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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany,
že ve dnech 23. 12.
a 31. 12. 2015
bude Městský úřad
Petřvald uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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Zveme vás na zasedání

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

Přejeme Vám, aby byly u Vás
vánoční svátky naplněny radostí
a láskou v kruhu nejbližších.

zastupitelstva města,
které se bude konat
24. února 2016
v 16.00 hod.
v kulturním domě.

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky

Taktéž nám dovolte,
abychom Vám popřáli hodně
zdraví, lásky, osobních úspěchů
a splněných přání v novém roce.

Ing. Jiří Lukša,
starosta

POZVÁNKA

únorových
Petřvaldských novin
je 7. ledna 2016
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny

Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta

na www.petrvald-mesto.cz
© Klein
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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
20. schůze Rady města Petřvaldu se konala 11. listopadu 2015
RM vzala na vědomí zprávy o plnění úkolů a činnosti komisí rady
za rok 2015.
RM rozhodla:
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 v souladu s ust. § 81 odst. 1
písm. b) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky (po uplynutí zákonné lhůty) a na základě
protokolu o jednání hodnotící
komise ze dne 15. 10. 2015
pro zajištění podlimitní veřejné
zakázky „Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného
signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající
v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace

a demontáže vánoční výzdoby,
provádění periodických revizí
svěřeného zařízení, doplnění
a vedení pasportu VO“ a o uzavření smlouvy s uchazečem ČEZ
Energetické služby, s.r.o., jehož
nabídka byla podle hodnotících
kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
364 092,30 Kč bez DPH.
 o z m ě n ě k nih ov ní h o ř á d u
a o poplatku za ztrátu knihy,
který je složen z ceny knihy zvýšené o 100 Kč,
 o uzavření smlouvy na zajištění
servisu, prohlídek, revizí a kontrol souboru zařízení pro topení
vč. příslušné regulace a elektroinstalace (tepelné čerpadlo na
objektu městského úřadu) s firmou Statronic, s.r.o., za cenu
5 565 Kč měsíčně bez DPH.

 o podání projektového záměru
o finanční podporu v rámci přeshraniční spolupráce Interreg V-A
Česká republika – Polsko 20142020 s městem Strumień (vybudování dětského hřiště na
Podlesí a streetworkoutového
hřiště u ZŠ).
 o podání projektového záměru
o finanční podporu v rámci přeshraniční spolupráce Interreg
V-A Česká republika – Polsko
2014-2020 s městy Orlová a Jasienica (spolupráce hasičských
sborů a modernizace hasičské
zbrojnice).
 o uzavření smlouvy o pronájmu
římskokatolického kostela sv.
Jindřicha v Petřvaldě mezi nájemcem městem Petřvald a pronajímatelem Římskokatolickou
farností Petř vald u Kar viné

za účelem pořádání novoročního koncertu dne 3. ledna
2016 v 15:00 hod. Nájem činí
2 000 Kč.
 nepořizovat službu SMS – e-mail
info.
 o prominutí úhrady za pronájem
místností č. 3 a kuchyňského
prostoru ve středisku kulturních
služeb Českému svazu žen při
příležitosti konání členské schůze dne 11. 12. 2015 v době od
16:00 do 19:00 hodin.

RM odvolala:
 Davida Santariuse z funkce
předsedy komise pro místní rozvoj, výstavbu a životní prostředí
a Rostislava Balwara, Ing. Radomíra Štěrbu a Břetislava Sojku z funkce členů této komise.
 Jana Piecha z funkce člena komise dopravy.
 Valérii Pěršalovou a Danielu
Stromskou z komise pro občanské záležitosti.
 Jiřího Nováka a Michaelu Jančiovou z komise školství, tělovýchovy a kultury.

RM jmenovala:
 Pavla Sekeru členem komise
školství, tělovýchovy a kultury
a sportu.
 Břetislava Sojku členem komise
dopravy.

RM schválila změnu subdodavatele vítězného uchazeče MH
- Stavby, s.r.o., k veřejné zakázce „Stavební úpravy za účelem
změny užívání domu č. p. 1738
na dům s pečovatelskou službou
v Petřvaldě“.

21. schůze Rady města Petřvaldu se konala 25. listopadu 2015
RM vyhlásila záměr pronájmu
pozemku parc. č. 4546/24 v kat.
území Petřvald u Karviné.
RM rozhodla:
 o uzavření smluv o poskytnutí
finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti na
území Moravskoslezského kraje
veřejnou linkovou dopravou – oblast Karvinsko a oblast Orlovsko,
s Moravskoslezským krajem.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti
na území Moravskoslezského

kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Orlovsko, s Moravskoslezským krajem.
 neakceptovat žádost společnosti Kompakt s.r.o., Karviná
o finanční podporu na zakoupení automobilu pro příspěvkovou
organizaci Benjamín, Petřvald
formou zakoupení reklamní plochy na vozidle.
RM schválila odměny členům komisí rady a finanční dary členům
jednotky SDH a občanům, kteří
se v roce 2015 aktivně podíleli
na činnosti ve městě.

RM zrušila komisi pro místní rozvoj, výstavbu a životní prostředí.
RM vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu Základní školy
a Základní umělecké školy Petřvald, Školní 246, příspěvkové
organizace za rok 2014/2015.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Petřvald má „nový“ požární vůz

Město Petřvald zakoupilo jednotce Sboru dobrovolných hasičů v letošním roce zánovní cisternovou automobilovou stříkačku LIAZ 101 860 CAS
K 25-L. Požární vůz byl zakoupen díky poskytnuté
dotaci z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 1 000 000 Kč. LIAZ byl zakoupen z majetku Statutárního města Ostrava za
celkovou částku 1 088 250 Kč včetně příslušenství. Koupí požárního vozidla došlo k modernizaci hasičského vybavení, čímž došlo ke zkvalitnění
podmínek pro zásah dobrovolných hasičů.
Požární vůz Tatra, který sloužil dobrovolným hasičům
od roku 2006, byl prodán hasičům na Slovensko.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

leden2016

3

Změna tarifních podmínek MHD Havířov od 1. 1. 2016
Omezení platnosti čipové karty žluté barvy pro občany nad
70 let věku (bezplatná přeprava)
Platnost „kuponu“ pro bezplatnou
přepravu pro cestující nad 70 let
věku (držitelé žlutých čipových karet), který byl doposud nahráván na
tyto karty bez časového omezení,
bude od 1. 1. 2016 omezena pouze na dobu 1 rok. Před uplynutím
této lhůty se držitel karty dostaví
s čipovou kartou a dokladem totožnosti do přepravní kanceláře ČSAD

Havířov na autobusovém nádraží,
kde mu platnost „kuponu“ pro bezplatnou přepravu bude prodloužena opět o 1 rok. Stávající držitelé
žluté čipové karty si v termínu od
1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 musí
vyřídit nastavení časové platnosti
„kuponu“ pro bezplatnou přepravu na dobu l rok za stejných podmínek popsaných výše. Od 1. 4.
2016 musí mít všichni držitelé
těchto karet stanovenou časovou
platnost „kuponu“ pro bezplat-

nou přepravu. Čipové karty, které
nebudou do 31. 3. 2016 „přenastaveny“ na roční platnost, budou
následně zablokovány → nepůjdou
odbavit v autobuse a cestující bude
odbaven za peníze hotově nebo
z elektronické peněženky. Případná
odblokace karty bude možná v přepravní kanceláři ČSAD Havířov na
autobusovém nádraží.
Kontakt přepravní kanceláře:
Tel: +420 596 411 455

E-mail
prepravnikancelarhav@3csad.cz
Provozní doba přepravní kanceláře:
Pondělí – pátek 5:30 – 19:00
(přestávka 9:00 – 9:30, 16:00 – 16:30)
Sobota
6:00 – 11:30
(přestávka 9:00 – 9:30)
Neděle
6:00 – 11:30
(přestávka 9:00 – 9:30)
G. Kochová, referent odboru
výstavby a životního prostředí

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
Dne 15. 7. 2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu
k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020 na realizaci krajských programů na
podporu v ýměny stávajících
nevyhovujících kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním v rodinných domech – tzv. kotlíkové
dotace. Tato výzva, která trvala do 30. 9. 2015, byla určena
všem krajským úřadům a Moravskoslezský kraj předložil projekt
s názvem „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ jehož cílem
bude motivovat majitele nevyhovujících zdrojů vytápění k výměně
za ekologičtější a tím ke snížení
emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji.
Celkový předpoklad je výměna
přes 3 000 kotlů. Předmětem
podpory bude výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva
s ručním přikládáním za:
• Kotel na pevná paliva
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
• Kotel na biomasu
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo
Podpora se bude týkat pouze
zdrojů vytápění zapsaných v seznamu podporovaných výrobků
(veden SFŽP).
Základní podmínky podpory:
Příjemcem podpory mohou být
pouze fyzické osoby. Podpora na
výměnu zdroje tepla bude poskytována pouze v rodinném domě,
který je převážně vytápěn kotlem
na pevná paliva a kde stačí, aby
byla splněna pouze jedna z níže
uvedených možností:
• Současně s v ýměnou kotle
bude provedeno alespoň jedno „mikro“ energetické opatření (viz níže)
• Nebo došlo již dříve ke snížení
energetické náročnosti budovy
na úroveň „C“ – úsporná (případně lepší) dle požadavku vyhlášky 78/2013
• Nebo je současně na realizace
opatření vedoucích ke snížení
energetické náročnosti budovy

zažádáno v programu Nová zelená úsporám.

lečných programů na výměnu kotlů
realizovaných MŽP a krajem.

