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Mikuláš v základní škole

v Kulturním domě

Vážení občané,

města Petřvald.

opět se nám přiblížil nejkrásnější čas tohoto
roku. Ano, jsou tu Vánoce, svátky klidu,
vzájemného porozumění a rodinné pohody.
Tyto svátky milují nejen naši nejmenší,
ale i my dospělí.

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky

Vůně vánočního stromku a cukroví jsou pro nás
nezapomenutelné. Vánoce nám svou neopakovatelnou atmosférou připomínají čas dětství.

únorových
Petřvaldských novin
je 6. ledna 2017.

Přejeme vám, aby byly u vás vánoční svátky naplněny radostí a láskou v kruhu nejbližších.
Taktéž nám dovolte, abychom vám popřáli hodně zdraví, lásky, osobních úspěchů
a splněných přání v novém roce.

Ing. Jiří Lukša
starosta

v 16:00 hod.  

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz
© Klein

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
Výpis z usnesení 42. schůze Rady
RM vzala na vědomí zprávy o plnění úkolů a činnosti komisí rady
za rok 2016.

města Petřvaldu, která se konala 9. listopadu 2016
246 a Mateřské školy Petřvald RM rozhodla
2. května 1654 na rok 2017, za  na základě podmínek výb. řízení
o výběru ekonomicky nejvhodnějpředpokladu, že budou zastupitelší nabídky a o uzavření smlouvy
stvem města schváleny v předloo dílo na podlimitní veřejnou zaRM schválila rozpočty přísp. or- žené výši neinvestiční příspěvky
kázku „Zateplení Kulturního domu
ganizací Základní školy a Základ- na provoz.
v Petřvaldě na ul. Kulturní čp. 26“
ní umělecké školy Petřvald Školní

s uchazečem, který se umístil na
1. místě výsledného pořadí - MH-STAVBY, s.r.o., Ostrava za cenu
7 477 343 Kč bez DPH;
 o poskytnutí dotace ve výši
21 335 Kč účelově určenou na
(pokračování na straně 2)
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spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a o uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem;
 o uzavření smlouvy o dílo na
zpracování projektové dokumentace pod názvem „Chodník podél ul. Závodní“ se společností
PROINK, s.r.o., Ostrava, za cenu
max. přípustnou 241 395 Kč
včetně DPH;
 o uzavření Smlouvy o pronájmu římskokatolického kostela sv. Jindřicha v Petřvaldě

mezi nájemcem městem Petřvald a pronajímatelem Římskokatolickou farností Petř vald
u Karviné, za účelem pořádání
novoročního koncertu 8. ledna
2017 v 15.00 hod.;
 o uzavření smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání
v Petřvaldě na ulici Gen. Svobody čp. 930. Smlouva se uzavírá od 1. 12. 2016 na dobu
neurčitou, roční nájemné činí
30 816 Kč včetně DPH;
 o uzavření dohody o ukončení
nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor v Petřvaldě

43. schůze Rady města Petřvaldu se konala 25. listopadu 2016
RM jmenovala dnem 1. 12. 2016 - „Sdružené služby dodávky elekna základě konkurzního řízení paní
třiny pro město Petřvald a jeho
Bc. Andreu Doffkovou do funkce
přísp. organizace“ a o uzavření
ředitelky Mateřské školy Petřvald
smlouvy s uchazečem ENWOX
2. května 1654, přísp. org.
ENERGY s.r.o., Moravská Ostrava, za cenu 1 278 522,21 Kč
RM rozhodla
bez DPH;
 na základě zprávy o hodnocení na- - „Sdružené služby dodávky zembídek elektronickou aukcí o výběního plynu pro město Petřvald
ru nejvhodnější nabídky podlimitní
a jeho přísp. organizace“ a o uzavření smlouv y s uchazečem
veřejné zakázky pod označením

na ulici K Muzeu č. p. 150,
k datu 1. 12. 2016;
 o prominutí úhrady za pronájem místnosti č. 3 ve Středisku kulturních služeb základní
organizaci Českého svazu žen
Petřvald - Sídliště při příležitosti členské schůze konané dne
9. 12. 2016 v době od 17.00
hod. – 19.30 hod..
RM schválila  
 zásady pronájmu Kulturní ho
domu v Petřvaldě na ulici Kulturní č. p. 26, s datem účinnosti od
1. 11. 2016;

One Energy & One Mobile, a.s.,
Moravská Ostrava, za cenu
797 478 Kč bez DPH;
 o uzavření smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání
v Petřvaldě na ulici Šenovská
č. p. 1. Smlouva se uzavírá od
1. 12. 2016 na dobu neurčitou,
roční nájemné činí 29 460 Kč
včetně DPH.

 odměny členům komisí rady a finanční dary členům jednotky
SDH a občanům, kteří se v roce
2016 aktivně podíleli na činnosti ve městě.
RM vzala na vědomí
 předloženou Výroční zprávu Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald, Školní 246,
přísp. org. za rok 2015/2016
a Plán práce na školní rok
2016/2017;
 výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10.
2016.

RM svěřila starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o uzavírání sponzorských a darovacích
smluv spočívajících v přijetí daru
ve výši do 50 000 Kč městem Petřvald pro účely zajištění kulturních
a sportovních aktivit města.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 11. 2016 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

76 165,00

77 257,75

76 223,33

Nedaňové příjmy

11 220,00

12 530,00

12 690,69

0,00

93,00

115,33

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

3 113,00

7 883,09

7 564,25

PŘÍJMY CELKEM

90 498,00

97 763,84

96 593,60

Běžné výdaje

81 326,00

84 878,19

66 316,07

Kapitálové výdaje

25 336,00

28 127,63

16 663,00

VÝDAJE CELKEM

106 662,00

113 005,82

82 979,07

8 084,00

8 343,98

-19 794,75

0,00

0,00

0,00

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

-1 920,00

-1 920,00

-1 760,00

10 000,00

8 818,00

8 817,72

0,00

0,00

-877,50

16 164,00

15 241,98

-13 614,53

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 11. 2016 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci „Rozpočty a závěrečné účty”.								
Pavlína Malíková, finanční odbor

Proměna veřejného
prostranství u náměstí
města Petřvaldu
Představujeme vám zpracovanou studii
regenerace veřejného prostoru mezi novou radnicí a ul. Kulturní. Více informací
naleznete na internetových stránkách
města: www.petrvald-mesto.cz, kde také
můžete sdělit vaše náměty či připomínky
k předkládanému záměru.
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí
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Pravda o vodě
V tomto článku a v článcích následujících chci informovat občany
Petřvaldu o situaci ve vodárenství
u nás. Dovolím si touto cestou sdělit všem, kdo budou mít zájem se
dozvědět něco víc o tak pro nás
běžné věci jakou je voda z „kohoutku“! V minulosti, kterou někteří z nás ještě pamatují, byla voda
například na malých vesnicích dostupná ze soukromých studní nebo
z „obecních“! Jak to bylo v tomto
případě s financováním, si určitě

každý umí představit. Určitě nemá
nikdo zájem se do těchto časů
vrátit. V současnosti otočíme kohoutkem, nebo spláchneme a je to
vyřízeno, ke spokojenosti všech!
A je tomu skutečně tak? Osobně
mám velkou obavu, že není! Poté,
co jsem se stal také z vaší vůle zastupitelem, začal jsem se více zajímat o skutečnost jménem „voda“
a rozhodl jsem se seznámit s informacemi i vás. Pro dnešní článek
předkládám jen tyto věty:

Byli jsme blahopřát …

1. Jaké jsou důsledky předání obchodu s vodou koncernům pro
lidi?
2. Co je výhodné pro lidi a města
a co je výhodné pro koncerny
a proč?
3. Jak se s naháněči koncernů
vypořádali v zahraničí a v části
České republiky?
4. Jaké důsledky má vyvedení obchodu s vodou na koncerny pro
lidi, města a jejich vodárny?
5. Proč musí města sanovat z roz-

počtů (peníze od lidí) to, co jinde financují městské vodárny?
6. Proč obce nemají peníze na obnovu vodárenských trubek, když
lidé platí za vodu stále více?
7. Jaké jsou důsledky vyvedení
zisků z vody na koncerny z pohledu ceny vody, které platíte?
Příště se pokusím na tyto otázky,
případně na další, najít odpovědi.
Přeji krásné dny v roce 2017!
Miloslav Hesek,
zastupitel města Petřvald

manželům Jiřímu a Marii Bryndovým k jejich diamantové svatbě

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

Občany, kteří slaví jubilejní svatbu a ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do obřadní síně, rádi navštívíme s gratulací doma.
V případě zájmu kontaktujte matriku:
tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz

Matyáše Hunku

Informace k slavnostním obřadům
Informace k slavnostním obřadům
Komise pro občanské záležitosti
města Petřvald pořádá v obřadní
síni slavnostní obřady – svatební
obřady, vítání občánků, jubilejní
svatby a setkání s jubilanty.
Srdečně zveme občany, kteří oslaví životní jubileum, jubilejní svatbu,
plánují uzavřít manželství anebo
mají zájem o vítání občánků.  

