i předvedené hře, při které šlo o výsledek až na prvním
místě. Skóre sice jasně hovořilo

ve prospěch Petřvalďáků (vyhráli
jsme 7:2), ale samotný výsledek
nebyl až tak důležitý. Parta veteránů z Vracova se představila
jako výborní hostitelé. Po zápase
nechyběl burčák, pivečko a ten
žvanec…hmmm ten byl. Skvělá
nálada ukončila náročný den a při
návratu už se vymýšlelo, jakým
způsobem bude probíhat „revanš“
na naší půdě. Snad bude den odvety taky tak povedený jako sobota 8. 10. 2016 ve Vracově.

vyřeší ke spokojenosti. Na Hepu
ještě letos společně přivítáme,
jak už se stalo tradicí, Mikuláše
s čerty. Tím společně s rodiči
a dětmi zazimujeme hřiště.
Zápasy soutěže:
TJ Petřvald - Bospor Bohumín
2:22 (1:9) Böhm 2
SK Dětmarovice - TJ Petřvald
12:3 (6:2) Stavař 2, Bitala
TJ Petřvald - FK Slavia Orlová
7:10 (1:6) Stavař 4, Kuzma, Otýpka, Lach
Sokol Věřňovice - TJ Petřvald
1:27 (1:14) Stavař 12, Marcol
5, Bitala 5, Pokorný 2, Otýpka
2, Súdna

Tabulka střelců:
Stavař

33

Marcol

12

Bitala

9

Böhm

6

Súdna

3

Otýpka

3

Lach

2

Pokorný

2

Kuzma

2

Levánsky

1
M. Stavař

Jóga Petřvald
Vánoční setkání úterý
13. 12. 2016 od 17:30 hodin
Milí přátelé pohybu a jóg y
zvlášť- již více než 30 let se
spolu scházíme týden co týden ve Středisku kulturních
služeb města Petřvald a krůček za krůčkem pronikáme do
tajemství pohybu, dechu i relaxace a vnitřního klidu. Součástí
našich kurzů bývá i pravidelné

vánoční posezení, na kterém si
spolu mohou posedět a popovídat „ jogíni všech probíhajících
kurzů i jejich přátelé“. Na setkání zvu i ty, kteří v současné
době kurzy nemohou navštěvovat a rádi by si s námi alespoň
poseděli. Přineste si hudební
nástroje, úsměv a malou ochutnávku na vánoční stůl.
Jolanda Inka Burová

K8S

Silvestrovský Šlapáček spřízněných duší
Pátek 30. 12. 2016
sraz 9:00 u Penny Marketu
Opětně se překulil rok a kvapem spěje ke svému poslednímu dni. Na Silvestra budeme
mít všichni dost práce s přípravou oslav či odjezdem k přátelům nebo do hor. Pojďme si
spolu už po několikáté den předem vyšlápnout do okolí, na-

čerpat na poslední den roku do
plic čerstvý kyslík, protáhnout
tělo i nohy a pobýt si v milé
společnosti. Nezávisle na počasí zvu známé i neznámé na
„Šlapáček“ s malým posezením na závěr. Trasa bude opět
nenáročná, po okolí, a posezení v příjemné hospůdce s možností občerstvení.
Jolanda Inka Burová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům
Zdeňka Bratková
Věra Dardová

Dne 15. listopadu 2016 oslavila své 90. narozeniny paní Olga Konvičková.
Všechno nejlepší, stále zdraví, pohodu a spokojenost do dalších let přejí manžel,
synové Vítězslav, Jaroslav a dcera Miluše s rodinami.

85 let
80 let

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

Uzavřená manželství

Vzpomínáme

Tomáš Nalevajka
a Barbora Kubišová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Díky za to, čím jste pro nás byli, za každý den, co jste pro nás žili.
Dne 11. listopadu 2016 jsme vzpomněli 30. výročí úmrtí
paní Olgy Pěgřímové a 15. května 2016 uplynulo 12 let,
co nás opustil její manžel pan Josef Pěgřím. S láskou a úctou
vzpomínají dcera Jana, vnuci Roman a Gabriela s rodinou.