Ve všech případech musí dojít
k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.
V kombinaci s výměnou kotle lze
realizovat také instalaci solárnětermické soustavy a také technická opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti rodinného domu tzv. „mikro“ energetická opatření.

Financování:
Procentní míra podpory (část, která bude žadateli o dotaci proplacena) je odvozena od typu nového
zdroje vytápění a to následujícím
způsobem:
• 70% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle
pouze na uhlí
• 75% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného kotle na uhlí +
biomasu nebo plynového kondenzačního kotle
• 80% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle
pouze na biomasu (peletky,
štěpka, dřevěná polena atd.)
nebo tepelného čerpadla

Seznam „mikro“ energetických
opatření:
• Zateplení střechy nebo půdních
prostor
• Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
• Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
• Oprava fasády, např. prasklin
a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
• Oddělení vytápěného prostoru
rodinného domu od venkovního
(např. zádveří)
• Dílčí výměna oken
• Výměna vstupních a balkonových dveří
• Instalace těsnění oken a dveří,
dodatečná montáž prahů vstupních dveří
• Výměna zasklení starších oken
za izolační dvojskla
Tato opatření bude žadatel volit v rámci své žádosti, vhodnost
v ybraného opatření potvrzuje
energetický specialista (seznam
specialistů vede Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Předmětem podpory NEBUDE:
• Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva
s ručním přikládáním)
• Výměna stávajících kamen
• Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• Výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu
• Výměna stávajícího kotle, který byl
podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a spo-

Tato podpora může být navýšena
o 5% v případě, že bude výměna
kotle realizována v obci, která byla
Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena
jako prioritní území, mezi které
patří i město Petřvald.
• Podpora bude u každého úspěšného projektu fyzické osoby
navýšena o 5% z vlastních prostředků Moravskoslezského
kraje.
• Podpora může být dále navýšena v případě, že příslušná obec,
na jejímž území dojde k výměně
zdroje vytápění, schválila navýšení podpory o další procenta
nebo pevnou částku.
Výše podpory (míra dotace) se
vypočte z celkových způsobilých výdajů v ynaložených na
výměnu kotle. Tyto celkové výdaje mohou dosáhnout částky až
150 000,- Kč, z čehož výdaje
na „mikro“ energetická opatření mohou dosáhnout maximální
výše až 20 000,- Kč. Částky přesahující tyto hranice by byly případně hrazeny ze zdrojů žadatele.
Za způsobilé výdaje budou považovány náklady na stavební práce,
dodávky a služby bezprostředně
související s realizací:

•
•
•
•
•

kotle na pevná paliva
plynového kondenzačního kotle
tepelného čerpadla
solární termické soustavy
nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy včetně instalace akumulační nádoby
• 	dále pak náklady na zkoušky
a testy související s uvedením
majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění
technických parametrů, ovšem
pouze v období kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
• 	náklady na pořízení Průkazu
energetické náročnosti budovy
(předkládá se pouze v případě,
kdy nejsou realizována „mikro“
energetická opatření, výsledkem
musí být třída energetické náročnosti budovy „C“ nebo lepší)
• 	náklady na projektovou dokumentaci (není podmínkou)
• 	služby energetického specialisty související s potvrzením
vhodnosti navrhovaného „mikro“ energetického opatření
• 	stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací „mikro“
energetických opatření (i v případě realizace svépomocí –
uznatelným nákladem budou
náklady na pořízení materiálu).
Podrobné informace k připravovaným kotlíkovým dotacím financovaným z Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020 budou součástí výzvy k předkládání žádostí
o kotlíkové dotace, kterou vyhlásí
Moravskoslezský kraj. Předpokládaný termín zveřejnění výzvy je
18. prosince 2015 a příjmu žádostí od 1. února do 29. dubna 2016.
Za účelem poskytování informací veřejnosti byla zřízena speciální telefonní linka 595 622 355 a speciální
e-mailová adresa kotliky@msk.cz.
Dále jsou poskytovány i osobní konzultace na Krajském úřadě v Ostravě v kanceláři E 509 a E 517 na
odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
Zpracovala: Ing. Zuzana Sáňková
Zdroj: lokalni-topeniste.cz
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Informace o kácení
V listopadu letošního roku došlo
k odstranění dvou vzrostlých lip,
které tvořily významný doprovod
kamenného křížku u křižovatky
na ulici Šumbarská a Závodní.
Ke kácení bylo třeba přistoupit
z důvodu špatného zdravotního
stavu dřevin, které již ohrožovaly
bezpečnost provozu. Za pokácené lípy bude provedena adekvátní náhradní výsadba na vybraném
území města Petřvald.
Ing. Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 1. ČTVRTLETÍ 2016
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
leden		
únor		
březen
5., 6.,		
2., 3., 		
1., 2.,
12., 13.,		
9., 10.,		
8., 9.,
19., 20.,
16., 17.,		
15., 16.,
26., 27.		
23., 24.		
22., 23.,
					
30., 31.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
leden		
únor		
14.		
11.		

březen
17.

3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí, úterý)
leden		
únor		
březen
25., 26.		
22., 23. 		
29., 30.

Smaragdová svatba
Smaragdová svatba se slaví po
pětapadesáti letech manžel ství. Aby dva lidé mohli spolu tak
dlouhou dobu kráčet životem, je
k tomu nutná tolerance, úcta, vzájemný respekt, ale i pevné zdraví.
Nic z uvedeného jistě nepostrádá
manželství Zuzany a Jana Trombíkových, protože došli ve společném svazku až k tomuto krásnému
výročí. Svou smaragdovou svatbu
oslavili v sobotu 14. 11. 2015
v obřadní síni v budově radnice.
Oslavenci si symbolicky zopakovali svatební obřad, řekli si znovu své
„ANO“ a připomněli si společnou
cestu životem, na které toho stihli
skutečně hodně: milovali se a vzali se, vybudovali domov a založili
rodinu, vychovali 2 dcery a jsou
pozornými prarodiči pro své 3 vnuky. Jejich společný život spočíval
především ve výchově dětí. Jejich

životní vášní byla také péče o zahradu u rodinného domu. Dnes žijí
v místním domě s pečovatelskou
službou, kde bohužel zahrada
není. Ale paní Trombíková se své
záliby nevzdala a tady pečuje alespoň o malou zahrádku pod pergolou u domu. Oba rádi čtou knihy
a luští křížovky. Není náhoda, že
jubileum, které manželé Trombíkovi oslavili, je označováno jako
smaragdová svatba, barva smaragdu je tak temně zelená, že připomíná pohled do tůně hluboké tak,
jak hluboký cit trvá mezi partnery.
Děkujeme oslavencům, že jsme
mohli být přítomni oslavě jejich
štěstí a lásky. A přejeme jim do
dalších společných krásných let
spoustu zdraví, radosti a lásky.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Byli jsme blahopřát …

Foto: Pavel Římánek

„paní Heleně Grafové, která oslavila krásné kulaté životní jubileum“
Komise pro občanské záležitosti

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.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
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V měsíci listopadu 2015 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu

Růženu Čížkovou

Elišku Horkelovou

Dominiku Kolářovou

Komise pro občanské záležitosti					

Terezu Mokrou

Foto Tereza Mokrá: rodiče dítěte. Ostatní fota: Pavel Římánek

VÝZVA OBČANŮM

Zároveň občanům města děkujeme za kladné ohlasy a doufáme, že vám tento kalendář bude užitečným pomocníkem po celý rok 2016.
Odbor správní

Petřvald 2016
město

© KLEINWÄCHTER, www.tiskarnaklein.cz

Občané, kteří doposud do svých domovních schránek neobdrželi kalendář
města Petřvald na rok 2016, si jej mohou do 8. ledna 2016 zdarma vyzvednout na podatelně MěÚ Petřvald v kanceláři č. 102.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Stravování žáků ve školní jídelně
Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát
proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme
ve školském zákoně 561/2004
Sb., ovšem zavazující je vyhláška
107/2005 o školním stravování,
která určuje, jak mají školní obědy vypadat.
Vyhláška stanovuje dva základní
požadavky:
a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven,
respektive jeho rozmezí.
b) Průměrnou měsíční spotřebu
určitých druhů potravin na jeden
oběd. (tzv. spotřební koš)
Dotované školní stravování je
možno poskytovat pouze tehdy,
jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.
Dalším předpisem, který výrazně
koriguje provoz školních jídelen,
je vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými

se školní jídelna musí řídit. A ta
jsou často tak přísná, že prakticky
omezují přípravu určitých jídel. Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde
bohužel není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb,
a proto se rodiče musí smířit se
stanovenými pravidly.
Druhým důvodem, proč rodiče na
leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd neplatí v plném rozsahu, tj. cena obědu se pohybuje
v rozsahu ZŠ 7-10 let 21 Kč, ZŠ
11-14 let 23 Kč, ZŠ 15 let 24 Kč
(platí pouze potraviny). Reálná
cena obědu je však 50 Kč (dotace
– mzdy+režie). Protože stát školní
stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat
složení školních obědů. Vyhláška
107/2005 stanovuje průměrnou
měsíční spotřebu vybraných druhů
potravin na strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelny dodržovat.
Spotřební koš ve ŠJ je kontrolován
přímo programem v PC, který sleduje jednotlivé komodity, sleduje
i množství dle věku žáků. Dodržování spotřebního koše bývá před-

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

pořádá ve čtvrtek 7. ledna 2016
„Den otevřených dveří“,

v budově na ulici Školní 246 v době od 14.00 do 17.00 hod.,
(Vstup vchodem od nové tělocvičny)
v budově na ulici Závodní 822 v době od 13.00 do 16.00 hod.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy

mětem kontroly ČŠI, žádná jídelna
si ho nedovolí ignorovat a nemůže
přitom brát ohled na individuální
požadavky jednotlivých strávníků. Kapacita ŠJ je 450 strávníků.
Teď již máme ve ŠJ vyšší zájem,
než je povolená kapacita a další
zájemce musíme odmítnout. Nicméně jsme provedli na ZŠ dotazník spokojenosti žáků se školním
stravováním a výsledky šetření
v jednotlivých třídách jsou zveřejněny na webových stránkách školy
www.zsazuspetrvald.cz.

