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59. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. srpna 2017
RM vzala na vědomí rozbory hospodaření přísp. organizací - Mateřské školy Petřvald 2. května 1654
a Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 za
1. pololetí 2017.

ny členy TK PS Dance Petřvald
a 1 000 Kč za rok pro tanečníky
ve dvou soutěžních skupinách
(skupina 2A a 3A);

 o poskytnutí finančního daru
a o uzavření darovací smlouvy
na poskytnutí finančního daru
ve výši 3 000 Kč se Svazem
tělesně postižených v České republice, z.s., místní org. Orlová
– Město;

 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava veřejného osvětlení na ulici Březinská
– bytové domy“, uzavřenou s firmou ELTOM, s.r.o. Předmětem
dodatku jsou vícepráce – rozšíření veřejného osvětlení před
bytovým domem č. p. 1616 na
ul. Březinské a nové provedení
dlažby chodníku podél bytového
domu č. p. 1615. Cena víceprací činí 62 262,30 Kč bez DPH;

 o zvýšení členského příspěvku
na 800 Kč za rok pro všech-

 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na akci „Dětské hřiště

RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;

na pozemku parc. č. 3879/6
a č. 3879/7 v k. ú. Petřvald
u Kar viné“ uzavřenou mezi
DOR-SPORT s.r.o. a městem
Petřvald. Tímto dodatkem se
z důvodu kolize se stavbou
chodníku kolem ul. Šumbarské
mění lhůta pro dokončení díla
do 8. 9. 2017;
 vypovědět ke dni 30. 9. 2017
smlouvu na sdružené služby dodávky elektrické energie
pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace, uzavřenou s dodavatelem ENWOX
ENERGY s.r.o.
RM pověřila v souladu s objednávkou společnost ENSYTRA s.r.o.,
realizovat výběr nového dodava-

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
18. října 2017
v 16:00 hod.
v Kulturním domě
města Petřvald.

tele na sdružené služby dodávky elektrické energie pro město
Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro období dodávky od
1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.
RM vzala na vědomí výkaz o čerpání rozpočtu k 30. 6. 2017.

60. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 17. srpna 2017
RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení
Kulturního domu v Petřvaldě
na ul. Kulturní čp. 26“, uzavřenou mezi MH – STAVBY, s.r.o.
a městem Petřvald. Tímto dodatkem se z důvodu méněprací

ve výši 99 950,70 Kč a víceprací ve výši 91 795,07 Kč
mění celková cena, která činí
7 723 880 Kč bez DPH (původní
cena 7 732 036 Kč bez DPH);
 na základě hodnocení nabídek o v ýběru nejvhodnější
nabídky pro sdružené služ-

by dodávky elektrické energie
pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace a o uzavření smlouvy s dodavatelem
Amper Market, a.s., a to za
cenu 929 924 Kč/rok bez DPH.
Smlouva se uzavírá na období
od 15. 8. 2017 do 31. 12. 2018;

 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu pod označením „Regulace ÚT v bytových domech
na ul. Březinská čp. 1611 –
1615 v Petřvaldě“ a o uzaPokračování na následující straně
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vření smlouvy s uchazečem
HAMROZI s.r.o., a to za cenu
bez DPH 642 932,20 Kč, DPH
15 % 96 439,83, cena celkem
739 372,03 Kč;

munálního odpadu od původců
z území města Petřvald. Tímto dodatkem se mění cena za
svoz z původních 66,40 Kč/km
bez DPH na 66,90 Kč/km bez

DPH a cena za provoz sběrného
dvoru odpadů z 367 870 Kč/rok
bez DPH na 370 455 Kč/rok
bez DPH.

nutí neinvestiční dotace ve výši
10 000 Kč s Tělocvičnou jednotou Sokol Petřvald na pořádání
mezinárodního tarokového turnaje a fotbalového turnaje (1. ročník
o putovní pohár starosty TJ) pořá-

daného v sobotu dne 2. 9. 2017
v sále a na hřišti sokolovny. Dotace bude využita k zakoupení cen
na oba turnaje a k nákupu potravin
jako materiálu k občerstvení této
jednorázové akce.

 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na svoz a zneškodnění směsného velkoobjemového
a tříděného komunálního odpadu a nebezpečných složek ko-

61. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 30. srpna 2017
RM vyhlásila záměr pronájmu
pozemku parc. č. 2403/2, jehož součástí je stavba – stavba
občanského vybavení Petřvald
č. p. 1872, části pozemku parc.
č. 2403/5 a pozemku parc.

č. 2403/6, jehož součástí je stavba – jiná stavba, vše v k. ú. Petřvald u Karviné, od 1. 11. 2017.
RM rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskyt-

20. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 30. srpna 2017
ZM schválilo     
 Zprávu o plnění rozpočtu města
Petřvaldu za 1. pololetí 2017;

 Plán odpadového hospodářství
města Petřvald;

 postup dalšího řešení stavebních úprav terasy na jižní a vý-

chodní straně Kulturního domu
Petřvald.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 7. 2017 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

85 055,00

86 794,60

58 382,64

Nedaňové příjmy

11 415,00

11 444,00

7 403,86

0,00

40,00

189,96

3 945,90

5 688,88

3 820,80

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

100 415,90

103 967,48

69 797,26

Běžné výdaje

89 470,00

95 267,62

44 019,17

Kapitálové výdaje

59 925,00

63 292,00

8 844,93

VÝDAJE CELKEM

149 395,00

158 559,62

52 864,10

45 899,10

51 512,14

-14 751,18

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 120,00

Prodej podílových listů

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 061,98

48 979,10

54 592,14

-16 933,16

Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Stavy na bankovních účtech k 31. 7. 2017
Základní běžný účet
30 307 500,31 Kč
Fond rezerv a rozvoje
48 368 335,64 Kč
				

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 7. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pozvánka na veřejné projednávání
Strategického plánu rozvoje města
Petřvaldu na rok 2017–2030
Zveme občany na veřejné projednávání Strategického plánu rozvoje města Petřvaldu, které se uskuteční dne 4. 10. 2017 v 16:00
hodin v sále Kulturního domu v Petřvaldě. Budou zde prezentovány jednotlivé strategické cíle a opatření pro zajištění dlouhodobého zvyšování kvality života ve městě. Návrh těchto cílů a opatření
naleznete v elektronické podobě na www.petrvald-mesto.cz, v písemné podobě u vedoucího odboru výstavby a ŽP, kanc. č. 204,
tel. 596 542 908. Své další náměty či doplnění můžete posílat emailem na adresu bura@petrvald-mesto.cz nebo poštou.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

Pronájem Sportovního areálu Petřvald
Město Petřvald nabízí k pronájmu a provozování sportovní areál,
který se nachází na pozemku parc. č. 2403/2, jehož součástí je
stavba - stavba občanského vybavení č. p. 1872, na části pozemku
parc. č. 2403/5 a na pozemku parc. č. 2403/6, jehož součástí je
stavba - jiná stavba, vše v kat. území Petřvald u Karviné. Podrobné
informace najedete na www.petrvald-mesto.cz.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

Pavlína Malíková, finanční odbor

Informace o činnosti Městské policie
Orlová na území města Petřvaldu
Informujeme občany, že na základě veřejnoprávní smlouvy, uzavřené
mezi městem Petřvald a městem Orlová, vykonává Městská policie Orlová na území města Petřvaldu úkoly podle zákona o obecní policii. Členové hlídky MP Orlová budou především dohlížet na
bezpečnost a plynulost provozu na místních komunikacích, vč. dodržování předepsané rychlosti.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