Narozené děti
Matyáš Hunka
Martina Poláková

Od života pro sebe jsi nic nežádal, jen pro své děti a rodinu jsi žil.
Své zlaté srdce jsi nám daroval. Kdybychom láskou budit je chtěli,
neozve se nám vícekrát, utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 1. prosince 2016 vzpomeneme 2. smutné výročí od chvíle,
kdy odešel od všeho, co v životě miloval, můj drahý manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Bořivoj Skýba. S láskou a úctou vzpomínají manželka Olga,
dcera Ivana a syn Bořivoj s rodinami.

Čas letí a nevrátí zpátky, co vzal, jen vzpomínky zanechal.
Dne 23. prosince 2016 uplyne 5 let od úmrtí paní Ludmily Trombikové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaroslav, dcera Naďa s manželem Milošem,
syn Jiří s manželkou Jaroslavou, vnučky Deniska, Andrejka, Irenka, Dominika,
Klárka a pravnučky Viktorka s Emily.

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Alena Barborková
Anna Dostálová
Ing. Eduard Kajura
PhDr. Aurelie Němcová
Libuše Pavelková
Jana Ptáková
Marie Wawrzinová
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 5. prosince 2016 vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí pana Vladislava Ožany. S láskou
a úctou vzpomínají manželka Helena, synové
Vladimír, Václav s Lenkou, dcera Soňa s Jirkou,
vnoučata Vendulka s Pavlem a Eričkem,
Verunka s Vaškem, Michael a celá rodina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 22. listopadu 2016 jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí pana Rudolfa Kožucha.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie
a dcery Svatava a Šárka s rodinami.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 19. prosince 2016 by se dožila 74 let
paní Irena Sobková. S láskou a úctou
vzpomínají manžel Otakar, syn Vlastislav
s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Dne 25. listopadu 2016 jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí naší maminky, babičky,
prababičky, tety a tchyně paní Jiřiny Šimurdové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila
a celá rodina.

„Nezmizíme beze stopy. Necháváme za sebou vlnu, která se nikdy úplně nezarovná,
trhlinu v čase, kterou svým životem vytváříme.“ L. S. Christensen
Dne 13. prosince 2016 by se dožila 75 let paní Ilona Mikulcová a zároveň
dne 14. prosince 2016 vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana Oldřicha Mikulce.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Pavlína a syn Libor s rodinami.

Úmrtí
V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům
a známým, že nás dne 24. října 2016 navždy opustila ve věku
73 let naše milovaná maminka, tchyně, babička, prababička,
švagrová a teta paní Eva Bůžková. Děkujeme všem,
kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Jménem
pozůstalých děti Eva a Pavel s rodinami.

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás
dne 3. listopadu 2016 ve věku nedožitých
87 let opustila paní PhDr. Aurelie Němcová.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou
uctí její památku. Synové Jiří
a Josef s rodinou.

70 let
86 let
79 let
87 let
79 let
68 let
96 let
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NAPSALI NÁM...
Poděkování
Dne 16. 10. 2016 se děti z Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín středisko Havířov
mohly díky pozvání pana Dr. Vítězslava Černocha předsedy Fondu
pro opuštěné a handicapované
děti účastnit 3. ročníku akce Tvůrčí dílny, která se konala v Kulturním domě v Mořkově. Prostředí je
pro děti i doprovázející pracovníky z Benjamínu známé. Lidé, kteří
akci společně s panem doktorem
Černochem zajišťují, jsou vždy milí,
ochotní a vstřícní, vše je perfektně nachystané a zajištěné, takže
se zde vždy cítíme dobře a rádi se
sem vracíme. I letos byl pro děti
připraven pestrý program a do
jednotlivých aktivit se rádi zapojili i dospělí. Kreslilo se, tancovalo,
kouzlilo, soutěžilo a hlavně byla legrace, dobrá nálada a smích. Každý
si mohl vybrat to, co ho baví a dělá
mu radost. Nechyběly dárečky, sladkosti, odměny pro výherce soutěží.
Po celou dobu bylo o všechny dobře postaráno, aby nikomu nic nechybělo. Každý mohl využít bohaté
občerstvení dle své chuti a také vý-