Na přání strávníků se každoročně ve ŠJ koná „Týden splněných
přání“, kdy paní kuchařky uvaří
nejoblíbenější jídla, která si žáci
vyberou. V minulém školním roce
byl ve školní jídelně na Školní 246
nainstalován automat na nápoje,
kde se podávají slazené nápoje,
ale i čistá pitná voda, což bylo velmi kladně hodnoceno KHS. Také
strávníci možnost výběru ocenili.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Petřvaldské noviny

6

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
vyhlašuje zápis do 1. tříd na školní rok 2016/2017
dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, který se bude konat ve dnech
21. a 22. ledna 2016 od 9:00 hodin do 16:00 hodin
(pro obě školy) na ulici Školní 246.
Zákonní zástupci počátkem ledna 2016 obdrží obálku, která bude
obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy,
b) dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku,
c) pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu dostaví.
Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.
Vážení rodiče, potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své
dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace,
které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. Dne 7. ledna 2016 si v době od 14:00 do 17:00 hod. můžete
v rámci „Dne otevřených dveří“ přijít naši školu prohlédnout. Zde
je několik informací o škole: Škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zaměřen na environmentální výchovu. Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání,
jehož hlavním cílem je naučit žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytnout žákům všeobecný přehled o ostatních oborech
a v souladu se současnými trendy jim dávat dobré základy dvou
cizích jazyků a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Škola pro žáky zajišťuje školy v přírodě, lyžařské kurzy,
jsme sponzory ZOO Ostrava – tygra ussurijského, zapojujeme se
do projektů EU i různých institucí, žáci se zúčastňují akcí pořádaných městem Petřvald, a do mnoha a mnoha dalších aktivit. Škola
má 25 tříd ve dvou objektech, odborné učebny, které jsou vybaveny moderní technikou, která je neustále inovována. Součástí školy je školní družina, která má 6 oddělení a kterou navštěvují žáci
1. – 4. ročníku. Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 35 pedagogů, 6 vychovatelek školní družiny, 2 hospodářsko-techničtí
pracovníci, vedoucí školní jídelny a 24 správních zaměstnanců,
školní psycholog. Nedílnou součástí školy je ZUŠ, která poskytuje vzdělávání v několika hudebních, tanečním a výtvarném oboru,
které vyučuje 10 pedagogů.

Mnoho zdraví a osobní spokojenosti v novém roce 2016 za všechny pracovníky ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. přeje
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy.

Vás zve na KLOBOUČKOVÝ PLES

23. ledna 2016 v KD od 19:00 hod.
vstupné 200 Kč
k poslechu živá hudba - kapela ŠTÍSTKO
předtančení, tombola, občerstvení

Druhé místo na soutěži devátých tříd
Dne 12. 11. jsme v osmičlenné skupině složené z žáků devátých tříd
zavítali na soutěž Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové. Soutěž
nesla název “Co vím a co dovedu“.
Už u vstupu nás přivítaly dvě
studentky gymnázia, které nás
provázely celým následujícím programem. Hned u prvních úkolů
otestovali naši fyzickou zdatnost.
Poté jsme měli šanci předvést se
v přírodopise či biologii, zeměpisu,
jazycích nebo hudební výchově. Na
chodbě jsme jezdili s roboty ovládanými přes
telefon. Vynikli jsme také
v informatice,
v oblasti práva
a znalostech
o státu. Nevyhnuly se nám
ani úkoly na
počí tači. Vymýšleli jsme
si své vlastní firmy, loga,
motta a vybrali jsme si oblast podnikání.
Naše originální firmy jsme
pojmenovali
Furnikur s.r.o.

a Aujetiny. Během plnění úkolů nás čekala svačinka a chvilka
oddychu.
Přišel čas vyhodnocení. Zúčastněné školy, včetně nás, se sešly
v obrovské tělocvičně. Všichni netrpělivě čekali, jaký úspěch vybojovali své škole. My se můžeme
pochlubit krásným druhým místem.
Soutěž jsme si užili, dostali jsme
odměny a plní dojmů a nových vědomostí jsme se s chutí vraceli
do školy.
Eva Břenková (IX. B)

Foto: PhDr. Jana Lehnerová, školní psycholožka

Odpolední hodiny anglického jazyka
na naší základní škole
Na začátku školního roku se na
naši ZŠ obrátila Jazyková školy
HELLO, pro kterou jsme se stali partnerskou školou, s nabídkou zájmového kroužku. Po velmi
dobrých zkušenostech s rodilou
mluvčí Thabang Lehner jsme i letos zažádali o tuto téměř „domácí“ lektorku pro naše nejmenší.
Do kroužku se přihlásilo celkem
28 dětí 1. – 5. ročníku ze ZŠ Školní
a 13 dětí z odloučeného pracoviště na Masarykově škole. Každé
pondělí si Thabang děti sama vyzvedne, rozdělí do skupin a výuka
zábavným způsobem může začít.
Protože se účast stále zvyšuje,
byli jsme nuceni otevřít tři vyučovací lekce po sobě. Velmi mě těší,
když potkávám děti z prvního stupně, které mi nadšeně sdělují své
nově nabyté jazykové dovednosti,
zanotují písničku či povědí říkanku
nebo nová anglická slůvka. Velkou
výhodou je, že s lektorkou je možno se domluvit jen anglicky, nebo
když není zbytí i „rukama nohama“. Věřím, že mnoho žáků takto
získá dobrý základ pro výuku cizího jazyka v druhém ročníku nebo
si ti, jež se učili angličtině již na
některé z MŠ či v domácím prostředí, prohloubí a upevní své jazykové základy. S další nabídkou

přišla Jazyková škole HELLO i pro
starší žáky. Nabídli nám možnost
připravit děti za pomoci externího lektora na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge Exams.
Zárukou úspěšného složení této
zkoušky je cílená příprava. Proto zaštítili přípravný kurz, který
je vhodným doplňkem výuky angličtiny na základní škole. Kurz se
koná každý pátek od 14:00 hod.,
a i když se jej zatím účastní čtyři
naši nejšikovnější žáci, věřím, že
právě oni budou prvními vlaštovkami a zahájí možná nový trend
skládání těchto významných zkoušek na našem pracovišti. Jedná se
o cambridgeské zkoušky pro děti
ve věku 7 - 12 let s názvem Starters, Movers, Flyers a zkoušky
KET (Key English Test for Schools)
a PET (Preliminary English Test for
Schools) pro děti ve věku 11 –
15 let. Obě zkoušky testují čtyři
jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev.
Znalosti jsou ověřovány na situacích vycházejících z každodenního
života. Věřím, že spolupráce s Jazykovou školou Hello bude i nadále přínosem.
Mgr. Jana Güntherová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org.
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Bobřík informatiky
Ve dnech od 11. do 13. listopadu
se 136 našich žáků zúčastnilo soutěže Bobřík informatiky. V letošním
8. ročníku se v ČR utkalo 52 597
soutěžících. Úlohy pro různé věkové kategorie připravili odborníci
z celkem 22 zemí. Žáci řešili on-line testy s tematikou digitální gramotnosti, porozumění informacím,
bezpečnosti na síti, algoritmizace či kódování, řešení problémů.
Soutěž je velmi přínosná v tom, že
přibližuje žákům pravou povahu
informatiky jako studijního oboru.
Děti si tak mohly ve své kategorii
porovnat své vědomosti, bystrost
a logické uvažování nejen ve školní úrovni, ale i v úrovni celorepublikové. Vítězům a všem úspěšným
řešitelům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Vítězové na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Kategorie MINI - 5. třídy
1. Otakar Šoch, V. A (164 bodů)
2. Richard Marenčák, V. A
(152 bodů)
3. David Santarius, V. B
(128 bodů)
Kategorie BENJAMINI - 6. a 7. třídy
1. Eliška Kubešová, VII. B
(180 bodů)
2. Lukáš Fajkus, VII. B (176 bodů)
3. O třetí místo se dělí děvčata ze
VII. A Natálie Škultyová a Marie
Vicherková (172 bodů).
Kategorie KADETI – 8. a 9. třídy
1. Lukáš Dutko, VIII. A (175 bodů)
2. Matěj Štol, IX. B (165 bodů)
3. Jakub Hanke, IX. B (148 bodů)

Diplomy a odměny vítězům byly
slavnostně předány paní ředitelkou Ing. Zdeňkou Kozlovskou.
Všichni soutěžící si mohou vytisknout diplomy či účastnické listy na
www.ibobr.cz, tam je zapotřebí se
přihlásit pod svým soutěžním kódem. V systému jsou již k dispozi-

ci i správné odpovědi na soutěžní
otázky. Děkuji také paní zástupkyni
ředitelky Mgr. Ivaně Studené, dále
Mgr. Romanu Plutovi, DiS. a Mgr. Julii Jankové za pomoc při organizaci
a realizaci Bobříka informatiky.
Mgr. Marie Hlavatá,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 541 648 | mobil: 723 909 247 | e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