Pozvánka na den otevřených dveří
v KD Petřvald
Srdečně zveme všechny občany na den otevřených dveří Kulturního domu v Petřvaldě ve dnech 19. října 2017 od 12:00 do
18:00 hod. a 20. října 2017 od 8:00 do 18:00 hod. V rámci
prohlídky prostor bude rovněž výstava obrázků dětí z mateřské
a základní školy v Petřvaldě. Součástí této výstavy bude anketa
o nejhezčí obrázek. Ten, který získá největší počet hlasů, bude
následně využit při propagaci města Petřvald.
Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru
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Informace občanům o dokončených
a připravovaných stavbách
Touto cestou bychom občany města Petřvald rádi informovali o dokončené opravě částí místních
komunikací, které byly realizovány
společností STRABAG a.s. Jedná
se o spojnici ul. Odborů s ul. Ve
Finských / ul. Sokolská, ul. Petra Bezruče a ul. Gen. Svobody
/ ul. Na Pustkách s ul. Polní /
ul. Bužkovská s ul. Topolová. Zároveň byla prostřednictvím Střediska
údržby města Petřvald, za spolupráce Ostravských komunikací,
a.s., provedena oprava výtluků na
místních komunikacích ve městě.
Tímto děkujeme za dobře vykonanou práci a zároveň za shovívavost
řidičů v době dopravního omezení. Společně s opravou místních
komunikací byl taktéž dokončen
chodník pro pěší podél ul. Školní,
který je od začátku školního roku

ve velké míře využíván školáky.
Jsme rádi, že v této frekventované části komunikace byl zajištěn
bezpečný přístup ke školnímu zařízení. Proto činíme další kroky pro
ochranu chodců poblíž základní
školy. Jedním z těchto kroků je
zahájení stavby chodníku vedeného od bytového domu čp. 1945
po kostel sv. Jindřicha a zároveň
chodník vedený podél oplocení MŠ
na ul. K Muzeu. Po dostavbě vznikne na volném prostranství naučná
stezka. Dalším z kroků je v současné době projektovaný chodník
vedený od jídelny ZŠ na ul. Školní
po křižovatku ul. Školní s ul. Březinská. Věříme, že stavbou tohoto
chodníku dojde k vyřešení letitých
problémů přístupu k základní škole
a zvýší se také bezpečnost dětí.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 4. ČTVRTLETÍ 2017
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.
Listopad: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
Prosinec: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 27., 28.
2. Svoz plastů
12. října, 16. listopadu, 14. prosince
3. Svoz papíru
20. října, 17. listopadu, 5. prosince
4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Říjen: 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24, 30., 31.
Listopad: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
Prosinec: 18., 19.

Informace k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
V souvislosti s připravovanými volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, které se uskuteční ve dnech 20. října
2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 21. října 2017 od
08.00 hodin do 14.00 hodin Vás informujeme, že bylo starostou
města stanoveno šest volebních okrsků, a to:
Volební okrsek č. 1 - Mateřská škola, 2. května 1654, Petřvald
Volební okrsek č. 2 - Mateřská škola, 2. května 1654, Petřvald
Volební okrsek č. 3 - Radnice, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald
Volební okrsek č. 4 - Středisko kulturních služeb, K Muzeu 150,
Petřvald

Poděkování

Volební okrsek č. 5 - Základní škola Masarykova, Závodní 822, Petřvald

Poděkování paní Tomkové za hezké uvedení svatebního obřadu u příležitosti smaragdové svatby. Zároveň děkujeme paní Mgr. Němcové
za krásné připomenutí uplynulých 55 let. Celý obřad byl nádherný,
ať už proto, že byl provázen živou hudbou, zpěvem a básněmi, ale
i přáním paní Mgr. Němcové, které bylo milé a od srdce. Děkujeme.

Volební okrsek č. 6 - Dům s pečovatelskou službou, Ráčkova 1735,
Petřvald

manželé Pytlíkovi

Bc. Eva Kaňová, odbor správní

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se v letošním
roce v našem volebním obvodě NEKONAJÍ!  

V měsíci srpnu 2017 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu    

Klaudii Dadákovou

Zuzanu Kovalovou

Jaroslava Krajňáka

Adama Sliwku

Jakuba Šáru

Foto: Pavel Římánek

Foto: Karel Návrat

Foto: Ivana Tomková

Foto: Karel Návrat

Foto: Pavel Římánek

Máte-li také zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte, kontaktujte matriku: tel.: 596 542 904, e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadů a fotografie z tohoto setkání najdete na web. stránkách města:
http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro občanské záležitosti
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Přivítání prvňáčků
V pondělí 4. září 2017 jsme přivítali tři třídy prvňáčků. V pěkně
vyzdobených třídách je přivítaly
paní učitelky Mgr. Věra Winklerová (I.A), Mgr. Šárka Planková (I.B)
a Mgr. Iva Šárová (I.C). První vyučovací hodinu proběhlo slavnostní zahájení na ulici Závodní 822.
Uvítat je přišli kromě třídní paní
učitelky Mgr. Ivy Šárové, vedení
školy a školního poradenského
pracoviště také zástupci města,
pan starosta Ing. Jiří Lukša, pan
místostarosta Ing. Petr Dvořáček
a paní Mgr. Lucie Polková. Následovalo slavnostní uvítání ve třídách na ulici Školní 246. Všichni
přítomní žákům popřáli mnoho
úspěchů nejen během tohoto

školního roku, ale i během celé
školní docházky a rodičům pevné
nervy a trpělivost. Zmíněna byla
také důležitost domácí přípravy
na vyučování. Velice děkujeme vedení města Petřvaldu za účast na
tomto důležitém dni pro prvňáčky
a jejich zákonné zástupce a za poskytnutí finančních prostředků na
rekonstrukci a výmalbu školních
prostor na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p.o. Všem školákům
přeji úspěšné vkročení do nového
školního roku 2017/2018, hodně
kamarádů a spoustu příjemných
společných zážitků.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Adaptační programy pro žáky
šestých tříd
Ve dnech 5., 6. a 7. září proběhly
jako každý školní rok adaptační
kurzy pro žáky šestých tříd. Během pětihodinových programů si
žáci společně s třídní učitelkou
zahráli hry, které jim umožnily
se lépe poznat. Po naučení se
jmen, popsání svého ideálního
školního dne a zjištění, s kým
mám co společného, si vytvořili pravidla své nové třídy, zvolili
třídní samosprávu a na závěr si
napsali navzájem přání do no-

vého školního roku. Po ostychu
a rozpacích některých žáků v novém prostředí se snad podařilo
zasít základ nových kolektivů,
které spolu budou čtyři roky
fungovat a na vztazích průběžně pracovat. Přeji všem šesťákům, jejich rodičům i učitelům
hlavně mnoho zdraví a přátelství, úspěchů a zážitků s novými kamarády.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)
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DĚKUJEME
Na Nové dědině (ul. Šenovská),
v zahradě mateřské školy, nastala veliká proměna. V průběhu
prázdnin byl realizován nový projekt celkové rekonstrukce zahrady.
Z laického pohledu je zřejmé, že
práce to nebyly jednoduché. Svědčí o tom obrovské hromady zeminy, které jsme mohli vidět na celé
ploše staveniště. Byla provedena
celková drenáž plochy. Po této náročné části se začala postupně
rýsovat nová podoba zahrady. Objevily se dětmi vytoužené cestičky
pro dopravní hry, nové herní prvky,
bylo obnoveno pískoviště. Nechy-

bí dřevěný domeček pro úschovu hraček a dětských dopravních
prostředků. Uprostřed areálu vévodí kruhové posezení. Oku bude
lahodit vzrostlá flóra, výsadbou
okrasných stromů (třešně, javor,
katalpa, kaštan, dřezovec), a nádherné zákoutí barevných šeříků.
Tečkou za profesionálně provedenou práci a nádhernou úpravu zahrady bylo předání klíčů od nového
oplocení, které nelze přehlédnout.
Velké poděkování za realizaci
krásné proměny zahrady mateřské školy patří společnosti AWT
REKULTIVACE Petřvald, všem pra-

covníkům a stavbyvedoucím, kteří
se na této akci podíleli. Zároveň
děkujeme za věcné dárky a hračky do mateřské školy, které při
předávání stavby společnost AWT
REKULTIVACE dětem věnovala.
Děkuje vedoucí učitelka Darja Sikorová, kolektiv mateřské školy.
Nejkrásnějším poděkováním však
byly 4. 9. 2017 pro všechny zúčastněné zářící oči dětí.
To je paráda...
„Hurá...“, „jú...“, „óó...“, zvolaly děti
v první zářijový den. „Máme novou
zahradu“. „Velice se nám líbí“. „Těšíme se na mnohá využití“.