Uzavření manželství
Pro konání svatebních obřadů jsou
stanoveny radou města tyto dny:
- pátek – zkrácený svatební obřad
(cca 10 min.),
- sobota – svatební obřad s živou
hudbou, zpěvem a přednesem.
V oba uvedené dny lze uzavřít manželství v obřadní síni bez správního
poplatku.
Vítání občánků – slavnostní zápis
Slavnostní obřad probí há pro
každé dítě samostatně. Rodiče
s děťátkem se mohou dostavit
v doprovodu svých rodin. V obřadní síni máme pro dítě připravenou
kolébku.
Setkání jubilantů
Jednou za čtvrt roku probíhá v obřadní síni slavnostní setkání jubilantů,
kteří oslavili 80, 85, 90, 95 a více
let. V případě, že se oslavenec ze
zdravotních důvodů nemůže dostavit do obřadní síně, můžete si dohodnout na matrice návštěvu doma.
Jednou ročně se koná v kulturním

Adélu Kraplovou

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

domě setkání 70. a 75. letých jubilantů.
Na obě tato setkání obdrží občané
písemnou pozvánku. Podmínkou
účasti je potvrzení zájmu o tuto akci
na matrice.
Jubilejní svatby
Manželské páry, které slaví jubileum svatby, mohou symbolicky
obnovit svůj manželský slib a říct
si znovu své „Ano“. Ceremoniály
k výročí svateb jako např.
- stříbrná svatba
- 25. výročí
- zlatá svatba
- 50. výročí
- smaragdová svatba - 55. výročí
- diamantová svatba - 60. výročí
- kamenná svatba
- 65. výročí
probíhají v obřadní síni ve stejném
stylu jako svatební obřady, přesto
že se jedná o symbolické slavnostní obřady.
Tyto uvedené slavnostní obřady se
konají obřadní síni v budově rad-

nice Petřvald, jejich konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout
na matrice (kanc. č. 104 přízemí).
Kontakt na matriku:
Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s vámi.
Ivana Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald
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Ztráty a nálezy
V měsíci listopadu 2016 byl městu Petřvald odevzdány tyto nálezy:
•  FLASH DISK
Místo nálezu: Petřvald, ul. Ve Finských
•  DÁMSKÉ JÍZDNÍ KOLO S BRAŠNAMI NA NOSIČI
Místo nálezu: Petřvald, ul. Aloise Blachy u husitského kostela
Majitel se může informovat v kanceláři č. 101 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA LEDEN A ÚNOR 2017
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
leden: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.
únor: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
12. leden, 16. únor
3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (pondělí, úterý)
leden: 23., 24.    únor: 20., 21.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Bobřík informatiky 2016

Ve druhém listopadovém týdnu
proběhlo na naší škole národní
kolo soutěže Bobřík informatiky,
která je v oblasti informačních
technologií velmi atraktivní. Žáci
řešili on-line úkoly ve školních
počítačových učebnách z těchto
oblastí: algoritmizace, programování, digitální gramotnost, řešení
problémů, porozumění informacím
a jejich prezentace. Žáci si tak
mohli ověřit své vědomosti nejen
na úrovni školy, ale také na celonárodní úrovni. Letošního ročníku
soutěže se zúčastnilo 71 000 soutěžících. V kategorii Benjamini se
na ZŠ a ZUŠ Petřvald stal vítězem
Lukáš Dvořáček z VII.B, který získal 165 bodů. Na druhé příčce ve
škole se umístila Daniela Cywková z VII.B a třetí místo obsadil Richard Milata z VI.C třídy.
V kategorii Kadeti 1. místo získala
Marie Vicherková z VIII.A díky rekordnímu počtu 200 bodů. Na druhém místě je Tomáš Fajkus a na
třetím Lukáš Fajkus – oba chlapci

Škola v přírodě

z VIII.B třídy. Pochvalu si zaslouží také další soutěžící s vysokým
bodovým ohodnocením – Kateřina Křižáková, Lukáš Dutko, Kristián Kuzma, Klára Smiešková, Jan
Szotkowski, Michaela Hrušovská,
Nikol Kalousková a Oliver Kotas.
Soutěžení v kategorii Mini si letos
z organizačních důvodů mohli vyzkoušet pouze žáci z V.C třídy. První místo obsadil Jakub Kaša, který
získal 192 bodů. Jako druhá se
umístila Natálie Prchlíková a třetím v pořadí se stal Filip Pěgřím.
V pátek 2. prosince 2016 proběhlo ve škole slavnostní vyhodnocení
a vyhlášení vítězů. Diplomy a ceny
předala žákům zástupkyně ředitelky školy Mgr. Ivana Studená. Všem
jmenovaným žákům gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Za pomoc při organizaci a realizaci soutěže velmi děkuji
paní Mgr. Ivaně Studené a panu
učiteli Mgr. Romanu Plutovi, Dis.
Mgr. Marie Hlavatá,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Naši žáci na GOA v Orlové
Dne 21. 11. 2016 se osmičlenné družstvo žáků devátých tříd
zúčastnilo 6. ročníku vědomostně-dovednostní soutěže „Co vím
a co dovedu“. Žáci se utkali v řešení matematických a logických
kvízů, vymýšleli odpovědi na otázky z historie, cizích jazyků, hudební výchovy, ekonomiky, přírodních
věd, poznávali komponenty počítače, sestavovali roboty, vymýšleli

název a náplň práce fiktivní firmy.
Také se utkali ve sportovních disciplínách. V konkurenci 10 družstev ze základních škol z Orlové,
Doubrav y, R ychvaldu, Dolní
Lutyně, Dětmarovic a Skřečoně
jsme se umístili na krásném
4. místě. Děkujeme žákům za reprezentaci.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Od 7. 11. do 18. 11. 2016 šedesát dětí Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246 vyjelo na ozdravný pobyt do
Lipové-lázní. Hlavním cílem pobytu v penzionu Slatina bylo zlepšení
zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí žáků. Toto
místo bylo vybráno pro svou polohu na rozhraní Hrubého Jeseníku
a Rychlebských hor, kde nejbližší
okolí nabízí zachovalou přírodu,
která je součástí Chráněné krajinné
oblasti Jeseníky. Umožňuje pohyb
na čerstvém vzduchu pro zdraví,
zvýšení odolnosti organismu, pohybový režim vedoucí k ozdravění
dýchacích cest dětí, podporu fyzické pohody a zdravotní kultury. Tento
ozdravný pobyt s názvem „Zdravé
ovzduší“ se uskutečnil v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů
dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké
části podílí na financování ubytování a stravování dětí. V rámci desetidenního ozdravného pobytu se

žáci seznámili s ekosystémy krajiny, s vlivy lidské činnosti na životní
prostředí, s nutností třídění odpadů a zodpovědným hospodařením
s vodou a energiemi. V neposlední řadě se seznámili s chráněnými rostlinnými i živočišnými druhy
této oblasti. Poznali historii obce
Lipová-lázně s ohledem na zdravý životní styl a způsoby ochrany
zdraví. K plnění programu jsme používali práci a pozorování v terénu
na vycházkách, besedy a přednášky s pracovníkem CHKO Jeseníky,
s místním lesníkem. Součástí programu byla i návštěva jeskyně Na
Pomezí a exkurze do velkolosinské
ruční papírny a přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, která dětem
umožnila pochopit principy jejího
fungování s využitím přírodních
zdrojů. Dětem pobyt prospěl jak
ze zdravotního, tak i poznávacího
hlediska.
Mgr. Otakar Prášek,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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SRPŠ při ZŠ a ZUŠ Školní, Petřvald Vás srdečně zve na

Zájem o kroužky cizích jazyků
ve škole – školní parlament
Na školním parlamentu zástupci
žáků projevili zájem o kroužky cizích jazyků na naší škole. Dohodli
jsme se, že ve svých třídách zjistí
zájem a pokud se najde dostatek
zájemců, zařídíme ve spolupráci
s jazykovou školou HELLO placený kroužek. Výsledky zjištění byly
zajímavé. Největší zájem žáci projevili o ruský jazyk (31 žáků), další
jazyky byly španělština, italština,
čínština, němčina, francouzština
(cca do 4 -10 žáků). Oslovili jsme
jazykovou školu, která zajistila

vyučujícího a přihlášky do kroužku RUŠTINA PRO DĚTI. Kroužek
měl probíhat v budově naší školy. Přihlášky jsme rozdali, zpět se
vrátily pouze 3 přihlášky z 31 původně žádaných. Kroužek je možné otevřít pro minimálně 6 žáků.
Mrzí mě, že přes všechnu námi
vynaloženou snahu, abychom
žákům vyšli vstříc, byl nakonec
zájem minimální.
Mgr. Ivana Studená,
zástupkyně ředitelky školy
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

ŠKRABOŠKOVÝ PLES
21. LEDNA 2017 KD PETŘVALD OD 19:00 HOD.