Vánoční jarmark
Poslední listopadová sobota byla
v Petřvaldě ve znamení naladění
adventního času. Jedna z největších kulturních akcí v Petřvaldě –
„vánoční jarmark“ – téměř završila
celoroční oslavy 710. let od založení města. Krásně připravený
program mateřských a základních
škol, základní umělecké školy, dětského gymnazijního sboru hostů
z Jasienice a úřednického sboru
z Petřvaldu i Jasienice završila

folková skupina Kopyto z Opavy.
Následovalo rozsvícení vánočního
Petřvaldu s parádním ohňostrojem a třešnička na dortu…vánoční
koncert skupiny Hradišťan s Jiřím
Pavlicou. K tomu nespočet přídavných aktivit v knihovně, kde zároveň probíhal významný Den pro
dětskou knihu, výstava a prodej
výrobků žáků ZŠ, otevření kapliček na Křížové cestě s výstavou
obrazů, výborná, čerstvě upražená

kvalitní káva v provizorní kavárničce, 20 prodejních stánků a mnoho dalšího…
„Vážený pane starosto,
dovolte mi Vám poděkovat za
opravdu krásný zážitek při sobotní
akci. Ohňostroj, nádherně osvětlený Petřvald a k tomu Hradišťan
– k tomu není, co dál říci. Letos
se to opravdu povedlo.

„Do sobotního vystoupení jsem
netušil, že Petřvald má tak vynikající zpěvačky. Krásně jsme se
pobavili, bylo to vynikající. Blahopřejeme.
Aleš a Jindřiška Vínovští“
Lucie Skrzyžalová, kulturní referent

S pozdravem manželé Bartošovi.“

Vánoční jarmark – anketa
Moderátoři: Radim Harviš, Ivana Kaloková – zástupci školní
televize
1. Líbí se Vám vánoční jarmark?
2. Koupil/a jste si nějaké dárečky?
3. Které vystoupení Vás nejvíce
zaujalo?
4. Chodíte i na jiné městské
akce jako je např. Den tradic?
5. A jste spokojen/a?

Paní Z. W. (učitelka)
Ano.
Něco jsem si koupila.
No, letos se mi líbily děti z mateřské školky.
Ano, většinou chodím na všechny
městské akce.
Jsem spokojena.
Paní J. B. (učitelka)
Ano, velice se mi líbí.
Koupila jsem si leknín do vody a přáníčko pro mého mladého syna.

Hradišťan. To bude pro mě asi
to nejlepší.
Ano, chodím. A jsem vždycky spokojena, proto tady i jsem. Kdybych nebyla, tak tady nejsem.

M. K. (žákyně)
Podle mě je to hodně uklidňující.
Vypadá to tu pěkně. Nejvíce mě
zaujalo vystoupení naší školy.
Zatím ne. Tohle je moje první
akce, jsem tu nová.
Je to tu prima a baví mě to.
Prodejce, bývalý žák školy
Celkově je to tady fajn. Já jsem
tady každým rokem a je to tady
pěkné. Pěkné akce, zajímavé věci
jsou tady, jednak pro děti, jednak
pro dospělé. Je tady i zábava.
Jsem rád, že to tady je.
Tady jsem si nekupoval přímo dárečky, možná, že si něco vyberu.
Uvidíme.
Vystoupení jsem bohužel neviděl
skoro žádné, protože prodávám

tady ve stánku. Ale co jsem si
četl, tak vystoupení jsou zajímavá.
Ano, chodím.
Určitě, jsem spokojen.

Prodejkyně ve stánku
Moc se mi líbí. Příjemná hudba.
Je zima, ale to k Vánocům patří.
Koupila jsem si svíčku vedle a jinak samozřejmě teplý čajíček.
Ta školka asi. To je takové nejroztomilejší.

Přiznám se, že ne, nejsem zdejší. Ale budu se ráda tady vracet.

Paní S., prodejkyně ve stánku
Moc, proto se ho zúčastňuji.
Malinké drobnosti, pro přátele,
rodinu.
Paní K., prodejkyně ve stánku
Nejhezčí bylo vystoupení dětí.
Ano, chodíme.
Velice.
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N. Š., žákyně
Ano, líbí. Ale řekla bych, že minulý rok to bylo o něco lepší.
To, co vyráběli žáci sice ne, ale
to, co je ve stáncích.
Asi vystoupení, které vedla paní
učitelka Wasilová.
Ano, ještě na Den tradic.
Paní H., prodejkyně
Skvělé, je to tu moc pěkné.
Ještě jsem to neoběhla, protože
tady sama prodávám.
Mně se líbila ta mateřská školka.
I. K., žákyně
Je to pěkné.
Ne, ještě ne.
Ty značky a děti z Masaryčky.
Ano.
Ano.
Ano.

Paní Lucie Skrzyžalová,
kulturní referentka města
Je mou povinností, aby se mi líbil, protože jsem ho připravovala.
Bohužel jsem si nekoupila žádný
dáreček, protože u sebe nemám
ani korunu.
Já myslím, že každé vystoupení
má něco do sebe, protože každé vystoupení je trošku jiné. To
nejlepší vystoupení má přijít samozřejmě na závěr, ale já oceňuji hlavně to, co si nacvičily děti
a ne profíci.

Vypouštění balonků
aneb Pokus o rekord 2015
V letošní akci Vypouštění balonků s přáním k Ježíškovi bylo vypuštěno celkem 87 923 balonků
z 398 míst v celé ČR. Vlastní rekord z minulého ročníku nebyl překonán (přes 103 tis. ze 415 míst
v ČR), ale hlavní smysl akce - udě-

lat radost dětem ve svém okolí - se
vydařil. U nás v Petřvaldě jsme si
vlastní rekord překonali. Loni jsme
vypustili 76 balonků a letos krásných 159. Děkuji celému realizačnímu týmu, byli skvělí.
Lucie Skrzyžalová, kulturní referent

Asi nejsem ten správný člověk,
kterého se na to ptáte, jelikož
opět Den tradic je akce, kterou
připravuji.
Já myslím, že ano. Jsme spokojeni.
Školní televize

Město Petřvald Vás zve do kulturního domu na

23. Reprezentační ples
města Petřvald.
6. února 2016 od 19.00 hodin
 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 11. ledna 2016
vždy v pondělí a ve středu.
Objednávky na tel: 596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz

Česko zpívá koledy
Ve středu 9. prosince se před Kulturním domem v Petřvaldě začali
v odpoledních hodinách scházet
lidé, aby si stejně jako loni společně zazpívali koledy. Tato akce
probíhá ve stejnou dobu na mnoha místech České republiky. Vše
zahájil v 18:00 hodin dětský sbor
ze ZUŠ Petřvald pod vedením paní

učitelky Magdaleny Mencnerové zpíváním vánočních koled. Na
klávesy doprovázela paní učitelka
Šárka Podobová. Všichni, kteří se
této akce zúčastnili, si s radostí
se sborem zazpívali a středeční
podvečer si pěkně užili.
Bc. Lucie Švandová,
referentka správního odboru

Město Petřvald Vás zve na

Novoroční koncert
v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě.
Vystoupí KEEP SMILING GOSPEL Orlová.
vstupné 50,- Kč

KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 541 342 | 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
Knihovna bude od 21. 12. do 31. 12. 2015 UZAVŘENA!
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Milí čtenáři a naši příznivci,
za celou knihovnu vám ze srdce
přejeme krásné, hvězdami a třpytivým sněhem protkané Vánoce,
plné splněných snů a pohody. Do
nového roku 2016 hodně zdraví,
štěstí, lásky. Děkujeme a doufáme i nadále ve vaši přízeň.

Den pro dětskou knihu v naší knihovně
28. listopadu proběhl v naší
knihovně již 9. ročník Dne pro dětskou knihu. Tento celostátní svátek dětské knihy je záměrně vždy
zvolen na sobotu před první adventní nedělí, protože čas adventu je tradičně spojen s rodinnou
pohodou, večery u knížek a také
čekáním na vysněný vánoční dárek. A nějaký takový malý dárek si
mohli naši návštěvníci vyrobit v našich dílničkách. Vyráběl se jako
každoročně adventní věnec, vizovické pečivo, enkaustické obrázky
a nejrůznější přáníčka a ozdoby
na vánoční stromeček. Návštěvníci měli i možnost zakoupit novou
dětskou knihu v mini knihkupectví
paní Milušky Krystové. Ke všemu
tomu vyrábění nám krásně hrály

koledy, a protože jsme adventní
věnce vyráběli z živých větviček,
celou knihovnou se linula magická
vůně jehličí, která nás uvedla do té
správné vánoční nálady. Velice děkujeme za nezištnou pomoc všem
našim pomocníkům: paní Jarce
Stanovské za překrásnou perníkovou chaloupku jako rekvizitu
k výstavě v KD, Ince Burové, Marii
Mráčkové, Miladě Římánkové, Věrce Ožanové, Danuši Káňové, Šárce
Návratové, Milušce Krystové, Elišce a Boženě Vítečkovým, Marušce
a Veronice Molinkovým, Denise
Chalupové, Darině Bednárikové,
Evě Bždochové, Zdeňku Vrtělkovi,
Ladislavu Krystovi, Marii Polochové, Svatavě Čopianové, Iloně Křižákové a Anetě Ponížilové.