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

Děti z mateřské školy přivítaly
první den nového školního roku
v nově zrekonstruované zahradě.
Měly „Balónkový den“. Dětem zářily oči a my, kolektiv mateřské
školy, jsme měli velikou radost.
Děkujeme zřizovateli – městu Petřvald, starostovi Ing. Jiřímu Lukšovi, za správní odbor Mgr. Lucii
Polkové a všem, kteří se podíleli
na zprostředkování a realizaci projektu nové úpravy zahrady MŠ na
ulici Šenovské.
Za kolektiv mateřské školy děkuje vedoucí učitelka Darja Sikorová
a především všechny děti
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V pátek 6. října 2017 v 17.15 hodin do

Město Petřvald – knihovna a základní organizace
Českého svazu žen Petřvald
pořádají 10.

ročník soutěže

Střediska kulturních služeb v Petřvaldě
na přednášku a workshop na téma
Srdečně vás zveme do SKS v Petřvaldě u Karviné

dne 7. října 2017 od 13.00 hod.






Pozitivní myšlení VŽDY nefunguje. Proč?
Technika „Bílá tabule“.
Praktické důkazy o síle myšlenky.
Jak to mám se svou myslí dnes já.

Zúčastnit se může každý, muž, žena i dítě (v kategorii do 14-ti let),
kdo přinese svou vlastnoručně upečenou buchtu. První tři si
odnesou hodnotné ceny. Pro děti jsou připraveny soutěže, kolo
štěstí a dílničky. Jako doprovodný program – dlabání

dýní.

Na závěr posezení u čaje, kávy.
Příjem buchet od 13.00 do 13.30, vyhodnocení a předání cen
proběhne v 15.30.

Vstupné 50 Kč.
Počet vstupenek omezen!!!

Přednášku bude lektorovat Barbora Harvišová,
Zdravá výživa Sladovna Petřvald.

DRAKIÁDA

K Muzeu 150, Petřvald, tel.:596 542 952

Výprodej

vyřazených knih
2., 3., 4., a 6. října 2017

budova SKS

beletrie

naučné

dětské
KUS: 2 Kč

říjen 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 

2. 7. 10. 2017 - Týden knihoven
Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Letos je 17. ročník. Cílem akce je zvýšit zájem
občanů o čtenářství a ukázat, že knihovny jsou zážitkovou záležitostí, že
doba, kdy byly strohými půjčovnami povinné četby, je nenávratně pryč.
Také naše knihovna se jako každoročně zapojila mnoha akcemi:
• po celý týden přihlašování nových čtenářů zdarma

KLUB MAMINEK
Milé maminky, klub vám poskytuje klidné místo ke scházení se
s ostatními maminkami a jejich dětmi. Nabízíme k využití prostory
dětského oddělení, velké množství literatury pro maminky a děti
i zázemí pro malé občerstvení. Program klubu není zajištěn, rozhodující je vaše aktivní zapojení se.
Termíny Klubu maminek: od 9:30 – 11:30 hod.
17. října – SETKÁNÍ VÝJIMEČNĚ PROBĚHNE POZDĚJI,
ne první týden v měsíci.
Děkujeme za pochopení.
7. listopadu
5. prosince

• amnestie dlužníků upomínek
• výprodej vyřazených knih v půjčovní době, kus za 2 Kč
• 2. 10. Velké říjnové čtení pro žáky 1. a 2. tříd
• 3. 10. Loutková dílna s Romanem Prokešem
• 5. 10. Drakiáda
• 7. 10. Petřvaldská buchta ve spolupráci se ČSŽ

Čekáme návštěvu z Polska
Dne 10. října nás navštíví jedna třída dětí z polské Jasienice, aby si
společně s jednou třídou českých dětí poslechly besedu Agnieszky
Buchtové o čtení, knížkách a mnohém dalším.

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová

ŽIVOT VE MĚSTĚ
RETRO VZPOMÍNÁNÍ: Letní tábory končí, škola začíná…

Letní tábor v Horní Lomné (asi léto 1952)

ZŠ Březiny, IV. 1950/51

Pedagog. dozor - paní uč. M. Šimonová (tehdy asi ještě Rákočí), Václav Šimon.
Z žáků - prostřední řada - nejvyšší uprostřed Jana Kubicová, po její levé ruce já
- Vlasta Paláčková, nyní Giecková (i když jsem navštěvovala porubskou ZŠ, na
tábor jsem jela s petřvaldskou ZŠ)

Vyučující Ing. František Dudek, později středoškolský učitel na OA v Orlové.
Z žáků lze poznat: Z. Káňa, M. Hradský, B. Koziorek, J. Vicherková, S. Siudová,
E. Ziembová, Gilová, Stan. Biel
Vlasta Giecková

Pozvánka
ZO ČZS Petřvald pořádá ve čtvrtek 19. října 2017 v 17:00 hod. v klubovně zahrádkářů veřejnou přednášku „Co ještě nevíte o oku a dosud
jste neměli příležitost se zeptat“. Přednášející MUDr. Halina Ligocká je známá a uznávaná odbornice v oblasti prevence a léčení očních onemocnění. Ve své přednášce se zaměří na popis oka, nejfrekventovanější oční onemocnění a prevenci zraku. Neopomene také reagovat na
nejčastější dotazy týkající se problematiky očních chorob. A připomene také pravdivé i nepravdivé mýty týkající se očí.
K hojné účasti zve výbor ZO ČZS Petřvald
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Setkání žen Okresní rady žen Karviná ze dne 29. 8. 2017 v Petřvaldě

Okresní rada žen v Karviné se rozhodla v letošním roce realizovat
projekt pod názvem „Poznejme
se navzájem“. Tento projekt byl
připraven i v rámci oslav padesátého výročí založení ČSŽ. V projektu šlo o to, abychom navzájem
poznaly obce a města z našeho
okresu, ve kterých pracují naše
základní organizace. Tak jsme již
před týdnem 23. 8. poznaly obec
Petrovice u Karviné a 29. 8. 2017
jsme se sešly v našem městě.
Třináct žen ze ZO Petrovice, Kar-

viná-Mizerov, Petř vald-sídliště
a Petřvald-Podlesí se sešlo v dopoledních hodinách v Muzeu Těšínska. Pracovnice tohoto zařízení
nám poskytla odborný výklad na
téma „Tramvajová doprava v Petřvaldě“, „Včelařství“ a „Hornické
tradice“. Zhlédly jsme zajímavé
exponáty a mnohé z nás si připomněly své dětství a věci denní potřeby spojené s ním. Vždyť
starý nábytek, hrnce, talíře, ale
i jiné vystavené kousky nás vrátily zpět do vzpomínek na prostře-

dí, ve kterém jsme vyrůstaly, a na
naše prarodiče.
Poté jsme zavítaly do městské
knihovny, kde na nás čekala
usměvavá paní knihovnice Monika Molinková. Nejdříve jsme si
prohlédly zrekonstruovaný interiér knihovny (mimochodem velmi
pěkný) a paní knihovnice nám nabídla film od pana O. Kochana,
který nám ukázal krásy města
a podal ucelené informace také
z historie města Petřvald. Zastavily jsme se na dobrý oběd v kul-

turním domě a pokračovaly do
výrobny želatinových bonbónků.
Tam jsme si nakoupily pro své
rodinné příslušníky sladké kornouty a nastalo loučení. Chtěla
bych poděkovat vedení města za
drobný dárek pro účastnice projektu, který jim bude připomínat
návštěvu v našem městě. Pevně
doufám, že všechny ženy si odnesly krásný zážitek z prožitého
dne v Petřvaldě.
Jarmila Skálová,
předsedkyně ORŽ Karviná