K POSLECHU:

živá kapela ŠTÍSTKO



PROGRAM:

předtančení, tombola,
občerstvení, bar



VSTUPNÉ:

200 Kč

Vstupenky lze objednat ve škole
nebo na tel.čísle:

604 372 680

Výtěžek z občerstvení a baru bude využit ve prospěch žáků.

SRPŠ při ZŠ a ZUŠ Školní Petřvald

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

Víkend s amatéry 2016

Město Petřvald Vás zve na

v kostele sv. Jindřicha
v Petřvaldě.

vstupné 50,- Kč

Osmý ročník amatérských
divadel v Petř valdě byl
opravdu nabitý kulturou.
Celý víkend se nesl v duchu komedie. Pozvání přija l o o s m a m a t é r s k ý c h
divadelních souborů. Zazněly i cizí jazyky a to nejen
v podání Lukáše Hejlíka
a Alana Novotného, kteří
k nám přijeli s projektem,
„Listování“. O sladkou odměnu pro účinkující se postarala pekárna Karla Hanka. Doufáme, že
jste si odnesli domů krásné zážitky a dobrou náladu.
Bronislava Siudová, kulturní referentka

Mikulášská nadílka
V pátek 2. 12. 2016 si
petřvaldské děti užívaly Mikulášskou nadílku v kulturním domě.
Hopsalínova čer tovská show a Mikuláš
s partou pomocní ků
roz veselili celý sál.
V Petřvaldě máme asi
jen hodné děti , protože si všechny odnesly sladký balíček.
Bronislava Siudová,
kulturní referentka

Vánoční jarmark
Poslední listopadová sobota byla v Petřvaldě ve znamení adventního času. Rozsvícení vánočního stromku před radnicí doprovázel pestrý program. CM Háj za doprovodu úřednického sboru z Petřvaldu i z Jasienice. Krásně připravené představení základní školy a pohádka v podání
ZUŠ završila folková skupina Kopyto. Tvořivé dílny v knihovně, nově prodej vánočních výrobků žáků ZŠ. Také Technické muzeum se zapojilo
se svým programem. Křížová cesta,dvoumetroví andělé a jejich kouzelná peříčka, parádní ohňostroj, to vše vyvrcholilo v adventní koncert
Františka Nedvěda. Do Petřvaldu nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc…
Děkujeme a vážíme si spolupráce a finanční podpory města Petřvald na kulturní akci Vánoční jarmark. Sponzorem akce byla Skupina ČEZ.
Bronislava Siudová, kulturní referentka

Moc děkujeme všem, kdož se podíleli na přípravách akce rozsvícení vánočního stromku, bylo to opravdu velkolepé!!!!
Jiřina Maková

leden 2017

FOTOREPORTÁŽ Z VÁNOČNÍHO JARMARKU V PETŘVALDĚ
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Město Petřvald Vás zve na

4. února 2017 od 19.00 hodin
do kulturního domu
hraje hudební skupina
RUFUS



v restauraci KD hraje cimbálová
muzika JAGÁR


občerstvení formou rautu

 slosovatelná vstupenka
cena 500 Kč

Předprodej ve Středisku kulturních služeb od 4. ledna 2017
Objednávky na tel: 596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz

leden 2017
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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 

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 23. – 30. 12. 2016 bude knihovna uzavřena.
Přejeme všem krásné svátky a plno nových knih pod stromečkem.
A když tam žádné nebudou…?
Přijďte si je vypůjčit do knihovny!

Den pro dětskou knihu
Dne 26. 11. se knihovna naplnila vánoční náladou. Již tradičně se zde uskutečnil Den pro dětskou knihu. Návštěvníci si mohli vyrobit vánoční drobnůstku
v našich dílničkách, zakoupit novou knihu pro děti u paní Milušky Krystové
a prohlédnout si hned dvě výstavy. Ta první, v dětském oddělení knihovny,
byla věnována polským dětským knihám. Na reprezentativním vzorku polských
dětských knížek zapůjčených z Regionální knihovny v Karviné mohli návštěvníci vidět, jaké knížky vycházejí v Polsku, v čem jsou jiné a v čem se naopak
neliší. Tato výstava potrvá až do konce ledna 2017.
Druhá výstava byla instalována v přízemí a na pěti výstavních panelech bylo
představeno pět knih, které s oblibou četli babičky a dědečkové dnešních
dětí, když byli sami malí. V přízemí se také vyráběly adventní věnce a své
výrobky zde prodávali žáci základní školy. Děkujeme tímto za nezištnou pomoc našim pomocníkům, kteří se již tradičně podíleli na vánočním vyrábění:
Ince Burové, Marii Mráčkové, Miladě Římánkové, Věrce Ožanové, Danuši Káňové, Marušce Molinkové, Janě Kalužové, Darině Bednárikové, Zdence Konieczné a Maryně Vyatskych. Doufáme, že vůně jehličí a zvuk koled vzbudily
u všech ducha Vánoc.

v rámci projektu
„Kulturní pohraničí - vytvoření moderní kulturní
infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě“
Tato akce je spolufinancována z prostředků
Fondu mikroprojektů Euroregionu
Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního
programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013.

Foto: Radka Haichlová

w ramach projektu
„Kulturalne pogranicze - stworzenie nowoczesnej
infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i
Petrvaldzie“
Impreza jest współfinansowania przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej 2007-2013
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské
Slezsko.

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Představujeme vám našeho petřvaldského faráře Víta Zatloukala…
Pět let farářem v Petřvaldě
Už je to pět let od chvíle kdy jsem
byl poslán biskupem do Petřvaldu.
A připadá mi jako by to bylo včera.
Pro ty, kteří mne neznají, snad jen
krátké představení. Je mi téměř
48 let, narodil jsem se v Bruntále. Když mi bylo 5 let, přestěhovala se naše rodina do Vrbna pod
Pradědem. Mám dvě sestry, jednu
starší a jednu mladší. Možná je zajímavé, že tatínek pochází z úrodné
Hané a maminka se přistěhovala po válce s rodiči do pohraničí
z východního Slovenska. Absolvoval jsem gymnázium v Rýmařově.
Protože mne nepřijali ke studiu
na tehdy jediné teologické fakultě
v Litoměřicích, pracoval jsem v RD
Jeseník, závod Rýmařov – výroba
rodinných domků jako tesař bez vyučení; a pak také v Lisovnách nových hmot ve Vrbně jako lisař. Na
podzim roku 1990 jsem nastoupil
ke studiu teologie na obnovené Cyrilometodějské teologické fakultě
v Olomouci. Studium jsem ukončil státní zkouškou v roce 1995.
Po roce jáhenské služby v Přerově
jsem nastoupil jako kaplan v Opavě. Za dva roky mi připadl úkol
uvést do života službu Diecézního
centra pro mládež a zároveň jsem
se stal farářem ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí. V roce 2005 mne vybrali jako ředitele Sekce pro mládež České biskupské konference,
takže jsem se stěhoval do Prahy.

Během náročných šesti let jsem
prožil mnoho úžasných zkušeností s mladými lidmi a zároveň jsem
mohl obdivovat zázraky, které Bůh
dělá skrze nedostatečné lidské
síly. Nesl jsem zodpovědnost za týdenní program pro 7000 mladých
lidí v Táboře (2007), 8000 mladých
lidí z České republiky a Slovenska
na Velehradě (2008). Vedle toho
jsem se svými spolupracovníky za-

bezpečoval účast mladých z ČR na
Světových dnech mládeže v Austrálii (2008) nebo naposled v roce
2011 v Madridu. Náročnou zkouškou důvěry v Boží pomoc byla účast
na organizaci návštěvy papeže
v roce 2009, kde jsem nesl zodpovědnost za organizační část, kterou
měla na starosti církev, při setkání
papeže s akademickou obcí ve Vladislavském sále a za program pro
mládež ve Staré Boleslavi. Na podzim roku 2011 jsem pak byl ustanoven u nás v Petřvaldě.
Říkáte „u nás v Petřvaldě“.
Zvykl jste si tady?
Ano, jsem už pět let nejen farářem, ale i občanem Petřvaldu. Byl
to pro mne kraj naprosto neznámý.
Jistě jsem předtím projížděl Petřvaldem, ale nikdy jsem jej doopravdy nenavštívil. Poprvé jsem
v říjnu 2011 hledal (jako mnoho
jiných) faru u husitského kostela,
až potom jsem uviděl farní kostel
sv. Jindřicha a faru, která nebyla
ve zrovna dobrém stavu. Ale neměl
jsem strach – jeden z kněží, který
nás připravoval na kněžskou službu, říkával: „Nebojte se, všude je
zem Páně a všude jsou lidi.“ A je to
tak. Farnost i město – to je přece
na prvním místě o lidech, s nimiž
se potkávám, sdílím jejich starosti, radosti i bolesti. A ačkoli jistě
existují místa, která jsem v Petřvaldě za těch 5 let ještě neobjevil, přirostlo mi toto město k srdci.
Jak se tedy díváte na těch
5 let?
S obrovskou vděčností. Víte, před
pěti lety jsem viděl v kostele jen
pár dětí, a dnes mám radost, že
mohu učit náboženství, máme
páteční společenství mládeže,
na faře se setkávají rodiny… Rád
jsem navázal na svého předchůdce
v pravidelných návštěvách u starších lidí v domácnostech nebo každotýdenní bohoslužbě v Domově
pro seniory na Březinách. Prožil
jsem mnoho radostných okamžiků
při křtech, svatbách nebo životních
jubileích, ale také si vzpomínám
na těžké úkoly, kdy jsme se loučili s malým děťátkem, jež zemřelo,
nebo s člověkem, který tragicky
zahynul...
Samostatnou kapitolu tvoří to, co
se povedlo ve starosti o náš farní
kostel (nové střechy na bočních
kaplích, presbytáři a kostelní věži)
a faru (vybavení, opravy společenského sálu apod.). Mám radost, že
fara není uzavřený dům, ale že se
otvírá pro mladé i starší. Pravda,
kdyby bylo víc prostředků, mám