Milé maminky, v novém roce se můžete v knihovně opět setkávat, popovídat si a sdělit si mezi
sebou své každodenní starosti i radosti.
Termíny Klubu maminek 2016
5. 1., 2. 2., 1. 3., 5. 4.,
od 9:30 hodin – 11:30 hodin

3. 5., 7. 6.

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová
Tel.: 596 541 342, E-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
Web: www.petrvald.knihovna.cz

Pobočka
Technické muzeum Petřvald
Stálá
expozice

Název
Výstavy

Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví
Projekt Dvě města – jedna tradice / Dwa miasta – jedna tradycja. Spolufinancováno Evropskou unií z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Vernisáž
Termín
Popis výstavy
(datum, h)
Výstava návštěvníkům prostřednictvím modelů Jana BlizňáDřevěné kostely, kaple a zvo- 14. 1. - 22. 5. 14. 1. 2016,
2016
v 10:00 hodin
ka přiblíží fenomén dřevěných sakrálních staveb, typických
ničky Těšínska a severovýzejména pro podhorskou a horskou část Těšínska a severochodní Moravy
východní Moravy. Modely zhotovené v několika měřítcích jsou
věrnými kopiemi originálních staveb a dokládají rozmanitost
tohoto typu architektury.

Název
Akce

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

Termín

Popis akce

Vernisáž výstavy Dřevěné kostely, kaple a zvoničky Těšínska a severovýchodní Moravy
Komentovaná prohlídka k výstavě

14. 1. 2016
v 10:00 hodin

Vstup zdarma

19. – 22. 1.
2016

Odborný výklad kurátora Muzea Těšínska PhDr. Jana Saheba, Ph.D. k výstavě
Dřevěné kostely, kaple a zvoničky Těšínska a severovýchodní Moravy

Kdo jsem?

26. – 29. 1.
2016

Výroba karnevalových masek, pro MŠ a 1. st. ZŠ

Zasněžený svícen

16. – 19. 2.
2016

Výroba zimního svícnu svícnu, pro MŠ a ZŠ

Změna programu vyhrazena
Na akce se prosím předem objednejte • tel.: 596 541 092 • e-mail: petrvald@muzeumct.cz

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2016
přejí všem pracovnice Technického muzea v Petřvaldě.
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Foto: Pavel Římánek
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Svobodnými v žaláři času
Žijeme ve zvláštním žaláři času.
Když prožíváme něco krásného,
zdá se nám, že čas běží příliš
rychle. Když naopak prožíváme
něco bolestného, vleče se pomalu. A když se srdce člověka
zastaví, zastaví se i čas. Nelze ho prodloužit. Nejsme pány
času. Jsme za něj však odpovědní. Čas je drahocenný dar,
který dostáváme od Boha. Na
konci svého života ho zase odevzdáváme. Tak je to u všech lidí.
Nikdo nad ním nemá větší moc,
i kdyby byl nejmocnější na tomto
světě. Pokud má mít náš čas nějaký smysl, záleží jen na tom, co
do té míry času nám přidělené
vkládáme, čím ho naplňujeme.
Jestliže svůj čas naplňujeme
třeba i jen drobnými činy lásky
vůči druhým, náš čas neuběhne
neužitečně a nenávratně do minulosti, ale zůstává, a dokonce
nás předchází, vstupuje do naší
vlastní věčnosti.
(inspirováno kardinálem Miloslavem Vlkem)

opravdu budete cítit jako v žaláři nevyhnutelných událostí. Ale
nemusí to tak být zcela.
Ze srdce vám přeji, abyste tento
rok prožili jako čas plnosti, čas
svobodných rozhodnutí k dobru,
čas milosrdenství zakoušeného
i poskytnutého. Abyste den co
den prožili dotek věčnosti, to je
skutečnosti, že můžete žít jako
milované a milující osoby. Abyste přes těžké a náročné chvíle
rostli k hrdému vědomí vlastní
svobody, zodpovědnosti a důstojnosti.
A když se vás někdy zmocní obavy či strach, co bude dál, ať vás
povzbudí slova naděje:
Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože
ten, kdo nám dal zaslíbení, je
věrný. (Žd 10,23) Spravedlnost
tvou jsem ve svém srdci neskryl,
hovořil jsem o tvé pravdě a tvé
spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění. (Žalmy 40,11)

Drazí spoluobčané,
máme před sebou čas nového roku 2016. Nevíme, co nám
přinese, a v mnohém se možná

Požehnání Boží ať Vás provází
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka, z níž jsou financovány sociální projekty Charity. Je to nejen
jeden z malých pramenů, které
umožňují Charitě konat své poslání a sloužit potřebným bez rozdílu
vyznání, národnosti či barvy pleti, ale je zároveň možností, jak vy
osobně můžete podpořit charitativní projekty. V roce 2015 v našem městě tříkráloví koledníci
díky vaší štědrosti vybrali částku 43 576 Kč. Zodpovědnost za
realizaci projektů, na něž jsme
přispěli, měla konkrétně oblastní Charita sv. Alexandra, Ostrava
(http://charita-sv-alexandra.cz/).
Na jejích stránkách můžete sledovat práci těch, kteří své síly dávají
pro službu v sociálních projektech.
Tříkrálová sbírka trvá od 1. do
15. ledna 2016. V Petřvaldě budou koledníci chodit k vašim domovům především během víkendů
2. - 3. ledna a 9. - 10. ledna.
Pravé koledníky poznáte nejen podle barevných šatů. Ale především
podle zapečetěných pokladniček;
dospělý, který doprovází koledníky, má průkazku, jejíž údaje musí
souhlasit s jeho občanským průkazem. Petřvald je však velký a koledníci stihnou obejít jen jeho malou

část. Bude-li někdo chtít přispět
na Tříkrálovou sbírku, je to možné ve vánočním období na faře.
Tříkráloví koledníci také přinášejí radost a požehnání do vašich
domovů. Zazpívají koledu, potěší. Za vaši otevřenost a solidaritu
jménem Charity i těch potřebných
lidí, jimž Charita pomáhá, předem
moc děkuji.
P. Vít Zatloukal

Světla a stíny
strun
Děkuji skřivanu za píseň,
i když nezpívá pro mne,
za vůni růží vděčím,
i když voní jen tak.
Nikoli holý rozum
nýbrž rozvitý úžas
probouzí zprostřed mrákot
víru ve Stvořitele.
Nikoli dle našich záznamů
odlišně od lidských letopisů
jsou v paměti Boží
zachyceny dějiny světa.
Miroslav Matouš

Zasněžený příběh
V neděli 22. 11. 2015 vystoupil
v kostele sv. Jindřicha Divadelní
spolek svaté Anežky České z Or-

lové s představením Zasněžený
příběh. V podání amatérských herců, mezi nimiž jsou také naši petřvaldští ochotníci,
jsme zhlédli příběh
svatého Václava,
jeho bratra Boleslava, kněžny Ludmily a Drahomíry.
Jak ří ká režisérka a scénaristka
v jedné osobě paní
Eva Palková: Jedno
s nimi máme spo-

lečné i dnes. Boj mezi dobrem
a zlem. Každým dnem se musíme rozhodovat a volit cestu. Jeli dobrá nebo špatná, ukáže čas
a stopy, které po sobě zanecháme. Chci za všechny poděkovat
všem nejmenovaným pomocníkům a především hercům za jejich nasazení a obětavost. Hru
předvedli jako benefici na opravu
kostela sv. Jindřicha a díky jim se
vybralo 3 280 Kč.
P. Vít Zatloukal

Čas vánoční
Přišel čas vánoční
čas lásky
klidu
i nové naděje.
Ticho se sneslo nad krajem
do sněhových peřin
zahalila se celá zem.
Měsíc i hvězdy jasně svítí
sníh se třpytí
jejich odleskem
Mráz nás do tváří štípe
pálí
abychom nezapomněli
ač není vidět
že tu s námi také je
nejen ty tiché sněhu závěje.
Anna Kapustková
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Okénko Domova Březiny
Dne 16. listopadu 2015 předali
hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a náměstek
hejtmana pro sociální záležitosti Svatomír Recman zástupcům
osmi krajských příspěvkových
organizací celkem devět nových
automobilů se speciální úpravou
pro imobilní klienty. Jsme vděčni a velmi rádi, že klíče jednoho
z těchto automobilů převzal i náš
pan ředitel Pavel Zelek. Vůz je devítimístný s nájezdovou plošinou,
po které lze snadno vyvézt klienty
na invalidních vozících do prodlouženého zadního prostoru. Minimálně dva uživatelé mohou cestování
absolvovat na svém vozíku, aniž by
se museli přesunout na sedadlo
– umožňuje to důmyslný systém
bezpečnostních pásů. Takový automobil pro naše uživatele jsme
již dlouho potřebovali! Doposud
jsme cesty za přáteli v jiných domovech, návštěvy divadel, muzeí,

ostravské ZOO, cukráren, restaurací apod., absolvovali v automobilu, do kterého i chodící uživatelé
nastupovali mnohdy s velkými obtížemi. Ti, kteří se bez invalidního
vozíku neobejdou (nedokáží i s
pomocí přestoupit z vozíku na sedadlo), se našich výletů účastnit
nemohli. Přitom výlety do okolí za
poznáním, kulturou a relaxací byly
a stále jsou našimi seniory velmi
žádané. V tomto roce jsme realizovali celkem 14 výjezdů (v létě
jsme několik plánovaných výletů
s ohledem na extrémně vysoké
teploty museli zrušit). Poslední
dva výjezdy směřovaly na vánoční trhy v Ostravě a na druhou návštěvu dětí Mateřské školy Karla
Dvořáčka v Orlové. Podle slov našich „cestovatelů“ byl také letos
každý výlet zajímavý a přínosný,
zvláště když bylo pěkné počasí,
ale nejlepší byly výjezdy za ochutnávkou piva malých pivovarů, ná-

vštěva solné jeskyně a baletního
představení Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě.
Těšíme se, že v roce 2016 budeme moci s novým automobilem
uskutečnit výlety ještě zajímavější, častější a pro více zájemců.