Okénko Domova Březiny
Uživatelé Domova Březiny se rádi
zapojují do aktivizačních činností, při kterých mohou využít své
tvůrčí schopnosti. Scházejí se
při tvorbě v keramické dílně, vytvářejí dárkové předměty, které
se následně prodávají na Domovském jarmarku nebo na Vánoční prodejní výstavě. Podílejí
se rovněž na výzdobě prostorů
jednotlivých pavilonů. Velmi rádi
zpívají a několik z nich je členy
malého pěveckého souboru Březiňanka. Také dramatické umění
se v našem domově praktikuje. Naposledy v roce 2014 skupina uživatelů a zaměstnanců
úspěšně nastudovala a odehrála divadelní hru Noc na Karlštejně. V domově máme uživatelky,
které krásně vyšívají, háčkují,
pletou, vybarvují technicky ná-

ročné omalovánky. Od května
letošního roku bydlí v Domově
pro seniory v pavilonu P3A čtyřiadevadesátiletý pan Emil Rusek,
který má mimo jiné také básnické vlohy. S jeho souhlasem,
přesněji dle jeho přání, zveřejňuji dvě básnicky zpracovaná
poděkování:
NAŠE ZUZANKA
(věnováno Mgr. Zuzaně Fránkové, vedoucí pavilonu P3 Domova Březiny)
Zuzko, Zuzko, Zuzaničko, naše
milá paničko. Poradíte, potěšíte,
díky za to jak se sluší, nejen léky
i to málo chorou léčí duši. Záře
slunka, jeho jasu, vpadá do těch
zrzovlasů, toho vidno pro tu ženskou krásu. Vzav naši dohodu,
přeji Vám doma pohodu. Po celá

další léta, na každém kroku, ať
štěstí kráčí vždy po Vašem boku.
DOMOV BŘEZINY
(věnováno zaměstnancům Domova Březiny)
Město Petřvald má roviny i doliny, v tom prostředí se nachází Domov Březiny. Je domovem
sta žen i mužů, kteří se zde léčí,
potřebují k svému bytí speciální
péči. Kolektiv žen v pravém znění
je vizitkou zařízení. Ve své práci
ne vždy lehké, mají celé srdce,
vždyť ty ženy přece mají obě zlaté
ruce. Poradí a potěší, díky jak se
sluší, nejen léky i to málo chorou
léčí duši. Velký zájem o ten objekt, to je dobré znamení – podílí
se na tom v celku řada lidí z vedení. Zda jsou čtyři nebo šest,
jejich práci patří čest!

Napsal diplomovaný technik Emil
Rusek
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald

Český pohár Hlubočec
V neděli dne 27. 8. 2017 pořádal SVAZ SPORTOVNÍCH KLUBŮ
Vítkovice v Hlubočci u Hrabyně
6. závod Českého poháru mužů
a mládeže. Závod se jel na velmi
těžkém okruhu dlouhém 18 km.
Trasa vedla z Hlubočce na Výškovice, Hrabství, Skřipov, Jakubčovice do cíle v Hlubočci. Na startu

se sešlo 250 závodníků mládežnických kategorií a 140 mužů. Závodníci FESA se všichni umístili
tak, že si připsali body do Českého poháru.
V kategorii starších žáků nováček
v petřvaldské cyklistice, Štěpán
Kyjonka, obsadil 23. místo. V ka-

tegorii kadetů se Tomáš Swaczyna umístil na 21., Vojtěch Huráč
na 27. a Vojtěch Kotra na 29. místě. V kategorii juniorů vybojoval
taktéž nováček CK FESA, Ondřej
Kyjonka, 22. místo. V hlavním závodě mužů se na trasu dlouhou
180 km vydalo 140 závodníků.
Byla zde kompletní česká špič-

ka, včetně několika závodníků
ze Slovenska a Polska. V závodě
zvítězil Tomáš Bucháček z ELKOV
AUTHOR TEAM Hradec Králové.
Na slušném 13. místě se umístil
Petr Swaczyna z CK FESO. Byl to
jeho nejlepší letošní pohárový výsledek. Petře, blahopřejeme.
Matasovi

říjen 2017

9

O cenu města Petřvald
Cyklistický klub FESO PETŘVALD
pořádal v neděli 3. září 2017 jubilejní 25. ročník mezinárodního
cyklistického závodu pod názvem
„O CENU MĚSTA PETŘVALD “. Závodilo se na desetikilometrovém
okruhu Petřvald – Rychvald - Orlová s cílem v Petřvaldě. Na startu

se sešlo 101 závodníků. Očekávali
jsme účast daleko větší, ale nepřízeň počasí udělala své. Slavnostního zahájení, startu i závěrečného
vyhodnocení s předáním cen se
ujal pan Ing. Jiří Lukša - starosta
našeho města.

Pořadí v cíli:
Kategorie mužů - A – do 30-ti let 80 km
1. Pac Pawel, Fiolka Trans - Polsko
2. Trachtulec Petr, Favorit Brno
3. Konečný Dalibor, Kilpi Team Ostrava
Muži – B - do 40–ti let
80 km
1. Heinrich Lukáš, Cyklo Opava
2. Dužík Josef, SK Frenštát
3. Hradil Jiří, Force KcK Zlín
4. Swaczyna Petr, CK FESO Petřvald
7. Javorek Petr, CK FESO Petřvald

Muži - E - nad 60 let
60 km
1. Bárta Miroslav, SK Bagbike Ostrava
2. Toman Vladislav, Cyklokramo Suchdol nad Odrou
3. Daňeček Pavel, CPV Krnov
Ženy
60 km
1. Husičková Zdenka, Skvělá kola Třinec
2. Chmurová Jana, Forman Cinelli Nový
Jičín
3. Bučíková Hana , ACS Drak Vrbno

Muži – C – do 50-ti let
70 km               
1. Galuška Tomáš, Force KcK Zlín
2. Mlynář Vlastimil, ACS Drak Vrbno
3. Marszalek Piotr, Polsko
4. Swaczyna Patrik, CK FESO Petřvald
8. Fierla Jan st., CK FESO Petřvald

Junioři
60 km
1. Manowski Mateusz, LKS Pszczyna PL
2. Zaptocki Bartolomei, LKS Pszczyna PL
3. Vahalík Jan, Cyklokramo Suchdol
nad Odrou

Muži – D – do 60-ti let
70 km
1. Daňhel Mojmír, Cyklo Opava
2. Lysek Vladimír, CC La DRACO
3. Pelc Ladimír, Force KcK Zlín

Kadeti
60 km
1. Swaczyna Tomáš, CK FESO Petřvald
2. Kotra Vojtěch, CK FESO Petřvald
3. Huráč Vojtěch, CK FESO Petřvald

Hasičská soutěž v požárním útoku
Dne 12. 8. se u hasičské zbrojnice
v Petřvaldě konala již tradiční soutěž v požárním útoku mužů a žen.
V letošním roce došlo při organizaci
soutěže ke změně tratě závodu. Nestartovalo se na zahradě hasičské
zbrojnice, ale byla využita slepá část
ulice Rychvaldské u TJ Petřvald-Březiny. Soutěžní trať byla tedy asfaltová a přímá, a proto se daly očekávat
lepší časy soutěžních pokusů. Na
start závodu se postavilo 5 družstev
mužů a 2 družstva žen. I když to tak
před startem nevypadalo, nakonec
se celý závod odehrál za krásného
slunečného počasí. Během jednotlivých pokusů nebyl zaznamenán ani
jeden úraz a ani neplatný pokus. Výsledková listina s jednotlivými časy
nakonec vypadala takto:

Kategorie mužů:
1. Doubrava (21,47s)
2. Orlová-Město (28,62s)
3. Petřvald (33,32s)
4. Rychvald (35,92s)
5. Jasienica (41,44s)
Kategorie žen:
1. Doubrava (26,47)
2. Rychvald (38,29)
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem soutěžícím za účast, členům
SDH Petřvald za přípravu tratě a občerstvení a panu místostarostovi P. Dvořáčkovi za zajištění cen
pro vítěze.

