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Z Petřvaldské buchty

OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
v této rubrice Okénko starosty
a místostarosty vás budeme chtít
informovat o dění ve městě, případně vám přiblížit události, které proběhly či se připravují. Chtěl bych
na začátek upozornit na projevy
vandalismu na veřejném osvětlení, ke kterým došlo v lokalitě Podlesí a kvůli kterým docházelo ke
zkratům a tím i výpadkům na veřejném osvětlení v uvedené lokalitě. Městu tímto vznikla materiální
škoda, takže vše bylo předáno PČR
k vyšetření.
Co se týče veřejného osvětlení,
tak během minulého měsíce došlo k rozšíření VO na ulici U Letiště
a dále byly vyměněny v rámci investic dva rozvaděče VO V Gaďoku
a na ulici Ostravské. Rekonstrukcí
také prochází veřejné osvětlení na
ulici Březinské (bytové domy), kde

je předpoklad dokončení investiční
akce koncem měsíce října. Na ulici
Podlesní a lokalitě Gaďok proběhla
v rámci energetických úspor výměna starých sodíkových svítidel za
úsporná LED svítidla v celkovém
počtu cca 60 svítidel. Byla zadána
zakázka na vypracování projektové dokumentace VO na ulicích Na
Úbočí a Hurtíkova. Poslední akcí
na veřejném osvětlení v letošním
roce bude úprava osvětlení na křižovatce Šenovská, která má zajistit
zlepšení nasvícení této křižovatky.
V měsíci říjnu byl v rámci výběrového řízení vybrán vítězný uchazeč
na zřízení kamerového systému
u radnice města, což by mělo být
odrazovým můstkem k rozšíření
kamerového systému do dalších
lokalit našeho města. Realizace
bude probíhat v měsíci listopadu
a prosinci.

Ze stavebních činností bych vás
rád informoval o přípravě zastřešení zastávky na Březinách, která
by měla být dokončena začátkem
listopadu. Vzhledem k tomu, že
v rámci VŘ (rekonstrukce obecních
komunikací) jsme část finančních
prostředků v letošním rozpočtu
ušetřili, tak bylo zadáno výběrové
řízení na rekonstrukci části komunikace ul. Na Pustkách vedle Masarykovy školy až po křižovatku s ul.
Závodní, čímž bude tato ulice nová
v celé své délce.
Z dlouhodobějších akcí dále probíhá výstavba chodníku na ul. Šumbarské, kde bychom měli čerpat
dotaci z ministerstva průmyslu
(SFDI), a chodníku nad bytovými
domy, kde jsme získali také dotaci na projekt v rámci fondu mikroprojektu euroregionu Těšínské
Slezsko. Samozřejmě nemohu

Termín uzávěrky
prosincových
Petřvaldských novin
je 8. listopadu 2017
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
13. prosince 2017
v 16:00 hod.
v Kulturním domě
města Petřvald.
opomenout ani kulturní činnost
ve městě, akcí bylo mnoho, ale já
bych chtěl vyzdvihnout akce Den
tradic města Petřvaldu a Setkání
s jubilanty a zároveň poděkovat
organizátorům a vystupujícím na
těchto akcích. Všem jubilantům
zároveň přeji vše nejlepší a hlavně
pevné zdraví do dalších let.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
62. schůze Rady města Petřvaldu se konala 12. září 2017
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Realizace kamerové-

ho systému města Petřvald –
I. etapa“,
 o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Příprava a tisk Petřvaldských novin“,

 o prodeji, odpisu a likvidaci nalezených věcí v majetku města
z agendy ztrát a nálezů za období 1/2014 – 7/2014,
 o uzavření dodatku k příkazní
smlouvě, uzavřené s paní Ja-

nou Kopeckou, kterou se stanoví odměna ve výši 3 000 Kč
měsíčně za zajištění výuky tenisu a způsob výběru a výše
poplatku (300 Kč za 1 dítě
Pokračování na následující straně
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a měsíc) za účast v dětské tenisové škole.
 o uzavření smlouvy o poskytování služeb s firmou Neogenia,
s.r.o., Brno. Předmětem smlou-

vy je poskytování licence k užití
platformy Mobilní rozhlas. Cena
roční licence činí 19 900 Kč
bez DPH.