Všem čtenářům Petřvaldských
novin a obyvatelům města Petřvald přejeme příjemné, především pokojné prožití Vánoc a vše
nejlepší v roce 2016!
Petr Rokosz, instruktor sociální
péče, Domov Březiny, p. o. Petřvald

Úspěch našich autorů v Polsku
Družební města na slavnostním
vyhlášení výsledků polské mezinárodní literární soutěže reprezentovali strumieńská starostka Anna
Grygierek a petřvaldský spisovatel
Vladimír Kostiha. V soutěži nečekaně uspěli i petřvaldští autoři, kteří
získali významná ocenění.
V kategorii česky psané zvítězila
báseň „Člověk a strom“ Věry Petrové z Frýdlantu nad Ostravicí, na

druhém místě se umístila „Slepička Mařka“ Ivany Knetlová z Kdyně
a třetí byla „Voní“ Daniela Marcikána z Kadaně. V Petřvaldu žijící
ostravská básnířka Jarmila Spáčilová obdržela za báseň „Jdou spolu“ Cenu města Strumieně a Jan
Káňa z Petřvaldu za báseň „Bůh
má jméno Kapitál“ Cenu města
Petřvaldu. Další petřvaldská básnířka Anna Kapustková byla osmá,
čestná uznání obdrželi Anna Vojtě-

Vladimír Kostiha a Anna Grygierek v novém kulturním domě ve Strumieni

chová z Českého Těšína, Janina
Borowska z Orlové a Karel Sikora
z Karviné, z našeho kraje i Jana
Petrová z Fulneku. Letošní vítězka
Věra Petrová působila jako učitelka v mateřské škole i jako starostka malé obce, nyní je v důchodu.
Psát začala před sedmnácti lety,
kdy postrádala dobové a dětem
srozumitelné básně. Je členkou
Literárního klubu Petra Bezruče
a v petřvaldském nakladatelství
Alisa vydala sbírku básní „Vybledlý samet aneb V čekárně zvané
život“. Za svou tvorbu získala dvakrát Cenu královny Alisy, dále Cenu
Benjamina Kinga, Cenu Kantrix
Kingové a přivezla si pět ocenění
ze zahraničních literárních soutěží.
V kategorii básní v polštině zvítězila báseň „Szczęść Boże, kamraci,
szczęść Boże” Janiny Borowské,
o druhé místo se dělí básně „Bliźnięta“ Karla Sikory a „Pachnie“ Daniela Marcikána. Na třetí příčce se
umístily hned tři básně, a to „Mam
już ciebie dość“ Anny Kapustkové,
„Serce Beskidu“ Anny Vojtěchové
a „Beskidzie, Beskidzie“ Petra Šulisty ze Strakonic. Vítězka této kategorie Janina Borowska pracuje

jako zdravotní sestra v Bohumíně
a píše v českém i polském jazyku.
Vydala knihu „Pidipohádky z jednoho sklepa“, v Alise se představila
v několika almanaších. Za svou
básnickou tvorbu obdržela dvakrát Cenu královny Alisy, dále Cenu
Kantrix Kingové, Cenu Benjamina
Kinga a získala dvě vysoká ocenění v zahraničních literárních soutěžích. Petřvaldské nakladatelství
rovněž oznámilo výsledky letošní
literární soutěže o Cenu královny
Alisy, kterou hodnotili vzájemně se
neznající porotci z České a Slovenské republiky. První místo přidělili
básni „Jako Kryl“ Radku Františku
Bičanovi z Kelče, druhé za veršovaný „Pravopisný hlavolam“ Petru
Šulistovi, třetí za „Obnošené pantofle“ Janině Borowské. Z dalších
autorů žijících v Petřvaldě se do
třicítky nejlepších probojovali Jarmila Spáčilová, Anna Kapustková
a již nežijící Leon Juřica. Za návrh
obálky almanachu „Básníci třetího tisíciletí 3“ obdržel ocenění Jan
Suchý, za ilustrování téže publikace Jindřich Oleš, oba z Valašského Meziříčí.
(vx)

Bilancujeme
Kvapem se blíží konec roku 2015.
A to je období, kdy se většina z nás
zamýšlí, jaký rok jsme prožili, co
se nám podařilo, co už méně, jakých úspěchů jsme dosáhli, popř.
v čem jsme až tak úplně neuspěli podle svých plánů, předsevzetí
a představ. Také naše Základní
kynologická organizace Petřvald
(dále jen „ZKO“) měla velké plány
a cíle, které si na výroční schůzi
schválila a zavázala se je v roce
2015 splnit. A jak jsme dopadli?!

Dle našeho názoru jsme obstáli se
ctí. Naše činnost v roce 2015 by
se dala rozčlenit do čtyř okruhů:
Úspěchy členů naší ZKO
Někteří z našich členů složili se
svými psy zkoušky a to jak dle
národního tak i mezinárodního
zkušebního řádu, popř. speciální
lovecké zkoušky. Zúčastnili jsme
se také několika kynologických
závodů, kde jsme se vždy umístili
na předních pozicích. Pejsci našich

členů dosáhli také významných
úspěchů na národních a mezinárodních výstavách psů v ČR i v zahraničí. Mnoho z nich získalo tituly
nejvyšší: Národní vítěz, Klubový vítěz, Český šampion krásy, Klubový šampion krásy a další ocenění.
Akce pořádané naší ZKO
Jako stěžejní byly pro rok 2015
zvoleny dvě akce, a to Kynologický branný závod a první ročník
Závodu o pohár starosty města

Petřvald. Obě tyto akce byly zatěžkávací zkouškou pro naši ZKO. Byl
to opravdu velký nápor na přípravu,
organizaci a vytvoření příjemného zázemí pro účastníky i diváky.
K tomu, jak akce probíhaly a jak
se povedly, jsme se vyjadřovali již
v předešlých vydáních Petřvaldských novin. Dle našeho názoru
to byly závody nadmíru podařené
a určitě je zařadíme do programu
naší ZKO v roce 2016. Především
u prvního ročníku Závodu o pohár
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starosty města Petřvald nás velmi
příjemně potěšil přístup města Petřvald, především pan starosta,
který si na tuto akci vyčlenil volný čas ve svém jistě nabitém programu a stal se patronem tohoto
závodu. Během roku 2015 jsme pořádali také spoustu menších akcí
(Psí olympiáda, Dětský den, Vítání jara aj.), které se také vydařily.
Zvelebování areálu a klubovny ZKO
Brigády, brigády a zase brigády!
S tímto problémem se potýká
snad každá kynologická organizace
a možná i každá zájmová organizace. Nicméně v naší ZKO je většina
členů aktivních a pomáhají jak na
brigádách, tak i mimo ně. V tomto
roce se podařilo zejména upravit
terén na cvičišti, postavit nové překážky, staré zrekonstruovat, vyrobit
dřevěné obíhací zástěny, zlikvidovat
staré odkládací kotce, zhotovit novou podlahu v klubovně, vybavit klubovnu nábytkem, pravidelné sekání
trávy a mnoho dalšího.
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Spolupráce naší ZKO s širokou
veřejností a městem Petřvald
Naše ZKO i letos pořádala již tradiční kurzy Základní poslušnosti
psa pořádané pro veřejnost. Snažíme se tyto kurzy stále zdokonalovat a vytvářet plány kurzu s prvky,
které navazují na nové přístupy ve
výchově a výcviku psů. Naše kurzy si během let získaly vysokou
prestiž, což se dovídáme nejen od
účastníků těchto kurzů z města Petřvaldu, ale také ze širokého okolí.
Dále se naše ZKO zúčastnila několika předváděcích akcí a velmi
úzce spolupracovala s městem
Petřvald v oblasti, týkající se problematiky psů.
Za přízeň a podporu v roce 2015
děkujeme našim milým sponzorům: město Petřvald, firma Hájek
Pet Food, reklamní agentura VaC
design s.r.o., pizza od Krtečka a restaurace Mokroš.

Na závěr bychom rádi popřáli všem občanům města Petřvald klidné
a spokojené vánoční svátky a v roce 2016 pevné zdraví, štěstí a mír
(nejen v duši).
Za ZKO Petřvald Petr Semanco

TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
31. 10. - mistrovské utkání okr.
přeboru (14. kolo).
BOHUMÍN „B“ - TJ PETŘVALD
1:2 (1:1).
Branky: 19. - 1:0, 44. - 1:1 K. Biela, 80. - 1:2 T. Budina.
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák, D.
Vodák, J. Dittrich, J. Kozubjak (65.
J. Karkoška) - T. Sobek, J. Kolek,
P Przywara, J. Sklepek - K. Biela,
T. Budina.
7. 11. - mistrovské utkání okr.
přeboru (15. kolo).
TJ PETŘVALD - B. RYCHVALD 7 : 2
(5:2).
Branky a asistence: 1. L. Chromik
(T. Budina), 12. T. Budina (L. Chromik), 20. T. Budina z pen. (faul na P.
Przywaru), 30. L. Chromik (T. Budina), 31. T. Budina (L. Chromik), 70.
J. Kolek (J. Kozubjak), 71. T. Sobek
(J. Kozubjak) - 5. a 42. Kutálek.
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák, D.
Vodák, T. Volný, D. Knorr (46. J.
Karkoška) - O. Kostka, P. Przywara,
J. Kolek (73. J. Dittrich), V. Zajíček
(66. T. Sobek) - L. Chromik (46. K.
Biela), T. Budina (60. J. Kozubjak).
14. 11. - mistrovské utkání okr.
přeboru (16. kolo).
TJ PETŘVALD - H. BLUDOVICE
1:0 (0:0).