1. Swaczyna Tomáš, 2. Kotra Vojtěch, 3. Huráč Vojtěch - všichni z CK FESO Petřvald
Žáci starší
30 km
1. Vall Jan, Mapei Merida Kaňkovský
Olomouc
2. Havrland Jakub, ACK Stará Ves nad
Ondřejnicí
3. Svěrkot Šimon, SK Jiří Team Ostrava
Žáci mladší
20 km
1. Přidal Tobiáš, TJ Uničov
2. Orzysek Grzegorz, LKS Pszczyna
Polsko
3. Svěrkot Daniel, SK Jiří Team Ostrava

Žákyně starší
20 km
1. Manowska Malgorzata, LKS Pszczyna PL
2. Mlynářová Kateřina, ACS Drak Vrbno
Žákyně mladší
20 km
1. Smugalová Pavla, ACS Drak Vrbno
2. Rupová Dominika, SK Jiří Team Ostrava
3. Míčková Magdalena, ACS Drak Vrbno
4. Huráčová Markéta, CK FESO Petřvald

Děkujeme dobrovolným hasičům z Petřvaldu a Dětmarovic, městským policistům z Orlové a Bohumína za bezpečné zajištění trasy závodu. Samozřejmě děkujeme vedení města, panu starostovi Ing. Jiřímu Lukšovi za to,
že přes nával jiných povinností a starostí přišel mezi nás. A asi ani netuší,
jaký je to dobrý pocit - jediná odměna za naši snahu a práci - za práci pro
rozvoj cyklistiky v Petřvaldě.
Děkují vám Matasovi.

1. ročník fotbalového turnaje:
„O putovní pohár starosty Sokola Petřvald“
Dne 2. září 2017 se od 14. hodin v areálu naší sokolovny konal
1. ročník turnaje „O putovní pohár
starosty Sokola Petřvald“ v malém fotbalu. Turnaje se zúčastnily týmy domácího TJ Sokol, HEPA
a FC ZARYJE. Po dohodě se zástupci jednotlivých týmů rozhodl
hlavní rozhodčí a hlavní pořadatel
turnaje v jedné osobě J. Němec,
že se bude hrát dvoukolově každý s každým a s upravenými časy
jednotlivých hracích období. Letos byl pro vítěze připraven opět
soudek zlatavého moku, ale také

krásný pohár. Vítězem tohoto nově
zrozeného turnaje
se nakonec stali borci z TJ Sokol
Petřvald, na druhém
místě se umístil tým FC Zaryje
a třetí byli hráči z HEPA. Věříme,
že dalších ročníků se zúčastní více
týmů a ještě hojnější počet diváků
než letos. Chtěl bych touto cestou
poděkovat vedení města Petřvaldu
za finanční podporu pro nákup cen.
Za TJ SOKOL Petřvald
Ing. Němec Josef, starosta TJ

Za SDH Petřvald Aleš Vicherek

Vítězný tým TJ Sokol Petřvald s pohárem

Účastníci turnaje: zleva FC Zaryje, vítězný tým TJ Sokol a HEPO.
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Začátek nové tradice? 1. ročník turnaje v malé kopané „O POHÁR SK SLAVOJ PETŘVALD“
V sobotu 12. 8. 2017 se v areálu
hřiště Sportovního klubu - Slavoj
Petřvald z.s. konal první ročník turnaje v malé kopané „O pohár SK
Slavoj Petřvald“. Proč se Slavoj rozhodl, že se pokusí v našem městě
zavést novou tradici? Nápad vznikl v hlavě předsedy Slavoje, pana
Davida Pavlity a několika dalších
členů spolku, na základě podobné

akce, kterou pořádá družební spolek SSK Dolní Lomná. Slavoj se
této akce už několik let pravidelně účastní, tak proč se nepokusit
zavést v našem krásném městě
Petřvaldě něco podobného. Slovo dalo slovo a 1. ročník turnaje
„O pohár SK Slavoj Petřvald“ byl
na světě! 1. ročníku se zúčastnily
týmy SSK Dolní Lomná, CSKA Ha-

vířov, Veteráns Petřvald a 3 týmy
dodal domácí Slavoj (SK Slavoj
Petřvald - předsedova brigáda, Slavoj Beta a Junior Slavoj). Hrálo se
2x12 minut na dvou hřištích zároveň, systémem každý s každým.
Turnaj probíhal svižným tempem
a za podpory diváků a hráčů týmů,
co zrovna měly pauzu mezi zápasy.
Aby hráčům a divákům neubývaly

síly, podával se výborný gulášek
a později i uzené klobásky. O blaho
žaludků všech účastníků se staral
(a nutno podotknout, že výborně)
pan Ivo Szeliga, skalní fanoušek
Slavoje. O atmosféru v hledišti se
staral se svým bubnem další věrný fanoušek Slavoje -František.
Vítězem turnaje se stal SK Slavoj
Petřvald - předsedova brigáda. Na
výborném 2. místě se umístil SSK
Dolní Lomná. Na třetím místě skončil CSKA Havířov, 4. Junior Slavoj,
5. Veteráns Petřvald, 6. Slavoj
Beta. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen hráč „Šoty“ z SSK
Dolní Lomná. Na závěr turnaje byly
rozdány poháry a ceny. Pak už se
všichni věnovali družné zábavě
a plánováním toho, že se znovu
všichni snad potkáme při 2. ročníku turnaje „O pohár SK Slavoj
Petřvald“. Celá akce byla podvečer
zakončena velkým ohňostrojem,
který rozzářil nebe nad naším krásným městem Petřvaldem. „Takže,
začátek nové tradice“?Martin Frank

TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
Po sestupu z I. B třídy vstoupilo družstvo dospělých do nového soutěžního ročníku s velkými změnami. Trenérem mužstva se stal Milan Murko
(bývalý hráč Hepa), který vystřídal M. Sikoru. Brankář týmu - P. Jonšta
- ukončil kariéru (celkem odehrál za muže 651 zápasů a dal 4 branky,
v 128 utkáních udržel čisté konto - rekord oddílu), hráč T. Volný přestoupil do Slavoje Petřvald (na svém kontě má 745 odehraných utkání,
v nichž vstřelil 210 branek). Oběma patří velké poděkování!!! Z kádru
byli uvolněni na přestup další tři hráči, Pěti novými hráči bylo družstvo
doplněno. Cílem oddílu je konsolidovat kádr, který by v budoucnu opět
bavil svými výkony své fanoušky.
19. 8. - mistrovské utkání okresního přeboru (1. kolo.)
TJ PETŘVALD - Baník Fučík ORLOVÁ 3:0 (0:0)
Branky a asistence: 49.´O. Kostka (J. Goldbricht), 67.´O. Kostka (O. Cudrák), 70. T. Budina ( J. Sztymon.)
Sestava: G. Laurenčík - J. Cífka (46.´J. Sklepek), R. Tekeli, F. Marek,
D. Knorr - O. Cudrák, J. Sztymon, I. Goldbricht (86.´M. Graf)), O. Kostka
(80.´ T. Horváth) - T. Budina, J. Goldbricht (75.´D. Šeruda.)
22. 8. - přípravné utkání.
TJ PETŘVALD - Sokol ŠENOV „B“ 3:0 (1:0)
Branky a asistence: 12.´J. Goldbricht (-), 60.´J. Goldbricht (T. Horváth),
86.´D. Šeruda (-).
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák, F. Marek, R. Tekeli, D. Knorr - O. Kostka, I. Goldbricht, J. Sztymon, M. Nalevajka - J. Goldbricht, D. Šeruda.
Hokejovým způsobem střídali: O. Pytlík, T. Horváth a J. Cífka.
26. 8. - mistrovské utkání okr. přeboru (2. kolo.)
Lokomotiva LOUKY - TJ PETŘVALD 4:0 (1:0)
Sestava: M. Graf - O. Cudrák, R. Tekeli, F. Marek, D. Knorr - O. Kostka (82.´J. Cífka), I. Goldbricht (46.´T. Horváth), J. Sztymon, V. Zajíček
- M. Nalevajka (55.´D. Šeruda), T. Budina.


P. Sekera

Dorost
27. 8. - mistrovské utkání okr. přeboru (1. kolo.)
TJ PETŘVALD - Viktoria BOHUMÍN 4:3 (2:3)
Branky: 14.´B. Stoklasa, 45.´D. Šeruda, 48.´D. Šeruda, 60.´M. Graf
z pen.
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev, P. Hrachovec, D. Durczok (74.´V. Šmatelka), V. Strouhal - M. Graf, B. Stoklasa, L. Pecha (41.´J. Zborovský),
J. Volný - D. Šeruda, D. Knorr (82.´D. Pokorný).

Vstupní zápas do nové sezony jsme zvládli spíš morálkou než fotbalovostí, ale i takové zápasy jsou - a o to cennější vítězství to je. Chlapcům za ně musím poděkovat. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, kdy
jsme po standardce obdrželi gól na 0:1. Po samostatné akci Stoklasy jsme dokázali srovnat. Jelikož se mužstvo teprve sehrává a neměli
jsme možnost si vyzkoušet herní situace v přípravě, zkusil jsem změnit rozestavení, což se nám vymstilo a prohrávali jsme během 5 min
1:3. Po průniku po levé straně Volným a skvělém centru jsme do poločasu upravili na 2:3 Šerudou, když si na centr dobře naběhl a ustál
souboj ve vápně. O poločase jsme si v šatně vyříkali, co bylo špatně
a co je třeba změnit. V druhém poločase naše hra vypadala lépe, začali
jsme kombinovat a konečně hrát kolektivně. Vygradovalo to krásnou
nahrávkou do české uličky, do níž si naběhl Šeruda, ale byl faulován
zezadu a zařídil pro naše barvy pokutový kop, který s dávkou štěstí
proměnil Graf na 3:3. Po vyrovnání obě mužstva začala odcházet fyzicky a zápas se dohrával na morálku a zodpovědnost, tu jsme měli
silnější my - po závaru v pokutovém území hostů a přiklepnutí Knorra
skóroval pohotově opět Šeruda. Pak už to chtělo udržet nervy na uzdě
a nenechat se vyprovokovat od zklamaných hostů, kteří cítili šanci na
body. Až na mou chybu v rozestavení fungovala obrana dobře, gólman
Sliwka nás držel vzadu hlavně při standardkách, Strouhal uhrál vše
vzadu a ještě podporoval útok, Hrachovec neuhnul v osobních soubojích, nedělal chyby, Durczok - velká poklona - hrál se sebezapřením
(svalové zranění), ale jako správný kapitán to kousl, Slavev se k fotbalu vrací po roce, ale svůj prostor si uhájil. Záložní řada s Grafem
(brankář) musí zapracovat na herní stránce, přece jenom v bráně je to
jiné než v poli, ale vzal na sebe zodpovědnost při penaltě, Pecha - než
začal mít křeče, hrál dobře a vykrýval prostor, Stoklasa nám dělal ve
středu rozdílového hráče, Volný na své straně představoval pro hosty
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největší nebezpečí a v útoku Šeruda - ten nám odvedl kvantum práce
svým napadáním. A jako bonus dvě branky a penalta, to není vůbec
špatná práce, Knorr nám strašně rychle vyrostl a musíme mu dát čas
se s tím srovnat, ale napadal, přihrál na gól, dodržel vše, co jsme po
něm chtěli. A nesmíme zapomenout na kluky ze starších žáků, kteří
nám přišli „helfnout“ - Zborovský, Šmatelka, Pokorný - všichni se dostali na hřiště a vedli si velmi dobře.
Vladimír Uher a Pavel Gorovič (trenéři dorostu)

Starší žáci
26. 8. - mistrovské utkání okr. přeboru (1. kolo).
Baník OKD DOUBRAVA - TJ PETŘVALD 3:5 (1:3)
Branky: M. Volný 2, A. Durczok 2, D. Lach.
Sestava: D. Pokorný - J. Bořil, V. Šmatelka, D. Lach, J. Kaša, M. Volný,
A. Durczok, M. Pokorný.
Starší přípravka
27. 8. - turnaj na Hepu.
V rámci Memoriálu Miroslava Pyszného uspořádal oddíl kopané TJ Petřvald velký turnaj pro starší přípravky za účasti 6 družstev. Hrálo se systémem každý s každým na 1x20 minut, následovaly zápasy o celkové
umístění. Turnaji přihlíželi nejbližší příbuzní pana Pyszného, kteří sem
přijeli až ze Středočeského kraje. Malí fotbalisté Hepa se probojovali
do utkání o 3. místo proti Unii Hlubina, v němž smolně prohráli 1:2.
S Baníkem Ostrava prohráli ve skupině rovněž 1:2. I tak si zaslouží
uznání za předvedené výkony. Turnaj sledovalo 120 spokojených příznivců (především rodiče a prarodiče zúčastněných hráčů). Celkové
umístění: 1. Baník Albrechtice, 2. Baník Ostrava, 3. UNIE Hlubina,
4. TJ PETŘVALD, 5. Slavia ORLOVÁ, 6. Slovan Ostrava. Oddíl kopané
Hepa děkuje všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při organizaci další
velké akce pro děti.

K. Pokorný

Taroky - Petřvald 2017
Dne 2. 9. 2017 se uskutečnil v petřvaldské sokolovně již
14. tarokový turnaj, který je několik let součástí tarokové ligy Grand Prix Slezska. Jednalo se
o 9. turnaj letošní ligy, kterého
se zúčastnilo 48 hráčů. Vítězem
se stal pan Buczek Kazimierz,
který získal plný počet dvaceti
bodů. Na druhém místě se umístil pan Benek Stanislaw. Oba
výše uvedení jsou hráči z Polské republiky. 3. místo obsadil

Domácí hráč Věrek Nieč v akci

pan Pyš Libomír z Vítkova. Naši
hráči se tentokrát neprosadili.
Náš turnaj slavnostně zahájil
a ukončil starosta města Petřvaldu Ing. Lukša Jiří.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat sponzorům turnaje za
jejich finanční a věcné dary.
Jedná se o MÚ Petřvald, autobazar Tomáš Galocz, Břetislav
Sojka, společnosti Canis, Total
a QT Technik.
Tomáš Chrobák