RM vzala na vědomí
 výkaz o čerpání rozpočtu
k 31. 7. 2017.
 zásady pro využívání tělocvičen
v ZŠ v Petřvaldě.

 informace o přerušení činnosti
ŠD v době školních prázdnin ve
školním roce 2017/2018.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 8. 2017 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

85 055,00

86 794,60

66 170,97

Nedaňové příjmy

11 415,00

11 754,00

8 528,17

Kapitálové příjmy

0,00

190,00

189,96

3 945,90

5 688,88

4 175,77

100 415,90

104 427,48

79 064,87

Běžné výdaje

89 470,00

95 597,62

50 292,06

Kapitálové výdaje

59 925,00

63 422,00

16 383,51

VÝDAJE CELKEM

149 395,00

159 019,62

66 675,57

45 899,10

51 512,14

-11 027,12

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 280,00

Prodej podílových listů

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

-82,18

48 979,10

54 592,14

-12 389,30

Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Stavy na bankovních účtech k 31. 8. 2017
Základní běžný účet
Fond rezerv a rozvoje

26 652 823,18 Kč
48 368 752,15 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.
			
Pavlína Malíková, finanční odbor

Vážení spoluobčané,

Město Petřvald nabízí pracovní místa

chtěl bych vás informovat o dvou důležitých krocích, které jsem
v poslední době udělal. Nebojte, nebudu odpovídat na reakci pana
starosty na můj článek s názvem „Jak to vidím já – kulturní dům“.
To byste nic jiného než reakci na reakci v PN nečetli. První krok byl
pro mne velmi důležitý. Dlouho jsem o něm přemýšlel, probíral ho
s přáteli, známými, až jsem dospěl k rozhodnutí a vystoupil z Hnutí ANO. Tam jsme se snažili pracovat pro město, jak to jen šlo, ale
byl to boj s větrnými mlýny. Hodně se nám povedlo, bohužel hodně
důležitých věcí se nám prostě prosadit nepodařilo. K mému odchodu z místní organizace Hnutí ANO přispěl také fakt, že MO začalo opouštět hodně rozumných lidí a žádní noví téměř nepřicházeli.
Scházeli jsme se sice jednou měsíčně, mezi tím se však žádná
podstatná činnost nevyvíjela.

-

Přesto jsem rád, že jsem Hnutí ANO mohl alespoň nějak pomoci
a přeji mu silné vedení, nové členy a úspěch v nadcházejících volbách. Po svých zkušenostech ze zastupitelstva jsem se ale nedokázal smířit s myšlenkou, že se situací ve městě nemůžeme nic
udělat a tradiční politické strany budou vesele „vládnout“ městu
dál, snad si jen vymění kanceláře, jak to, dle doslechnutých indicií,
může být zdejší novou tradicí (nebo už to dávno bylo?). Když jsem
v nedávné minulosti žádal své známé, ať vstoupí do Hnutí ANO a pokusí se něco pro město udělat a ne jenom „kecat“, že by to vyřešili
tak a tak, řekli mi, že do žádné tradiční politické strany vstupovat
nikdy nebudou a volit také ne, protože vědí, jak to dopadne. A tak
mě napadla jedna šílená myšlenka.
A to už se dostávám k onomu druhému kroku: Založím novou stranu. Společně s Valerií Pěršalovou, Jitkou Vlkovou, Kamilou Kantorovou a dalšími zainteresovanými lidmi z Petřvaldu jsme do toho
vlítli a začali pracovat. Chtěl bych vám touto cestou oznámit, že
v Petřvaldě již nyní existuje sdružení nezávislých kandidátů PRO
Petřvald. Rád bych se s vámi setkal nebo mi pište na emailovou
adresu petrvald@nezavisli.cz.
Břetislav Hečko, nezávislý zastupitel města

investiční referent
referent BOZP a PO
referent správy majetku
kulturní referent
referent majetkoprávní agendy

Bližší informace: výzvy na obsazení pracovních míst vč. dalších
podmínek a předpokladů jsou zveřejněny na úřední desce městského úřadu, na elektronické úřední desce městského úřadu popř.
na internetových stránkách www.petrvald-mesto.cz v sekci Městský úřad - Zaměstnání.
Mgr. Eva Kaňová, tajemnice MěÚ