B r a nka a a sis te n c e: 8 5. J.
Sztymon (L. Budina).
Sestava: P. Jonšta - O. Cudrák, D.
Vodák, J. Dittrich (V. Zajíček), J.
Karkoška - T. Sobek (J. Sklepek),
P. Przywara, J. Kozubjak (54. L. Budina) - L. Chromik, K. Biela (71. J.
Sztymon), T. Budina.
Výbor oddílu kopané Hepa děkuje všem fanouškům a sponzorům,
kteří byli po celý rok našemu klubu
velkou oporou. Doufáme, že nám
pomůžete i v r. 2016, kdybychom
chtěli postoupit do KS.

DOROST
31. 10. - mistrovské utkání krajské soutěže (12. kolo).
TJ PETŘVALD - STARÉ MĚSTO
5:0 (4:0).
Branky a asistence: 3. J. Sztymon
(P. Bitala), 19. M. Slíva z penalty (faul na P. Bitalu), 29. P. Bitala (J. Sztymon), 44. V. Gellnar (J.
Sztymon), 66. P. Bitala (V. Gellnar).
Sestava: M. Slíva - J. Duda, P. Hrachovec, F. Marek, P. Slavev (55.
M. Paluv) - L. Foltýn, J. Sztymon,
D. Kršák (65. D. Durczok), V. Zajíček (73. J. Volný) - P. Bitala (70. D.
Šeruda), V. Gellnar (70. R. Špok).

Tabulka okr. přeboru po podzimu - muži
1.

TJ PETŘVALD

16

12

2

2 60:20

38

2.

Doubrava

16

10

4

2 64:25

34

3.

Věřňovice

16

10

1

5 55:26

31

4.

B. Rychvald

16

10

1

5 41:40

31

5.

Záblatí

16

8

6

2 48:23

30

6.

Bohumín „B“

16

9

3

4 50:26

30

7.

Sj Rychvald

16

8

3

5 38:26

27

8.

Louky

16

8

2

6 43:19

26

9.

B. F. Orlová

16

7

2

7 38:36

23

10.

V. Bohumín

16

6

2

8 27:38

20

11.

H. Bludovice

16

6

1

9 47:32

19

12.

Sn Havířov

16

5

3

8 36:42

18

13.

Těrlicko

16

5

3

8 26:34

18

14.

Albrechtice

16

5

2

9 27:41

17

15.

Sj Petřvald

16

1

1

14 16:62

4

16.

Sp. Orlová

16

0

0

16 8:134

0

Tabulka krajské soutěže dorostu po podzimu
1.

Bohumín

13

12

0

1

60:18

36

2.

Brušperk

13

10

1

2 56:23

31

3.

Fryčovice

13

9

1

3 31:23

28

4.

TJ PETŘVALD

13

8

1

4 33:19

25

5.

Albrechtice

13

7

1

5 27:23

22

6.

Havířov „B“

13

7

0

6 35:28

21

7.

Č. Těšín

13

6

2

5 27:29

20

8.

St. Město

13

6

0

7 17:34

18

9.

Frýdlant n./O.

13

5

1

7 33:27

16

10.

Sedliště

13

3

4

6 23:22

13

11.

Skotnice

13

3

1

9 16:40

10

12.

Vendryně

13

3

1

9 16:43

10

13.

I. Petrovice

13

3

0

10 28:49

9

14.

Mořkov

13

2

1

10 12:36

7

Petřvaldské noviny

14
8. 11. - mistrovské utkání krajské soutěže (13. kolo).
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD 1:0 (1:0).
Sestava: M. Slíva - J. Duda (46. D.
Durczok), P. Hrachovec, D. Knorr,
P. Slavev - L. Foltýn (77. R. Špok),
D. Kršák (79. D. Šeruda), V. Zajíček, F. Marek - P. Bitala, V. Gellnar
(85. J. Volný).

Nováček soutěže - dorostenci
Hepa - se stali příjemným překvapením soutěže. Doma vyhráli
všech 5 utkání a venku z 8 zápasů přivezli 10 bodů. Dorost TJ Petřvald udělal svým příznivcům
v r. 2015 mnoho radosti!
P. Sekera

Dorost

Rok s jógou
Končí rok a je za námi další cyklus
cvičení, setkávání, práce na sobě.
Jóga se v Petřvaldě praktikuje už
třicítku let. Pár let s naší milou
učitelkou Drahuškou Tomášovou,
která letos dosáhla na dvě magické osmičky, a zbytek času pak se
mnou. Z původního jednoho kurzu
se k dnešnímu dni naše základna
rozrostla natolik, že máme zcela
naplněny kurzy čtyři a i tak se na
některé zájemce nedostává místa.
V průběhu uplynulých desítek let
kurzy prošlo mnoho lidí, generace důchodců, kteří začali na svém
zdraví a pohyblivosti pracovat až
okolo šedesátky (ti většinou vytrvávají ve cvičení do vysokého věku),
generace střední, která v uspěchané a náročné době hledá kousek
místa a času pro sebe, občas i někdo pod třicet, kdo cítí, že je třeba
dát tělu tolik potřebný cílený pohyb
a zklidnění mysli. Kurzem prošlo
i několik maminek v prvních měsících těhotenství, dál pak už cvičily
individuálně. A máme už mezi sebou skoro desítku „jógových“ dětí.
Dnes všichni, kdo Jógu Petřvald
navštěvují, jsou členy Klubu jógy
Ostrava, který je jedním z mnoha
oddílů Českého svazu jógy. V současné době je v ostravském svazu sdruženo přes 60 učitelů jógy,
kteří se věnují několika tisícovkám
zájemců z Ostravy a okolí. Cesta
jógy je prací každodenní a radostnou, na níž se potkávají lidé hledající způsoby, jak poznat sami sebe,
zlepšit stav svého těla i mysli skrze pohyb, dech a vnitřní zklidnění.
Každý učitel jógy se věnuje celoživotnímu vzdělávání, aby měl „žákům“ co předávat. Je třeba stále
a znovu poznávat a zpracovávat
techniky, které jóga v obrovském
rozsahu nabízí, především sám
na sobě. Teprve z osobního prožitku a zkušenosti je možno dávat

dál a obohatit studenty v kurzech
o nové poznatky. A je pak na nich
samotných, na jejich momentálních potřebách a zkušenostech, co
z nabízených cvičení je osloví a co
si vyberou a praktikují v osobním
životě. Proto je každý z učitelů jiný,
podává poznatky z vlastní zkušenosti a vlastním stylem. A proto si
studenti vybírají a hledají toho, kdo
je jim blízký svým osobním pojetím
jógy. Někdy se scházíme i mimo
kurzy a vyměňujeme si poznatky.
V letošním roce jsme se vydali po
velmi dlouhé době na společnou
dovolenkovou cestu. Dovolená s jógou u moře byla pro většinu úplně
novou zkušeností. Cvičení v přírodě, vnímání přímého působené
živlů na těle - slunce, vody, větru,
přímý kontakt se zemí na pláži - to
je něco, co při praktikování jógy pod
střechou neznáme. Společná cesta, ubytování v karavanech či mobilhaimech mnohdy s lidmi, které
předtím neznali. Dovolená přinesla mnohá nečekaná poznání a zkušenosti všem zúčastněným. A byla
velkým prubířským kamenem i pro
mne samotnou. A přesto, nebo právě proto jedeme opět praktikovat
jógu u moře. A bude nás znovu plný
autobus. Jedeme s přáteli ze skupiny taiči a jejich lektorkou Evou,
která bude, tak jako letos v létě
u moře, učit své příznivce. Jedeme
i s dětmi a přáteli. Společná dovolená, okořeněná jógou nebo cvičením taiči, má své kouzlo.
Děkuji všem za důvěru, kterou ve
mně vkládáte. Vážím si vašeho zájmu o zdokonalování sebe sama
a raduji se spolu s vámi z každého
poznání, které prožíváte.
Ať je každý den pro vás výzvou
i potěšením – slunečnou
náladu a radost ze života
přeje Jolanda Inka Burová

Sportovní ples
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald Vás zve na tradiční ples, který se
koná v sobotu 30. 1. 2016 v KD od 19:00 hodin. Hraje DUO WEGA,
vstupenky si objednávejte u p. V. Sobka na tel. č. 604 610 146.

TJ Sokol: Z prvního turnaje Podbeskydské
florbalové ligy jsme přivezli šest bodů
Na konci listopadu jsme odjeli do
Frýdlantu nad Ostravicí, kde se konal první turnaj Podbeskydské florbalové ligy. Do tohoto ročníku se
přihlásilo 10 celků. Mimo Petřvald
zde hraje Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí (se
dvěma týmy), Polanka nad Odrou,
Morávka, Stará Bělá, Kopřivnice,
Palkovice a Olomouc. Hned na
úvod nás čekal těžký soupeř z Frenštátu, který má zkušenosti z oficiálních soutěží. Jeho připravenost
a sehranost se projevila také na
výsledku. Museli jsme se totiž smířit s prohrou 3:9, což bylo poměrně
kruté, protože jsme dlouho drželi
krok. I tak bylo zapotřebí nabrat
síly do dalšího zápasu. V něm nás
čekala Polanka, která hraje na podobné úrovni jako my. Bohužel nás
soupeři ukolébali pomalým florbalem a v poločase vedli 3:1. Nám se
naštěstí podařilo do konce utkání
skóre otočit a zaslouženě jsme vyhráli 4:3. Poslední soupeř v daném
dnu přijel ze Staré Bělé. V malém
počtu hráčů nevypadal nebezpečně, ale ukázalo se, že výsledek nemusí být tak jednoznačný. I když
jsme většinu zápasu vedli, jednou
se soupeřům podařilo stav otočit
a schylovalo se k překvapení. Naštěstí náš tým zabral a dokázal konečné skóre upravit na 9:6.