v hlavě, jak by se dal život farnosti
rozvíjet a jak by se mohl naše farnost stát ještě otevřenější pro ty,
kteří k církvi a ke křesťanství mají
dále. Aby to nebylo jen „příležitostné nakouknutí“ při Noci kostelů,
rozsvěcení vánočního stromu nebo
Novoročním koncertě, ale aby lidé
vnímali, že naše farnost je otevřené společenství lidí, které spojuje
víra v Boha a úcta k člověku. Vím,
že během těch pěti let jsem taky
nasekal spoustu chyb, a tak je třeba s pokorou prosit o odpuštění
a trpělivost. I farář je jen člověk.
Na druhou stranu snad lidé vnímají, že je mám rád a že - i když to
moc neumím projevit – jsem moc
vděčný za jejich blízkost a přijetí.
Jak vnímáte život města po pětileté zkušenosti?
Jak už jsem řekl, je tu spousta
dobrých lidí, kteří se snaží o dobro nejen osobní, ale i společné.
Spoluobčané jsou lidmi velmi pestrého spektra. Město samo snad
prospívá - nemám na mysli jen
vnější rozvoj, neboť se zde staví
a lidé se sem i stěhují. Na druhou
stranu mne moc mrzí, když jako
občan tohoto města sleduji místní
„žabomyší“ hádky, které se prezentují různým způsobem přes místní
média. Moc bych byl rád, kdybychom všichni dokázali spolu lidsky
vycházet a nepolitikařili. Vážím si
aktivit, které se ve městě dějí ve
prospěch nás, občanů, a kladu si
otázku, jestli jako člověk také nepatřím k pasivním konzumentům,
ale jestli se aktivně snažím přispět
k tomu, aby se nám tady žilo dobře.
Jako příklad bych uvedl, že ačkoli
občané odmítli zákaz hlučné práce
v neděli, rozhodně nejen z křesťanských důvodů, ale především z lidské ohleduplnosti bych nechtěl
rušit sváteční klid. Mohu se dívat
kolem sebe a nejen mít „zameteno před vlastním prahem“, ale dbát
o čistotu okolí. Moc mě potěšilo
například i zapojení města Petřvald do symbolické Hodiny Země…

Jak vlastně vypadá den faráře?
To je velmi různé. Můj život a moje
služba zde ve farnosti jsou ještě dotčeny tím, že jsem zároveň
biskupský vikář (pomocník) pro
pastoraci v diecézi. A tak musím
odjíždět i do Ostravy na biskupství nebo cestovat po kraji za
různými povinnostmi. V minulých
letech jsem měl také podíl na některých aktivitách s celostátním
rozsahem (Národní pouť kněží na
Velehradě, Národní eucharistický kongres v Brně a pod.). Běžný
den však spočívá v tom, že ráno je
třeba vstát, promluvit se „Šéfem“
v modlitbě, postarat se o domácnost, věnovat se kancelářské práci, dávat dohromady úřední věci
pro stavební úpravy, občas udělat něco na zahradě nebo kolem
domu, telefonovat, navštěvovat
lidi atd. Pak je zde výuka náboženství, bohoslužby, přípravy na
křest nebo manželství… Taky je
třeba se občas věnovat webovým
stránkám. A když je chvíle volna,
třeba vyjet na kole nebo koloběžce, zajet do hor. Večer jsem pak
rád, že se mohu zklidnit před Boží
tváří a jít spát. Obecně musím říct,
že rozhodně nemám monotónní život a spíše mám někdy pocit, že
permanentně nestíhám.
Jste spokojený jako kněz?
Možná vás to překvapí, ale vždycky mám problém na tuto otázku odpovědět. Je mnoho věcí,
které mne činí šťastným. Určitě mohu říci, že jsem šťastný.
Ale jsou i skutečnosti, s nimiž
nejsem spokojený. Ať už je to
v mém osobním životě, když vím,
jak v lecčems selhávám a mám
daleko do svatosti, nebo je to
s věcmi, které prostě musím dělat a jde to takzvaně „přes zuby“
z věrnosti, církevní poslušnosti,
ale ne z osobního přesvědčení.
Jako příklad bych uvedl některou
církevní administrativu. Inu ale
to také patří k životu. Pán Bůh
mi dal šťastnou povahu, tak mí

leden 2017
přátelé, kteří mne znají, vědí, že
přes občasné „depky“ a „krize“,
jsem optimista a mám radost ze
života. Já jim vždycky říkám, že
to je nezasloužený dar a ctnost
naděje, s níž se dívám dopředu.
Chcete něco popřát občanům
Petřvaldu?
Moc rád. Přál bych nám, abychom vnímali spoluodpovědnost
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a upřímně se snažili o společné
dobro a pokoj. Člověka neudělá
šťastným to, co má, ale to, jaké
má vztahy. Přál bych nám, abychom byli pokornými a poctivými.
A přál bych nám, aby se v našich
rodinách a domácnostech žilo
v lásce. Pak věřím, že Petřvald
bude dobrým místem k životu zde
na zemi. Kéž nás v novém roce
provází Boží požehnání.
Děkujeme za rozhovor, redakční rada

Přehled bohoslužeb
24. 12. v 22:00 hod. – „půlnoční“ mše svatá
25. 12. v 10:30 hod. – Slavnost Narození Páně
       od 15:00 do 18:00 – otevřený kostel
       k návštěvě Betléma
26. 12. v 08:00 hod. – sv. Štěpán – mše svatá
30. 12. v 18:00 hod. – Slavnost Svaté Rodiny
31. 12. v 16:00 hod.  – bohoslužba na poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2017 v 10:00 hod. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie /
            Nový rok

Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice:
Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví
Výstava:
Těšínsko na pohlednicích
(16. 2. – 30. 4. 2017)
Panelová výstava přiblíží proměnu podoby jednotlivých lokalit na
dobových pohlednicích ze sbírkového fondu Muzea Těšínska.
Prudký hospodářský rozvoj se
velmi výrazně podepsal na proměně podoby jednotlivých lokalit. Původním sakrálním a jiným
dominantám začaly v průběhu
19. století konkurovat objekty průmyslových podniků, hutí
a šachet. Přírodu přetvářely do-

pady průmyslové výroby, což nezůstalo skryto fotografům, kteří
tento proces dokumentovali.
Díky jejich smyslu pro zachycení jedinečnosti okamžiku měnícího se světa dnes můžeme tuto
proměnu zpětně pozorovat i my,
a to prostřednictvím „krásného
umění“ - dobových pohlednic.
Akce připravované
na měsíc leden
• TŘI KRÁLOVÉ (5. - 6. 1.) - výtvarné dílny pro MŠ a 1. st. ZŠ
a veřejnost
• VESELÁ ZVÍŘÁTKA (16. - 20. 1.)
- výroba zvířátek z dřevěných špachtliček
Kolektivy předem objednejte na
tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz

Policista roku 2016
Rok 2016 pomalu míří ke svému
konci, bude čas bilancování a hodnocení. Vedle toho je na místě poděkovat všem, kteří jsou 365 dní
ve dne v noci v ulicích. Řeší přepadení, krádeže, chytají zloděje, násilníky i podvodníky, dohlížejí na
řidiče, hledají děti i seniory. Každodenní služba je náročná, na policisty jsou kladeny vysoké nároky.
Jejich nasazení si zaslouží uznání
a poděkování za celoroční práci.
Tolik z úvodu pozvánky, kterou obdrželo vedení města Petřvald od
Krajského ředitelství Policie ČR
Moravskoslezského kraje, Územního odboru Karviná. Pozvánka
směřovala na slavnostní akci pod
názvem POLICISTA ROKU 2016 na
pátek 25. listopadu 2016 do Kulturního domu v Těrlicku. Za přítomnosti vedoucího Územního odboru
v Karviné plk. Ing. Bc. Miloše Pollaka, MBA a starostů či zástupců
z jednotlivých měst a obcí z bývalého okresu Karviná byli svými vedoucími oceněni jednotliví policisté
a občanští zaměstnanci z řad PČR,
Územního odboru Karviná.
Za „naše“ OO PČR Petřvald byl
vedoucím npor. Mgr. Martinem
Dudou navržen na toto ocenění
policista pprap. Radim Daníšek.
Pokusím se vám, čtenářům PN,
přiblížit osobnost tohoto policisty.
1. Pane Daníšku, jak dlouho pracujete u PČR? Kolik let z toho
v Petřvaldě?
U Policie ČR pracuji od roku 1996.
Před nástupem na OO PČR Petřvald jsem sloužil u Speciální pořádkové jednotky. Na OO PČR
Petřvald sloužím od roku 2009.
Na tomto oddělení jsem spokojený, mám zde i pár přátel a celkově jsme, myslím, dobrý kolektiv.