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
Sportovní klub – Slavoj Petřvald, z.s. vás zve na podzimní dětský
den „HURÁ NA SLAVOJ“, který se koná v sobotu 7. 10. 2017 od
12:30 do 15:00 hod. Těšíme na vás!
Bude hodně zábavy a od 15:00 hod. i fotbalový zápas!
SK Slavoj Petřvald
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12

Jóga v teplíčku u moře
V pátek 25. 8. 2017 večer vyjel
z Petřvaldu autobus nadšenců pro
jógu a tai-či, jejich přátel i rodinných příslušníků. V Havířově jsme
doplnili volná místa a vyrazili na
společný týdenní pobyt směr Chorvatsko - Poreč. Osazenstvo autobusu bylo různých věkových kategorií
- od dětí školou povinných až po
dospěláky „práce už nepovinných“.
Po klidné noční cestě směrem na
jih jsme brzy ráno byli v cíli cesty
a měli jsme ihned možnost ochutnat, zda je moře stále slané. Každý
den pobytu začínal cvičením jógy či
taiči na pláži při východu slunce.
Občas se k nám přidaly i nejmladší
děti. Ne všichni však byli vyznava-

či ranního vstávání, a tak se našli
i tací, co se rozhodli dát přednost
spánku před jógou a z postelí vylézali, až bylo sluníčko vysoko na
obloze. Část neposedů neměla
ranního protahování dost, a tak využili nabídky pro obyvatele kempu
a chodili k polednímu cvičit aerobic do místního bazénu - užívali si
tance ve vodě pod vedením velmi
šikovných instruktorů. V průběhu
dne si všichni vychutnávali opalování, plavání, potápění a houpání
na větších vlnách. Někdy ve společnosti zvědavých rybek a občas i velmi přítulných průsvitných
medúzek. Po celodenním řádění
ve vodě a slunění na pláži přišla

vhod možnost zklidnit se a ztišit
při podvečerním cvičení a relaxaci
a nabrat tak energii pro další zábavu. Večery jsme se procházeli pod
hvězdami po pobřeží, navštěvovali nedaleké laguny, někdy si v noci
zaplavali a nechybělo ani společné
posezení a zpívání u vína a jiných
pochoutek. Aby toho cvičení a relaxace nebylo příliš, zpestřili jsme si
pobyt i několika výlety. Prvním byla
návštěva centra starobylé Poreče,
kam nás po promenádě kolem pobřeží dopravil pestrobarevný turistický vláček. Skvělá byla i plavba
výletní lodí s koupáním na moři
a toulkami po malebném městečku Vrsar, z jehož vršku byly nádherné vyhlídky na okolní ostrůvky.
Děti si kromě šnorchlování mohly
vychutnat adrenalinový vodní hrad,
Dinopark v nedaleké Funtaně, jízdy na motokárách nebo promítání v 5D kabině. Na poslední den
prázdnin v nedaleké laguně připravili večerní diskotéku v písku s pře-

kvapením - tím byl úžasný muzikál
Wonderland, (Země divů), ve kterém perfektně ztvárnila taneční
role většina pohybových instruktorů z okolních hotelů a bazénů. Celé
rozloučení s létem zakončil veliký
ohňostroj. A protože příjemné chvíle utíkají vždycky nějak rychleji, tak
i náš společný pobyt skončil až příliš brzy a my jsme opět doma. Ale
přivezli jsme si s sebou od moře
spoustu krásných zážitků a pozitivní energie. Za to patří velké díky
našim lektorkám Ince a Evě, které
tuto úžasnou dovolenou zosnovaly.
Už teď se těšíme, co nám nabídnou příště.
P. S. Cvičit jógu v Petřvaldě nebo
v Havířově je sice fajn, ale zacvičit
si „Pozdrav slunci“ a vidět přitom
slunce vycházet, cítit na kůži jeho
hřejivé paprsky, vnímat, jak tělo
hladí vítr - a k tomu poslouchat
šumění moře - je něco úžasného.
Osazenstvo chatky č. 3
Iva, Hanka, Táňa a Dáša

NAPSALI NÁM...
Poděkování za vydařený příměstský tábor
Vedení města se letos poprvé
rozhodlo uspořádat o prázdninách pro zdejší děti příměstský
tábor. Už samotnou snahu je potřeba ocenit, protože akcí a aktivit během prázdnin moc nebývá
a práce s dětmi má svá úskalí.
Kdo má malé školáky, dobře ví,
že zajistit dětem každodenní hlídání, oběd i nějaký smysluplný
program, když jsou rodiče v práci, vůbec není snadné. Příměstský tábor tak není jen zábava
pro děti, ale i pomoc rodičům.
Nevím, kdo vymýšlel a připravoval program, ale byl zkrátka výborný. Zapojit místní spolky byl
nečekaně dobrý nápad a jejich
představitelé se zhostili nového
úkolu zodpovědně. Děti každý

den odcházely odpoledne domů
plny nových zážitků a obdařeny
spoustou drobných dárečků a těšily se na další den. Asi bychom
našli nějaké nedokonalosti, ale
proč bychom to dělali. Důležité
je, že byli všichni spokojeni a že
bylo o naše děti dobře postaráno po všech stránkách, i v době
nepříznivého počasí. Největší
poděkování patří vedoucí tábora
paní Bronislavě Siudové (kulturní
referentce), které jsme děti ráno
svěřovali, která se o ně celý den
starala a ani odpoledne neztrácela úsměv na tváři. Věřím, že
mohu mluvit i za ostatní rodiče
a pochválit SKS i úřad a vedení
města. Děkujeme a těšíme se
na příští tábor.
Za rodiče Jana Dronská

Můžeme si dovolit umírat doma?
Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná
i v domácích podmínkách. Díky
podpůrným organizacím na to nezůstanete sami. Mobilní hospic
Ondrášek umožňuje nevyléčitelně
nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých blízkých, doma.
Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich
rodinám od potíží, ať už fyzických
nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu,
který poskytuje specializovanou
paliativní péči. Tým tvoří lékaři,
sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní.
Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za
pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozi-

ci pohotovostní číslo, na které se
dovolají 24 hodin denně. Mobilní
hospic Ondrášek působí i na území vašeho města. Nebojte se nás
kontaktovat. V současné době MH
Ondrášek spouští také kampaň
s názvem DOMA., pomocí které
chceme říci, že je možné strávit
poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou.
Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na
facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava
– Zábřeh, tel: 725 409 411. Více
informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém
profilu.
Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser

Bajka o myšce
Žila byla malá myška. Když dospívala, maminka ji náležitě poučila a dodala: „Nikdy nezapomeň na tři povinné kličky!” Myška dospěla, zařídila si vlastní bydlení a vyhlížela partnera. Zájem projevil statný myšák. Byl pohledný, leč hodně netrpělivý. „Líbíš se mi, myšáčku,” řekla.
„Až mi třikrát přineseš květiny, možná naplním tvou touhu!” Myšák radostně poskočil, odběhl a za chvíli byl zpět s kytičkou. „Hezká, leč
poněkud skrovná. Zítra přines další!” Myšák její přání splnil. Myška dala květiny do vázy. „Pěkné, téměř podle mého vkusu!” Třetí den čekala a čekala, pak nedočkavě vyběhla ven, aby se podívala, jestli už jde. Nešel. Místo toho na ni padl stín velikého kocoura. Než se jí do
zad zaryly jeho drápy, uvědomila si, že svého myšáka nikdy nespatří. Jaké poučení z této bajky plyne? Chcete-li všeho přespříliš, štěstí váš
dům mine! (Chcete vědět, proč myšák nepřišel? To se dozvíte v příštím vydání Petřvaldských novin.)
Vladimír Kostiha
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínáme

Blahopřejeme jubilantům
Jana Ježová
Ludmila Machová
Zdeňka Vicherková

Dne 13. října 2017 by oslavila své 85. narozeniny
paní Anna Zavalská a dne 24. prosince 2017
si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka Zavalského. Nikdy nezapomeneme.
Dcera Lenka s vnučkou Monikou a Petrou,
pravnuci Lukáš, Nikola, Klárka
a dcera Jarmila s rodinou.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi žít, nebylo Ti dopřáno už mezi námi být.
Co víc Ti můžeme dát, jen kytičku na hrob a vzpomínat.
Dne 3. října 2017 vzpomeneme 20. výročí úmrtí našeho milovaného syna,
bratra, vnuka, strýce a synovce pana Daniela Hermana, který tragicky
zemřel ne z vlastní viny ve věku nedožitých 20 let.
Stále vzpomínají s bolestí v srdci rodiče Miroslav a Jiřina,
bratr Miroslav s manželkou Šárkou a neteří Nelinkou, babičkou Terezkou
a ostatní příbuzní a známí. Děkujeme všem za vzpomínku.