Dále bychom chtěli přinést krátké shrnutí florbalové sezony
2014/2015, která byla nejúspěšnější v historii našeho týmu. Odehráli jsme 28 utkání, ve kterých
jsme zaznamenali 12 výher, 2 remízy a 14 proher. Celkem jsme nastříleli 151 gólů a 138 jsme jich
obdrželi. V PFL 14/15 jsme skončili na 6. místě z 10 týmů, v Hornické florbalové lize 15 jsme získali
bronzovou medaili z 6 účastníků.
Ve všech směrech to byl povedený rok. Co se týče samotného TJ
Sokol Petřvald, jednalo se také
o úspěšný rok, který zahrnoval
mnoho povedených akcí připravených pro občany města. Naše
spor toviště jsou samozřejmě
stále k dispozici jak pro sportovní, tak pro společenské události. Bližší informace o dostupnosti
tělocvičny a nabízených službách
získáte na webových stránkách:
sokolpetrvald.mypage.cz nebo na
telefonním čísle 604 377 409.

Na závěr bychom rádi za tým FSP
i za celou Tělocvičnou jednotu
Sokol popřáli všem občanům Petřvaldu klidné prožití vánočních
svátků a mnoho životních i sportovních úspěchů v roce 2016.
Za TJ Sokol Petřvald Petr Lehner

POZVÁNÍ
Protože společné vánoční posezení proběhne již v polovině měsíce, ráda bych pozvala
všechny přátele a příznivce pohybu i bývalé
KLASiky na silvestrovský šlapáček za posledním letošním společným úsměvem ve středu
30. 12. 2015 v 9:00 hodin od Penny Marketu. Šlapáček nebude
delší než 10 km s možností společného posezení a občerstvení.
Jolanda Inka Burová

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Místní skupiny Polského kulturně – osvětového svazu
v Orlové – Porubě, která sdružuje i dávné občany vašeho města,
děkujeme na dlouholetou vzornou péči o památník obětem 2. světové války, který je situován ve vašem městě. Naše upřímné poděkování vyjadřujeme zejména za rekonstrukci podstavce památníku
a úpravu okolního terénu.
Jménem členů MS PZKO v Orlové – Porubě Leo Kasprzak, statutární zástupce

W imieniu członków Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Orłowej – Porębie serdecznie dziękuję za
długoletnią opiekę nad pomnikiem ofiar II wojny światowej sytoowanym na terenie waszego miasta. Jesteśmy wdzięczni za rekonstrukcję podstawy pomnika i przylegającego terenu.
Leon Kasprzak prezes MK PZKO
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PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme celému vedení města Petřvald za krásný dárek ve formě kalendáře na rok 2016. Také se nám velice líbí vánoční výzdoba města. Děkují:

Touto cestou chceme poděkovat za profesionální a příkladnou
lékařskou péči MUDr. J. Chudobovi a zdravotní sestře paní Ožanové, se kterou přistupovali při péči o paní Olgu Pierzchalovou a kterou poskytují členům naší rodiny.

Alena Skýbová, Zdeňka Konieczná, Věra Gvozďová, Taťána Grymová, Anna
Kolousková, Šárka Tomečková

Valérie Pěršalová

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Vážení spoluobčané,
jménem kolektivu pošty Petřvald si Vám dovoluji popřát hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2016
a především spokojenost s našimi službami.
Valérie Pěršalová, vedoucí pošty

UNIVERZITA III. VĚKU – od 26. ledna 2016
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA startuje letní semestr II. ročníku v našem městě.
Pro všechny současné studenty dalšího semestru II. ročníku přinášíme stručný přehled přednášek a termínů.

Letní semestr

Ze zimního: Arabský svět (DR) – 26.1. 2016
Austrálie a Nový Zéland (BA)
Britské ostrovy (ŽU)
Jižní a východní Afrika (HO)
Západní a Střední Afrika (HO)

- 9.2.
- 23.2.
- 8.3.
- 22.3.

- Německo a alpské země (HA)
- Brazílie a laplatské státy (MÁ)
- Čína a Mongolsko (BA)

- 5.4.
- 19.4.
- 3.5.

-

Přednášky se budou konat každé úterý od 17.00 hodin v zasedací místnosti na nové radnici.

Sbor dobrovolných hasičů

Petřvald – Březiny
Vás zve na

HASIČSKÝ PLES
20. února 2016 od 19:00 hodin KULTURNÍ DŮM MĚSTA PETŘVALD
k poslechu a tanci hraje skupina ONLINE-Band a DJ Karlson

BOHATÁ
TOMBOLA

Vstupenky v předprodeji: starosta sboru Jiří Kovář, tel: 605 027 622

Vstupenky v předprodeji: starosta sboru Jiří Kovář, tel: 605 027 622
velitel jednotky: Aleš Vicherek, tel: 776 030 172

velitel jednotky: Aleš Vicherek, tel: 776 030 172

VSTUPNÉ
290Kč

V ceně vstupenky je večeře, káva a zákusek.
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Blahopřání
Dne 27. ledna 2016 oslaví své 70. narozeniny pan Miroslav Miksa.
Všechno nejlepší, pevné zdraví, pohodu, spokojenost a optimismus
do dalších let přejí dcera Jolana s manželem Honzou, vnuci Kubík a Honzík
a syn Martin s manželkou Veronikou a vnučkou Kristýnkou.

Vzpomínáme
Dne 28. prosince 2015 vzpomeneme 40. výročí úmrtí pana Rudolfa Pokludy.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Táňa a Věra s rodinami.

Blahopřejeme jubilantům
Jan Kaňa
Klára Michalíková
Marie Špryňarová
Jaroslav Zíta

80 let
85 let
90 let
80 let

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

Uzavřená manželství
Martin Sebera
a Žaneta Buroňová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Marek Matúška
Tereza Mokrá
Eliška Skřítková
Laura Šebestová

Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil, ten nikdy neodešel.
Dne 8. ledna 2016 vzpomeneme 40. výročí úmrtí pana Gustava Preče,
fotografa z Petřvaldu. S úctou a láskou vzpomínají dcera Jiřinka,
vnučky Táňa a Věra s rodinami.

Miloval jsi život, chtěl jsi žít. Přišla nemoc zlá, musel jsi odejít.
V srdci zůstal jen žal. Kdo tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 10. ledna 2016 by se dožil 70 let pan Zdeněk Ševčík. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Anna, dcera Renáta a syn Rostislav s rodinami.

To, že se rána zhojí, je jen zdání, v srdci nám zůstává bolest a vzpomínání.
Kdo tě měl rád, nezapomene.
Dne 23. prosince 2015 vzpomeneme 17. smutné výročí úmrtí
pana Raimunda Majdy. S láskou a úctou vzpomínají synové Petr,
Jiří a Miroslav s rodinami.

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Hilda Ligocká
Josef Mička
Olga Pierzchalová

97 let
89 let
84 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dne 1. prosince 2015
jsme vzpomněli
nedožité 70. narozeniny
našeho kamaráda
pana Ivo Vinklárka.
Nikdy nezapomenou
kamarádky a kamarádi
z Nové dědiny.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 8. ledna 2016 vzpomeneme 19. výročí úmrtí naší drahé manželky a maminky
paní Vandy Miksové. S láskou a úctou vzpomínají manžel Miroslav, dcera Jolana
a syn Martin s rodinami.

Dne 23. ledna 2016 vzpomeneme již 3. smutné výročí úmrtí a dne 24. ledna
2016 nedožité 75. narozeniny našeho tatínka, tchána, dědečka, pradědečka
pana Jindřicha Dvoroka. Stále vzpomínají syn Petr a dcera Jindřiška s rodinami.

Úmrtí
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že dne
13. listopadu 2015 nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka,
tchýně, babička, prababička, švagrová a teta paní Olga Pierzchalová.
Zarmoucená rodina.

Utichlo srdce, zůstal jen
žal. Ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 9. prosince
2015 jsme vzpomněli
10. smutné výročí úmrtí
paní Marie Kubíčkové.
S láskou vzpomínají
synové Ivan, Dalibor, Karel,
Lubomír, Dušan, Milan
a dcery Šárka, Emilie
a Natálie s rodinami.

leden2016
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PRODEJ SMRKOVÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

MASÁŽE

V Petřvaldě, Odborů 1180,
provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.

Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince.
Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen,
loktů, kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými
metodami: Dornova metoda, Kraniosakrální terapie,
Spinal touch, lymfatická masáž, atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 781 811,
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.reiki

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

Kulatina 1m3……. 500 Kč s DPH
Doprava 10Kč/km
areál AWT Rekultivace
Rychvaldská 2012
Petřvald 735 41
Mob. 731 650 427

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

Zdeňka Abendrothová

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

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

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199

e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

INFORMACE k inzerci na
www.petrvald-mesto.cz
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