2. Byl to už od dětství váš sen
stát se policistou?
Je pravdou, že od malička nebylo
přímo mým snem stát se policistou. Původně jsem se chtěl živit
sportem, který až do dnešního
dne v rámci možností a volného
času aktivně provozuji v několika disciplínách. Stát se policistou jsem se rozhodl až na vojně
po absolvování kurzu kynologie.
Toto byl ten rozhodující okamžik,
kdy jsem věděl, že bych rád v životě pracoval s lidmi. Rozhodl jsem
se právě pro tzv. pomáhající profesi policisty. I dnes po odsloužení více jak 20-ti let u Policie ČR
jsem stále rád, že mohu tuto profesi vykonávat.
3. Máte ve své profesi vyhraněnou oblast, kterou „řekněme děláte raději"?
Myslím, že je naprosto přirozené,
že každý člověk dělá ve své profesi
nějakou činnost, resp. povinnost
raději a nějakou méně raději, nicméně práce se vždy musí udělat.
Mou oblíbenou činností je práce
na úseku BESIP, tzn. dohled nad
bezpečností silničního provozu.
4. Dá se ve volném čase vypnout
ze své profese? Jak tedy nejraději
trávíte volný čas? Prozradíte čtenářům PN své koníčky, hobby?
Odpočinek je důležitou součástí profese policisty. Ve volném
čase se samozřejmě dá vypnout,
i když to někdy nebývá jednoduché. Povinností je poměrně hodně
a člověk i ve svém volnu, občas,
jak se říká, nad něčím přemýšlí,
zda vše udělal správně, popř. co
musí ještě udělat. Nejraději relaxuji sportem, rád si zahraju hokej nebo zajdu na trénink v judu.

S rodinou rádi chodíme po
horách a na různé výlety zejména do přírody. Společně
jsme si oblíbili túry v Jeseníkách. Mou velkou životní
radostí jsou mé děti Amálka
a Vojta. Myslím, že rodiče
hodně mohou ovlivnit vývoj
svých dětí, charakter, budoucnost. Proto jsem třeba
nedávno vzal syna na film
o Karlu Krylovi s názvem
„Bratří ček Karel“. Podle
mě byl Karel Kryl největším
vlastencem této země. Musel jsem klukovi třeba vysvětlit některé věty v písni
„Demokracie“, které on nedokázal, vzhledem k svému
věku, pochopit. Na závěr
bych rád poděkoval kolegům
z práce, že jsme si vzájemnou oporou i v této nelehké době. Občanům města
Petřvald přeji hezké svátky,
ať se jim v roce 2017 splní
jejich přání a touhy.
Také jsem si dovolila položit otázku vedoucímu OO
PČR Petřvald npor. Mgr. Martinu Dudovi. Proč zrovna pan Radim Daníšek byl vámi navržen na
ocenění POLICISTA ROKU 2016
za vaše oddělení?
Podpraporčík Radim Daníšek má
v přímém výkonu služby odslouženo více než 20 let. U hodně
policistů se po tak dlouhé době
projevuje stagnace pracovních
výkonů, popř. přímo vyhoření. Pro
Radima Daníška to však neplatí.
Je jedním z hlavních „tahounů“
hlídkové služby OO PČR Petřvald
a svým přístupem k práci je jednoznačným příkladem pro mladší
kolegy. Jeho pracovní výkony jsou

stabilní a neustále se snaží ve své
profesi zlepšovat. To jsou důvody,
proč byl mnou navržen na policistu roku 2016 za OO PČR Petřvald.
Touto cestou bych mu rád ještě
jednou poděkoval za jeho pracovní
výkony a přístup k plnění služebních povinností.
Blíží se doba vánoční. Tak mi dovolte, abych ještě jednou poblahopřála pprap. Radimu Daníškovi
a všem ostatním, kteří slouží na
oddělení PČR v Petřvaldě, popřála klidné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a pohody do dalšího roku 2017. Za rozhovor děkuji.
J. Skálová
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Okénko Domova Březiny

Adventnímu období, které vrcholí vánočními svátky, předcházely v Domově Březiny již
od začátku listopadu horlivé přípravy. Nakupoval se dekorační
materiál k výzdobě všech budov, různé ingredience potřebné k přípravě vánočního cukroví
a v druhé polovině tohoto měsíce se začalo se zdobením prostor v jednotlivých ubytovacích
pavilonech a chodby, která je
propojuje, rovněž vstupu do areálu tak, aby vše bylo připraveno
na první adventní neděli. V tomto poněkud hektickém čase se
také například tradiční setkání
našich seniorů se svatým Martinem uskutečnilo předčasně
- Martin přichvátal na svém bílém papírovém koni již 9. listopadu. V dopoledních hodinách

téhož dne stihlo pět uživatelů
zhlédnout vynikající divadelní
představení Hodina Komen ského v ostravském Loutko vém divadle. V dalších dnech
se již připravovalo těsto na vánoční cukroví a seniorky a také
senioři se kromě plánovaných
pravidelných aktivit scházeli
při výrobě vánočních perníčků
a cukroví. V neděli 20. listopadu
se skupina pěti uživatelek DB
v doprovodu dvou aktivizačních
pracovníků účastnila v petřvaldském kostele Slavnosti Ježíše
Krista Krále. Jiná skupina uživatelů byla 30. listopadu v petřvaldském Technickém muzeu
na poutavé přednášce Svatá
Barbora o životě a zvycích horníků z pohledu kapelníka hornické kapely. Odpoledne téhož

dne se v „kavárně“ obyvatelé
domova sešli na pravidelném
setkání s panem ředitelem.
První prosinec byl zahajovacím
dnem výstavy antistresových
omalovánek, které velmi hezky
vybarvila paní Genčurová z pavilonu P2. Všichni se těšíme
na návštěvu Mikuláše a jeho
doprovodu 7. prosince, na vystoupení dětského pěveckého
souboru Písklata z Karviné; 15.
prosince jsme rozsvítili vánoční stromek v prostoru recepce,

jistě příjemné bude tradiční Vánoční posezení a Silvestrovské
setkání. Na závěr – gratulujeme
paní E. Szczeponiecové, která
v našem domově bydlí již 12 let
a 24. prosince oslaví 75 let svého života. (Když jsem s paní
Erikou vzpomínal na den jejího
narození, prozradila mi, že ji maminka přivedla na svět v čase,
kdy připravovala štědrovečerní
večeři!)
Petr Rokosz, instruktor sociální péče,
Domov Březiny, p. o. Petřvald

Čtenářům Petřvaldských novin a obyvatelům
města Petřvald přejeme především pokojné prožití
Vánoc a vše nejlepší v roce 2017.
Domov Březiny, p. o. Petřvald

TJ PETŘVALD – HEPO
Oznámení
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald sděluje, že Spor tovní
ples se koná 18. 2. 2017
v 19.00 v KD v Petř valdě.
K poslechu a tanci hraje Duo
WEGA, vstupenky si můžete
objednat u p. V. Sobka, tel.
č. 604 610 146. Cena slosovatelné vstupenky je 300 Kč.
Muži
5. 11. - mistrovské utkání I.B třídy (13. kolo).
TJ PETŘVALD - VĚŘŇOVICE 1:3
(0:1)
Branka: 48.´ T. Budina z penalty
(faul na T. Volného).
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák, M.
Slíva (35.´J. Sztymon), T. Volný, D.
Knorr (74.´vyloučen) - J. Karkoška,
J. Kolek (31.´T. Sobek), G. Lauren-

čík, O. Kostka (84.´P. Bitala) - K.
Biela, T. Budina.
Hráč O. Kostka odehrál v dresu
dospělých 100. utkání.
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tošanovice
Raškovice
Jablunkov
H. Suchá
I. Petrovice
L. Petrovice
Smilovice
Hnojník
Věřňovice
Lučina
Nýdek
Řepiště
D. Lutyně
TJ Petřvald

44:24
34:19
29:16
31:21
34:27
25:23
20:20
25:26
22:24
23:26
16:29
24:40
19:39
24:36

27
26
25
25
24
18
18
15
15
15
13
13
12
10

Domácí tým měl možnost v případě
výhry posunout se v tabulce právě
přes svého soupeře, jenže po další domácí porážce (5.! na podzim)
naopak klesl až na poslední 14.
místo. Doma totiž zvítězil jen dvakrát. A protože venku získal 4 body,
se ziskem 10 bodů to ani na lepší
umístění stačit nemohlo.
Dorost
5. 11. - mistrovské utkání krajské
soutěže (14. kolo).
TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV „B“
6:0 (4:0)
Branky: 8.´a 70.´J. Volný, 17.´a
25.´V. Zajíček, 26.´V. Gellnar,
88.´D. Šeruda.
Sestava: D. Sliwka - P. Hrachovec,
M. Graf, T. Sklepek, L. Foltýn - V.
Gellnar, J. Sztymon (77.´J. Šelong),
D. Kršák, B. Stoklasa (71.´D. Šeruda) - J. Volný, V. Zajíček.
Výborný výkon.