K zamyšlení…
borný oběd v místní restauraci, kde
se o všechny dobře postarala výborná obsluha. A ani tentokrát nechybělo občerstvení a dáreček na
cestu domů. Touto cestou bychom
chtěli velice poděkovat panu Dr. Vítězslavu Černochovi a jeho spolupracovníkům z Fondu pro opuštěné
a handicapované děti a mládež
i všem ostatním lidem, kteří se na
přípravě a realizaci tohoto setkání
podíleli. Uvědomujeme si, že uspořádat takovou akci je čím dál těžší, a proto si moc vážíme nadšení,
úsilí i vytrvalosti pana Dr. Černocha
a jeho kolegů. Také moc děkujeme
všem těm, kteří jsou ochotni pro
děti, které to mají ve svém životě
těžší, protože nemohou žít v rodinách, něco udělat a přispět i finančním nebo hmotným darem na to, aby
prožily den plný smíchu a radosti.
Věříme, že tomu tak bude i nadále.
Za všechny z Benjamínu
Mgr. Darja Kuncová,
ředitelka organizace Benjamín
Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí
DOZP Benjamín středisko v Havířově

Milí a vážení
spoluobyvatelé Petřvaldu.
Již delší dobu přemýšlím nad
článkem do PN. Zkusím vám
nastínit jen něco k zamyšlení.
Blíží se doba adventu a následně i oslavy příchodu nového
roku. Že je Silvestr spojen s ohňostrojem a rachejtlemi to už
člověk nějak bere. Počítá s tím
a zodpovědný majitel domácích
zvířat je zajistí (bohužel u volně
žijících zvířat to nejde). Proč je
ale v dnešní době nutno každý
svátek, narozeniny, svatbu, fotbalový zápas a i dobu adventní
oslavit vždy vypouštěním rachejtlí s ohlušujícím doprovodem petard?
V Petřvaldě máme dosti hustou zástavbu. Mezi námi žijí
i lidé staří a nemocní. Uvědomuje si ten, kdo se baví ohlušujícími ranami, že se možná
nějakému nemocnému sousedovi podařilo po delší době na

chvíli usnout, nebo že někde
maminka zrovna uspala své
dítě? Že jsou mezi námi lidé,
kteří dělají v nepřetržitém provozu? To znamená, že jdou do
práce v pátek i svátek, ve dne
i v noci. A možná si tento člověk na chvíli zdříml před nástupem na směnu. A v neposlední
řadě, co tento hluk dělá se zvířaty? Prosím, zamyslete se nad
tím, zkuste zvážit, zda je skutečně nezbytné během celého
roku završit zábavu takovýmto
způsobem. Zábavná pyrotechnika stojí také nemalé peníze.
Možná by tuto částku přivítala
nějaké nadace. A možná, že by
takto vynaložené finance udělaly někomu radost.
PS: Závidím obyvatelům vesniček a měst, kde platí vyhláška o zákazu používání zábavné
pyrotechniky (mimo 31. 12.
a 1. 1. a akcí pořádaných radnicí).
Marta Adamčíková

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIČ

IČO: 74447971, kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799. Pravidelná kontrola spalinových
cest 330,- Kč, vložkování, frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další kominické práce. NÍZKÉ CENY

MASÁŽE

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

Koupím pole, ornou půdu, les apod.
Malý samostatný pozemek i větší plochu
v této lokalitě či blízkém okolí. Nejsem
realitní kancelář! Prosím, nabídněte,
zaručuji slušné jednání. Děkuji.
Tel.: 775 565 459

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
INFORMACE k inzerci na www.petrvald-mesto.cz
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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

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199
e-mail:

ondruch.jiri@seznam.cz

Celoroční rozvoz brambor

Fa: Tesa – ičo: 66148952
Nabízíme Vám dovoz zdarma.
Brambory 5kg……………..40 Kč
Brambory 15kg………...100 Kč
Rozvoz PO – NE od 9:00 do 15:00 hod.

601 537 884

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

X-TRA HAIR STUDIO VERONIQUE
Dámské – Pánské – Dětské kadeřnictví
Nacházíme se v prostorách Šenovské dopr. společnosti
– žlutá budova pod Šenovskými mlýny, ul. Těšínská 288,
Šenov. Bereme ihned i bez objednání – u nás nečekáte…
Specializujeme se na moderní střihy a účesy. Rádi vám navrhneme a poradíme se změnou image. Děláme novinky
v barvení, melírování, styl Kaboo, ornamenty do vl. pokožky,
zástřihy knírů atd. Akce na měsíc listopad a prosinec – 20%
sleva na uzdravující kúru Kéra-In, 15% slevy na barvení.
Máme normální ceny. Těší se na vás Veronika. Tel. 776 416 694
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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.petrvald-mesto.cz)
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:
4,5 cm, 9,3 cm, 14,2 cm,
19 cm

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
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