80 let
80 let
90 let

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

Uzavřená manželství
Radek Barwik
a Kateřina Adamičková
Jaroslav Beňo
a Michaela Pilařová
Pavel Mikula
a Klára Ďulíková
Jaroslav Novák
a Markéta Pilařová
Daniel Rybář
a Ivana Kolderová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Dominika Hanzel
Anna Hudeczková
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Dne 1. října 2017 vzpomeneme 25. smutné výročí,
kdy nás opustil náš drahý syn, manžel, otec a tchán pan Jiří Kokošinský.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.
Za celou rodinu manželka Elena.

Nic víc než kytičku na hrob Ti dát a s bolestí v srdci vzpomínat.
Dne 29. října 2017 vzpomeneme 5. výročí úmrtí paní Ireny Budinové.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 2. září 2017 jsme si připomněli nedožitých 65 let pana Zdeňka Čečotky.
Nikdy nezapomeneme. Manželka Lenka s dcerami Monikou a Petrou
a bratr Alois s rodinou.

Už dlouhé 3 roky uběhnou od doby, kdy nás 9. října
opustil nás milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček pan Jaroslav Hečko.
Nikdy nezapomeneme na jeho laskavé srdce a lásku, kterou nám všem dával.
S úctou vzpomínají manželka Jarmila, dcera Miluše a syn Břetislav s rodinami.

Zemřeli občané
Jaromír Slíva
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

61 let
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Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chvilku postát a tiše vzpomínat.
Dne 14. října 2017 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí pana Miroslava Krkošky.
S láskou a úctou vzpomíná družka Marie s rodinou.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 18. října 2017 uplyne 8 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr
pan Rudolf Stec. Dne 8. října 2017 si připomeneme jeho nedožité 68. narozeniny.
Nikdy nezapomeneme. S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina, syn Petr s Renátou,
dcera Iveta s Richardem a vnoučata Petr, Veronika a Nikol.

Čas utíká a nevrací, co vzal, ale vzpomínky v našich srdcích žijí dál.
Dne 6. října 2017 si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana Eduarda Kajury.
Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout…
Dne 4. září 2017 jsme vzpomněli 11 let, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček pan Vojtěch Tóth a zároveň dne 6. října 2017 vzpomeneme 30 let, kdy nás navždy
opustil náš tatínek pan Oldřich Bydlinský, který by se letos dožil 93 let. S láskou a úctou
nikdy nezapomene manželka Anička s rodinou a dcery Anička a Helenka s rodinami.

Úmrtí
Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane vždycky s námi, bude nám žehnat na cestu, po které půjdeme sami.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustila
naše drahá a milovaná maminka, babička, sestra, teta, tchyně, přítelkyně, paní Jana Gilgová.
Zemřela náhle v sobotu 12. srpna 2017 ve věku nedožitých 53 let.
S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili v pátek 18. srpna 2017 ve 14.00 hodin v obřadní síni
v Havířově – Šumbarku. Děti Jakub, Václav a Pavlína s rodinami, sestra Monika s rodinou,
vnoučata Kubíček, Evička, Vašíček a Elinka.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
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montáž - kontrola
servis - servis
montáž -- kontrola

Elektronické zabezpečení
domů, bytů,
chat i firem.
Elektronické
zabezpečení
domů, bytů, chat i firem.
Zvonky, dom.telefony, Zvonky,
videotelefony,
el.vrátný,
kamery, el.vrátný, kamery,
dom. telefony, videotelefony,
veškeré
elektroinstalacní
práce
veškeré elektroinstalační
práce.
www.setalarm.cz

Potřebujete „helfnout“ s prací na vašem domě či zahradě? Nabízíme pomoc v oblastech
oprav a údržby nemovitostí, bytů, zahrad, plotů, montáž a demontáž nábytku, atd…
Naši řemeslníci vám pomohou se vším, na co nemáte sílu či vlohy.

736 787 991

777 677 379

m.navrata@email.cz

KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIČ

NOTÁŘ V ORLOVÉ JUDr. Radim Duda,
-

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

Masarykova třída 1323, Orlová
převody nemovitostí
(darovací, kupní a jiné smlouvy, úschovy peněz),
zakládání společností
(zakládání, změny s.r.o., a.s., družstev),
majetkové smlouvy manželů
poslední vůle
email: notar@notarduda.cz • web: www.notarduda.cz
tel: 596 511 985

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

ARBOR MORAVIA
Ovocné stromky a keře
Okrasné stromy a keře
Trvalky a růže

Hnojiva, substráty, postřiky
Otevírací doba: 8-17, so 8-12

Palivové dříví:
špalky 600,-/prms
štípané 800,-/prms

mulčovací kůra 450,-/m3
doprava

Petřvald, Klimšova 1878, tel. 605 248 991, 59 654 20 98

777 677
379
setalarm@email.cz
graf.tomas@email.cz

!

Povinné kontroly kotlů
na tuhá paliva
Kontrola měla být dle zákona hotová již do 31.12.2016.

!

§Úřady si již můžou vyžádat předložení protokolu.
§Pokud ji ještě nemáte hotovou, nechte si ji provést nyní!
§Jsme držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
Díky tomu můžeme provádět i kontroly.

Zvažujete výměnu kotle či
kotlíkovou dotaci?

§ Konzultace a nacenění výměny kotle zdarma.
§ Pomůžeme a vyřídíme kotlíkovou dotaci od podání
žádos až po odeslání veškeré dokumentace úřadům.
§ Provádíme také mikroopatření
Stamotex s.r.o.
souvicející s dotací.
Dětmarovice 227
§ Postaráme se o dodávku, montáž,
735 71 Dětmarovice
servis:
kontrolu a servis kotlů.
+420 608 760 864
+420 731 514 443

www.stamotex.cz

|

+420 558 841 038

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199

e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz
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Autodoprava
SKRZYŽALA

nabízí vývoz a čištění
žump, septiků a jímek
vozem o objemu
až 9 m3. Kvalitně
odvedená práce
za dobrou cenu!
Tel: 739 424 311

Firma Zdeněk Závišek
nabízí tyto služby:
- čerpání a odvoz fekálií
- výroba a oprava laviček
- výroba dětských laviček
- kosení trávy
Tel.: 602 527 216,
775 910 530
Provozovna Orlová

HLEDÁ SE
PEČOVATELKA
Hledáme milou, schopnou,
starší osobu pro péči
o invalidního člověka
cca 3 hodiny denně. Hodinová
mzda 80 Kč/hod. nebo dle
dohody. Nástup v říjnu 2017.
Lokalita Petřvald a okolí.
Tel.: 728 88 66 54

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

INTERNET ZA KAČKU
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.

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

INFORMACE
k inzerci na
WWW.VEJNET.CZ

www.petrvald-mesto.cz

555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ
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