Tabulka:
1.

Fryčovice

63:9

34

2.

Havířov „B“

47:30

30

3.

Libhošť

53:34 28

4.

Dětmarovice

41:28 28

5.

Brušperk

57:35

6.

Č. Těšín

31:39 24

7.

Frýdlant n./O. 47:26

8.

Orlová

35:35 21

9.

Bohumín

33:29 20

26
22

10. Tošanovice

29:39 16

11. I. Petrovice

37:53

12. Vendryně

29:48 14

13. TJ Petřvald

25:45 13

15

14. Staré Město 28:40 11
15. Sedliště

13:78

0

P. Sekera

leden 2017
Starší žáci
5. 11. 2016
TJ Petřvald - Věřňovice 0:1(0:1)
Sestava: Pokorný D., Kutáček
M., Zborovský J., Volný M., Milian
O.,Šebesta M., Klos D., Rusoň
J., Pasz D., Knorr D., Kuzma K.
V neděli 27.11.2016 jsme hráli
turnaj v Havířově. Kluci do zápasů dali úplně vše a až do posledního utkání jsme byli ve hře
o celkové třetí místo. Stačilo vyhrát a i přes naši herní převahu
se nám gól vsítit nepodařilo a ro-

13
zešli jsme se smírně 0:0. Přesto
jsme dostali jedno individuální
ocenění v podobě nejlepší ho
brankáře Davida Pokorného. Na
turnaji hráli: Pokorný D., Kutáček
M., Zborovský J., Olšar M., Volný
M., Milian O., Klos D., Šebesta
M., Kuzma K., Knorr D., Rusoň J.
Výsledky: TJ Petřvald - Sl. Havířov "B" 0:2, Sl. Havířov "A" 1:2
(gól Klos), Sedliště 1:4 (Klos),FK
Těrlicko 1:0 (Klos), TJ Hlubina 0:0.

Tabulka:
1

Inter Petrovice

10

8

2

0

70:9

26

2

TJ Petřvald

10

8

1

1

65:8

25

3

Viktorie Bohumín

10

7

1

2

47:20 22

4

Sokol Věřňovice

10

6

2

2

26:13 20

Chtěl bych klukům za celou podzimní část poděkovat. Za jejich
pozitivní přístup jak na trénincích, tak hlavně v zápasech,

a proto přezimujeme na skvělém
druhém místě jen s jednou remízou a jednou prohrou.

Evžen a Slavoj
Zvláštní název pro článek do novin, že vážení? Ale zasvěcení ví,
o čem tento článek bude asi pojednávat. Náš fotbalový klub SK
SLAVOJ PETŘVALD za dva roky
oslaví krásné narozeniny 90 let.
Na tak věkem ošlehaného harcovníka je až neskutečně čilý.
Slavoj byl založen několika sportovními nadšenci (p. Křistek,
p. Kermašek, p. Firla, p. Drexler,
dr. Ligenza, který je mimochodem autorem náz vu Slavoj,
a řada dalších nadšenců) v roce
1928. Tihle pánové vedli dlouhá
jednání s městem Petřvald, které jim nakonec přidělilo pozemek
u ostravskokarvinské dráhy. Lokálka (velká škoda-hezké věci by
měly být věčné) už tu dávno nejezdí, koleje jsou vytrhány, ale hřiště tu stojí doposud a žije svým
sportovním životem. V počátcích
jako každé nově narozené dítě
se i Slavoj musel učit novým věcem a zdolávat překážky, co mu
do cesty nastavěl život. Klub měl
dostatek svých hráčů, ale většina jich nedosahovala sportovní
úrovně pro soutěžní zápasy. Proto se museli funkcionáři Slavoje
poohlédnout po okolních klubech
a vhodně doplnit fotbalové mužstvo. V samých počátcích do byli
hlavně hráči z Michálkovic. Poprvé Slavoj zasáhl do mistrovské

soutěže na podzim 1929. Praxe
s doplňováním hráčů o vhodné
typy přetrvává až do novodobé
historie - i dnes se musíme občas
kouknout po okolí a shánět hráče vhodné pro náš tým. Je nutné
čtenářům připomenout, že z názvu klubu časem vypadlo jméno
Evžen – podle místní šachty (tým
se v dobách minulých jmenoval
Evžen Slavoj Petřvald). Za jménem Slavoj zůstává mnoho skvělých úspěchů jak sportovních, tak
i společenských, ale pomalu na
ně padá prach. Nebylo by špatné, kdyby se hráči, funkcionáři
a fanoušci novodobého SK SLAVOJ PETŘVALD pokusili obnovit
zašlou slávu klubu a vrátili ho
zpátky do centra dění sportovního i společenského.
Informace byly čerpány z kroniky klubu SK SLAVOJ PETŘVALD,
která byla uchována před zničením panem Zdeňkem Svrčinou.
Ten ji zpátky věnoval svému milovanému klubu. Mockrát mu děkujeme. Touto formou bychom
chtěli poděkovat i městu Petřvald za poskytnutí neinvestiční
dotace na chod klubu a údržbu
hřiště, pořádání dětského dne
a veteráns turnajů.
SK SLAVOJ PETŘVALD
Martin Frank (MCBF72)

Česká strana sociálně demokratická
Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku.

K. Pokorný
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Z HISTORIE…
Historie a současnost požárního sboru v Petřvaldě
Ačkoliv se to nemusí na první
pohled zdát, požární sbor obce
Petřvald je úzce spjat s rozvojem
obce resp. s rozvojem těžby uhlí
v obci. I přesto, že první písemné zmínky o obci pochází z roku
1305, nejednalo se ještě o obec
v pravém slova smyslu, ale pouze o jakousi zemědělskou osadu
se skromným počtem obyvatel.
Zlom nastal až v roce 1835, kdy
karvinský feudál Jindřich Larisch
– Mönnich zažádal o zapůjčení pozemků v obci Petřvald pro dolování uhlí, čímž započal období těžby
v Petřvaldě. To v horizontu několika desítek let přispělo i k nárůstu
počtu obyvatel.
Samotný hasičský sbor v obci
vznikl již v roce 1855 a jeho zakladatelem je hormistr z Jindřichovy jámy Heřman Menzel, ale
podle některých pamětníků tento
hormistr založil v roce 1853 družstvo deseti mužů, které mělo za
úkol chránit zejména závodní majetek. Tak či onak patří hasičský
sbor v Petřvaldě k jednomu z nejstarších na území dnešní České republiky. Po založení sboru
byli jeho členy výhradně horníci,
kteří se i po dvanáctihodinových
směnách v dolech v případě nutnosti obětavě dávali do služeb
veřejného zájmu. Začátky nebyly vůbec jednoduché. Příslušníci
sboru neměli téměř žádné speciální vybavení, ale museli si vystačit při hašení s obyčejnými
vědry, primitivními žebříky a i do
nejvzdálenějších míst obce se
vše muselo dopravovat selskými
vozy. Při všech svých činnostech
byli členové odkázáni na pomoc
ostatních občanů. Ještě téhož
roku dostal sbor stříkačku bez
sacího zařízení, kterou zkonstruoval mistr Kroker z Horní Suché.
Tím se působnost sboru rozšířila
i do sousedních obcí a do dalšího
okolí (Radvanice, Karviná, atd.).
Jen do roku 1873 se sbor účastnil hašení cca 50 požárů. Na první
pohled se zdá, že to není mnoho,
ale je ovšem nutné si uvědomit,
že v tehdejší době trvalo hašení
jednoho požáru i několik dnů.
V roce 1873 došlo k přeměně
hasičského sboru na dobrovolný
hasičský sbor. Členové sboru se
v tomto období začali koordinovaně účastnit hasičských cvičení, kde se nacvičovala práce se
žebříky, pomocnými nástroji a se
stříkačkou. Z důvodu nedostatku
výzbroje a výstroje se obracejí na
místní zastupitelstvo a zastupitelstva okolních obcí a samozřejmě
i na občany s prosbou, aby vypo-

mohli při nákupu nejpotřebnějšího vybavení. Zároveň předkládali
ke schválení stanovy sboru, které
jsou později schváleny. Dobrovolný hasičský sbor získává popularitu nejen na území obce Petřvald,
ale i v okolních obcích. Přispívají
k tomu i veřejná hasičská cvičení
se stříkačkou nebo cvičení lezeckého oddílu.
V roce 1877 byla na Evženově
jámě v ybudována siréna, aby
členové sboru mohli být v případě mimořádných událostí svoláni. Dále byla předělána původní
stříkačka, která nově měla sací
zařízení a byla vybavena rozdělovačem pro dva vodní proudy.
Ale i přes tato vylepšení nezvládala plnit svůj úkol. A tak v roce
1890 za pomoci sbírky mezi občany byla zakoupena stříkačka
nová. O několik let později obdržel
sbor darem od místního závodu
200 m hadic a patentní Morrisovy spojky, které zefektivňovaly
práci mužstva. Aby se práce ještě více zefektivnila, doba zásahu
byla kratší a tím i menší ztráty na
životech a majetku, tak se v roce
1895 ze sbírky koupil vůz na nářadí. Nicméně ale ani toto vybavení
nebylo v návaznosti na růst obce
dostačující, což vnímalo i vedení
obce, a tak od roku 1901 začalo sbor finančně podporovat formou ročního příspěvku na údržbu
a obnovu techniky. Kromě toho se
sbor začal potýkat i s jiným problémem. Tím byla neochota obyvatel pomáhat v době zdolávání
mimořádných událostí, a tak sbor
začal pociťovat i nedostatek lidí

pro rychlé a efektivní zásahy. To
přispělo k radikálnímu rozhodnutí
sboru v roce 1904 koupit stříkačku s parním pohonem. Ta umožňovala nejen čerpání vody za pomoci
parního pohonu, ale umožňovala
v případě poruchy parního okruhu
i manuální obsluhu.
Od roku 1874 do roku 1905 zasahoval sbor v 207 případech.
Z toho 65krát na území obce. Některé z těchto požárů byly obrovské. Za zmínku určitě stojí požár
v Bohumíně v roce 1875, kdy shořelo 28 stodol, požár ve Fryštátě
(území dnešní Karviné) se shořelými 32 stodolami. V následujícím období let 1905 – 1914 bylo
zaznamenáno 110 požárů, u kterých sbor zasahoval. Další přírůstek domů si vyžádal vybudování
obecního vodovodu a v návaznosti
na to se v roce 1912 v závodních
koloniích vybudovaly požární hydranty, které přispěly k výkonnosti sboru.
S příchodem I. světové války byla
činnost sboru utlumena a omezila
se pouze na nejnutnější případy. Po
skončení I. světové války se sbor
rozhodl vybudovat zbrojnici. Převážnou část finančních prostředků získal formou výpůjčky. Další
prostředky poskytly obecní zastupitelstvo a sbírka, která proběhla
mezi občany. V roce 1925 již budova sloužila svému účelu. V roce
1924 si sbor pořídil spolkový prapor a ten SDH Petřvald schraňuje
do současnosti a používá jej pouze
při významných událostech jako je
například ples SDH Petřvald.

Dne 21. února 1927 dochází na
základě úsilí někter ých členů
k rozdělení sboru dobrovolných
hasičů na dva samostatné sbory.
Nově vzniká sbor dobrovolných
hasičů u jámy Pokrok (Fučík I).
Původní sbor přenechal novému
sboru výzbroj a předal mu motorovou stříkačku včetně dluhu. V roce
1928 byla u sboru vytvořena samaritská četa, která byla prakticky i teoreticky připravována pro
poskytování první pomoci. Jenom
v prvních deseti letech tato četa
poskytla pomoc v 500 případech.
V roce 1930 sbor zakoupil první
auto značky Mercedes pro hasičské účely. V roce 1932 ho členové sboru svépomoci předělali na
hasičský vůz. S nově zvoleným vedením sboru se podařilo odkoupit
pozemek, na kterém stála požární
zbrojnice, a který byl do této chvíle
pouze v pronájmu.
Až do příchodu 2. světové války
docházelo pomalými kroky k modernizaci vybavení sboru. Tato
modernizace byla ale zastavena obsazením Sudet a vpádem
Němců do obce Petř vald dne
2. září 1939. Po dobu okupace
byl sbor veden ve vojenském duchu a s hasičským sborem neměl nic společného. Noc před
příchodem Sovětské armády do
obce dne 2. května 1945 je hasičské auto sboru zabaveno německým starostou, který v něm
před vojsky prchnul. Auto se již
nenašlo. S návratem původních
členů do hasičské zbrojnice bylo
zjištěno, že ve zbrojnici nezbylo žádné vybavení. Celý sbor se
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musel začít vybavovat znova.
Od místního závodu si půjčoval
stříkačku i nákladní automobil.
Ještě téhož roku dostal od obce
příspěvek na zakoupení nákladního vozu Opel – Blitz. Zakoupený vůz byl sice v havarijním
stavu, ale členové sboru ho do
roku 1946 dokázali svépomoci opravit a zprovoznit. Zároveň
došlo k opětovnému sloučení
dobrovolného hasičského sborů
na Březinách se sborem u jámy
Pokrok (dnešní Fučík I). Dohodnut byl společný název Hasičský
sbor v Petřvaldě ve Slezsku a původní sbory začaly působit jako I.
četa (Březiny) a II. četa (Fučík I).
Sbor si pronajal pozemky v blízkosti svých objektů a využíval je
pro praktickou přípravu svých
členů. V tomto období sbor čítal
111 činných členů a 289 přispívajících. Ovšem i tato čísla byla
na poměry obce nedostačující,
a tak se sbor rozhodl zainteresovat i mládež. Od roku 1949
byla veškerá hasičská činnost

podřízena požárním inspektorátům. Prohloubila se i spolupráce
s obcí, která začala více podporovat činnost sboru. Již v roce
1952 byla u obou dosavadních
čet vytvořena družstva dorostu.
Ta ale nevydržela dlouho a zůstalo pouze jedno družstvo u I.
čety. V tom samém roce začali
členové sboru provádět preventivní požární prohlídky obytných
budov a jiných objektů, upozorňovali občany na případné závady. Zároveň se začali věnovat
i školení a vzdělávání dospělých
a dětí, protože si uvědomovali,
že základem požární ochrany je
prevence. A skutečně se podařilo
snížit počet požárů na minimum.
V roce 1953 dochází k převodu
Hasičské sboru v Petřvaldě ve
Slezsku do správy obce. Sbor dostává druhou přenosnou stříkačku a vybavený požární vůz AS 16.
V roce 1955 proběhla jubilejní
slavnostní schůze u stého výro-

čí činnosti hasičů v Petřvaldě.
V rámci této schůze se k činnosti
sboru vyjádřil i tehdejší předseda
ústředního výboru Československého svazu požární ochrany pan
František Svoboda následujícími
slovy: „Co do činnosti na úseku
požární ochrany je to nejstarší
sbor v Československé republice
a je chloubou v okrese Karviná.“
Zároveň ale zazněla i negativa zejména v podobě malého zastoupení žen a mládeže ve sborech
dobrovolných hasičů. V následujících letech se sbor snažil do
svých řad přilákat ženy a mládež, ale i pokud se to povedlo, s postupem času vždy došlo
k úpadku zájmu ze strany mládeže a žen. V roce 1978 byla technika opět obnovena a vozidlo AS
16 bylo nahrazeno vozidlem AVIA
DA12 A30. Po revoluci byly snahy zrušit celý sbor dobrovolných
hasičů (včetně I. i II. čety), ale
toto nebylo naštěstí uskutečněno. Ovšem obě čety byly slouče-

ny a II. četa byla včetně techniky
přestěhována do objektu I. čety
(objekt dnešní hasičské zbrojnice). Tím se do užívání současnému SDH Petřvald dostal vůz RTHP
706 CAS25. Po roce 2000 došlo
k další postupné obměně techniky, která již pomalu dosluhovala
a nezvládala plnit svou funkci.
V roce 2006 bylo vozidlo RTHP
nahrazeno Tatrou T148 CAS32
a v roce 2009 byla Avia nahrazena Fordem Transit upraveným
pro potřeby SDH. V roce 2014 se
SDH Petřvald rozhodlo navázat na
dřívější tradici výchovy mládeže
a pořádání kulturních akcí (např.
plesy), kdy výtěžek slouží na činnost sboru a na výchovu mládeže.
Od roku 2015 Tatru T148 CAS32
ve službě vystřídalo vozidlo LIAZ
CAS K 25. K roku 2016 členskou
základnu SDH tvoří 28 dospělých
členů a 15 mladých hasičů. Ve
výjezdové jednotce zařazené do
jednotky plošného pokrytí JPO
V je 12 členů.
SDH Petřvald Březiny

NAPSALI NÁM...
Prezentace práce města pro občany...
V Petřvaldských novinách (prosinec 2016) jsme si přečetli
„Prezentaci práce města pro občany" za uplynulé období. Je to
všechno hezké, výčet toho, co
se udělalo, byl dlouhý. Podařila se také rekonstrukce budovy
DPS (dům s pečovatelskou službou) č.p. 1738, oprava některých
bytů ve stávajících domech č.p.

1734 a 1735. Opět se však zapomnělo na dům č.p. 1737, kde
se nacházejí jedny z nejpěknějších bytů. Již několik let je slibována výměna dřevěných oken
za plastová. Okna ve všech bytech jsou nevyhovující, nedoléhají, nedají se otevřít ani zavřít,
nefungují mechanismy otevírání pro „ventilačky", po celý rok

jsou zapařená. Umývání oken je
pro mnohé z nás stresující a nebezpečné, neobejdeme se bez
pomoci správce nebo rodinných
příslušníků. Během léta nešlo
větrat, teď v zimním období všude táhne. Řešíme to utěsňováním dekami. Omotat okno dekou
však neumíme. Žijí tady starší
občané, jsme spokojeni, žijeme

v přátelské atmosféře, až na ta
okna! Kolik obyvatel se již slibované výměny nedočkalo, někteří
zemřeli, odstěhovali se. Nastala
zima, fouká vítr. Teplo, za které platíme, uniká zbytečně ven.
Pomůže nám někdo nebo půjde
pouze jen a jen o sliby?

osoba tvrdí. A pak se nestačí divit,
když zjistí, že nejenže neušetřili, ale
naopak tisíce korun prodělali. Neznámí lidé, kteří vám něco nabízí
osobně, telefonicky nebo poštou,
patří často do kategorie šmejdů.
Ti se ráno budí s myšlenkou, že
každý den vstává někdo, koho si
chytnou. Nenechte se chytit. Nepředkládejte jim žádné dokumenty
a v žádném případě je nepouštějte
dovnitř. Kromě šmejdíků zvonívají
zloději, kteří se zaměřují především
na seniory. Chodí často ve dvojicích, jeden upoutá vaši pozornost
a druhý bere vše, co mu přijde pod
ruku. Zejména peníze a cennosti.
Že pak nebudete mít z čeho žít, je

nezajímá. Chcete-li opravdu změnit
dodavatele elektřiny nebo plynu,
nenaleťte příslibu, že ušetříte tisíce korun. Neušetříte. Než změníte
dodavatele, ověřte si nejen podmínky ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, ale také za jak
dlouho získáte nejvýhodnější cenu
od nového dodavatele a jaké jsou
u něho podmínky ukončení smlouvy. Když to neuděláte, může vás to
přijít hodně draho. Nedejte nic na
slova, chtějte od obou dodavatelů vše písemně. A nepodepisujte
nic, dokud si nejste jisti, že se nepřipravíte o peníze. O ty jde šmejdům i zlodějům především. Stejně
tak nevěřte telefonátům, které po

vás něco chtějí pod zástěrkou ankety nebo průzkumu. V dalším telefonátu vám radostně oznámí, že
jste byli vylosováni a vyhráli. Pro
výhru si ovšem musíte někam přijít, kde dostanete zadarmo třeba
oběd. Půjdete-li tam, můžete přijít
o hodně peněz, protože se ocitnete
na obvyklé akci šmejdů. Chcete-li
si ověřit, že opravdu jde o šmejdy,
řekněte do telefonu, ať vám výhru
pošlou poštou. Nedočkáte se jí. Teď
se podívejte na sebe do zrcadla.
Vypadáte dobře. Ale pokud šmejdům, šmejdíkům či zlodějům naletíte, Váš obraz v zrcadle se vám tak
líbit nebude.

Obyvatelé domu DPS č.p. 1737,
ul. Ráčkova, Petřvald

Šmejdíci šmejdí
Posláním spisovatele je nastavovat
lidem zrcadlo, aby viděli, jaké je jejich počínání ve skutečnosti. Pokud
se jim obraz v zrcadle nelíbí, není
na vině spisovatel. Proto je jisté, že
následující řádky se nebudou každému líbit. Je téměř neuvěřitelné,
jak jsou někteří lidé důvěřiví. Když
jdou nakupovat, obracejí každou korunu, ale když jim u dveří zazvoní neznámá osoba a nabízí jim například,
že ušetří tisíce korun, když změní
dodavatele plynu, bez váhání jí převod podepíšou. Aniž by si uvědomili, že osoba u nich zazvonila nikoli
proto, aby ušetřili, ale aby na nich
vydělala provizi. A už vůbec si neověřují, jestli je pravda, co jim ona

Příjemné vykročení do nového roku
společně s krásnými vánočními svátky
přeje všem občanům
Depos Horní Suchá, a.s.,
vaše firma nakládání s odpady

Vladimír Kostiha

PODĚKOVÁNÍ
Chceme za všechno moc poděkovat paní doktorce Hedvice Krkoškové a popřát jí krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2017.
Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, rodinnou pohodu a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Sestry Andrea a Karin Starečkovy
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
Dne 31. prosince 2016 oslaví své 90. narozeniny pan Oldřich Černý z Petřvaldu.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životní pohody přejí
kamarádi ze ZO KSČM Petřvald.

Dne 4. ledna 2017 se dožívá 85 let naše laskavá a starostlivá maminka, babička
a prababička paní Jarmila Hečková. Do dalších let jí přejeme hlavně zdraví,
pohodu a lásku celé rodiny i přátel. Dcera Miluše a syn Břetislav s rodinami.

Vzpomínáme
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 23. ledna 2017 vzpomeneme 1. smutné výročí od chvíle, kdy odešel od
všeho, co v životě miloval, můj drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jaroslav Juřík. S láskou a úctou vzpomínají manželka Evženie, dcery Jana
a Taťána s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 8. ledna 2017 vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí paní Vandy Miksové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Miroslav, syn Martin s rodinou
a dcera Jolana s rodinou.

Dne 26. prosince 2016 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Jiřího Tajduse.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, dcera Renáta a syn Petr
s rodinami.

Blahopřejeme jubilantům
Alenka Dziková
85 let
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.
Narozené děti
Adéla Kraplová
Matyáš Serafín
Viola Friesová
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Dagmar Gojová
Jarmila Holečková
Miroslav Tajdus

76 let
95 let
77 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Utichlo srdce, zůstal jen
žal, ten kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 11. ledna
2017 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
paní Jindřišky Pitákové.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Jarmila s rodinou,
synové Pavel, Ivan, Vašek
a druh Jan s rodinou.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 23. ledna 2017 by se dožil 75 let pan Václav Talík. S láskou vzpomínají
manželka Dáša, sestra Lidka a bratr Jan s rodinami.

Dne 23. ledna 2017 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí našeho tatínka,
tchána, dědečka a pradědečka pana Jindřicha Dvoroka a 27. ledna 2017
si zároveň připomeneme jeho nedožité 76. narozeniny.
Vzpomínají syn Petr s rodinou a dcera Jindřiška s rodinou.

Dotlouklo Tvé srdíčko,
utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe
bude žít v nás.
Dne 23. prosince 2016
vzpomeneme 18. smutné
výročí úmrtí našeho tatínka
pana Rajmunda Majdy.
Vzpomínají synové Petr, Jiří
a Miroslav s rodinami.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Bezpečnostní
agentura G4S

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

hledá zaměstnance
na pozici Strážný
do průmyslové zóny
v Mošnově.
Spolupráce možná
jak na hlavní pracovní
poměr se všemi
zákonnými příplatky,
tak brigádně.

AKTIVACE
ZA 1 KČ

INTERNET ZA KAČKU

V případě zájmu
kontaktujte slečnu
Petru Martincovou,
tel. číslo:
+420 602 232 189.

WWW.INTERNETZAKACKU.CZ
Tarify

Single Premium

Single Optimal

Single Mini

SINGLE
CONNECT

40/10 Mb

20/5 Mb

5/1 Mb

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199

V ceně měsíčních plateb je zahrnuto DPH.
V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

e-mail:

ondruch.jiri@seznam.cz
WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

MASÁŽE
Masáže různého typu pro každý věk provádíme v KD od 14 do 18 hod.
Druh masáže si může zákazník určit sám podle svých problémů.
Chcete-li někomu udělat radost, máme i dárkové poukázky.
Jarmila Pavlovská, Kontakt: 604 705 621, E-mail: jarmila.pavlovska@seznam.cz

Darujeme ŠTĚŇATA

Darujeme štěňata do dobrých rukou. Zdravá, odčervená (stáří 5 týdnů), odběr možný ihned.
Matka středně velká, v kohoutku 55 cm, (kříženec něm. ovčáka a bavorského
barváře – žíhaný německý ovčák) tel. 731 105 965 nebo 737 948 848.

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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- Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
domácí sekaná, tlačenka; salámová nebo sýrová mísa; domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta vcelku s kostí - pečené sele pečené sele plněné domácí klobáskou chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...

Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648

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

INFORMACE k inzerci
na www.petrvald-mesto.cz
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