Mé rozhodnutí
Abych zamezila všem spekulacím, rozhodla jsem se, že napíši do našeho petřvaldského měsíčníku o tom, proč jsem se rozešla s místní
organizací Hnutí ANO 2011. Jenom pro pořádek – nerozhádali jsme
se, jak si zřejmě někteří myslí. Tak to není. Opakovaně jsem dávala
najevo svůj nesouhlas s některými příspěvky na facebooku Hnutí, ale
k nápravě nedošlo. Kandidovala jsem za tuto stranu jako nezávislá
a nikdy jsem se členkou stát nechtěla, ačkoliv mi to bylo opakovaně
nabídnuto. Proto jsem na členské schůze byla vždy jen přizvána, ale
nemohla jsem do dění zasahovat. Myslím si, že komunální politika
nemusí být o stranách a hnutích, ale má být především o lidech. O lidech, kteří se tu jak narodili, tak přistěhovali, a mají o naše město
aktivní zájem. Byla jsem také jedna z těch, co „kritizují“, jak se to
vlastně nedělá a mohlo by se dělat, jak je to jednoduché, vždyť to
vlastně nic není být v komunální politice atd. Po třech letech práce
v zastupitelstvu jsem pochopila, že to tak jednoduché není. Manžel
mi několikrát řekl: „Dala ses na to, tak bojuj“ .
A já budu – když mě podpoříte, i když ne v MO ANO 2011. V Petřvaldě vzniká nový klub nezávislých kandidátů. Nechci se vzdávat,
mám zájem o město a chuť pracovat, vytvářet nové věci, hledat
společnou cestu, řešit společné problémy a hlavně nehledat a „nekydat“ špínu jeden na druhého. Věřím, že se mi to podaří!
Zastupitelka Kamila Kantorová, tel. č. 733 192 788
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Rekonstrukce a zateplení panelových domů
V loňském roce na základě schválené dotace z IROP byly zastupitelstvem města schváleny finanční
prostředky na provedení investiční akce - zateplení bytových domů
ve vlastnictví města na ulici Březinské. Dotace od státu činila cca
od 30 – 40 % způsobilých nákladů
pro jednotlivá čísla popisná panelových domů. Celková investice do
zateplení vč. rekonstrukce balkonů na domech činila 9,1 mil. Kč.
Zároveň v rámci energetických
úspor byla provedena specializovanou firmou regulace ÚT v jednotlivých teplovodních uzlech s tím,
že do budoucna lze provést decentralizaci ústřední kotelny a tím
převést samostatné vytápění do
jednotlivých domů. I přes určité
problémy, které se vyskytovaly
během prováděných prací, se tuto
akci podařilo zdárně dokončit ku

prospěchu a spokojenosti všech
obyvatel v městských panelových
bytech. Tímto děkujeme za obyvatelům bytů za jejich trpělivost při
realizaci těchto prací.
Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města

Veřejné osvětlení
V září tohoto roku město vybudovalo veřejné
osvětlení na části ulice U Letiště v délce
cca 145 m za cca 200
tis. Kč vč. DPH. Na ulici Závodní bylo vyměněno volné vedení za
kabelové v úseku cca
400 m za celkem cca
60 tis. Kč vč. DPH.
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení
na ulici Březinské v lokalitě bytových domů
za celkem cca 800
tis. Kč vč. DPH.
V poslední době kromě běžných závad na
ve ř e jn é m osv ět lení
způsobených opotřebováním či nepříznivými povětrnostními vlivy
dochází i k poruchám, které způsobují vandalové, kteří se tímto
dopouštějí přestupku či trestného činu. Jak bylo zjištěno, tak například rozsáhlá porucha na ulici
Podlesní, Na Návrší, Šumbarské
a přilehlých ulicích byla na přelomu měsíce září a října způsobena
úmyslným poškozením. Žádáme
občany, aby k takovému jednání
nebyli lhostejní a pokud budou

Opakovaně upozorňujeme občany
na povinnost odkládat odpady
na místa k tomu určená
Kontejnery na tříděný odpad, které jsou
rozmístěny na území
města Petřvald, neslouží k odkládání
rozměrných krabic,
kartonů, papíru ve
větším množství či
jiného rozměrného
odpadu. Odpad, který se vzhledem ke
svému rozměru nevejde do kontejneru,
je možné odevzdat
do sběrného dvora,
v případě papíru i do
některé ze sběren.
Povinnost odkládat
odpad na místa k tomu určená vychází z ustanovení § 17 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Obecně závazná vyhláška města
č. 1/2007 pak určuje místa, kam je možné odpad odkládat. Zároveň je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 zakázáno znečišťování veřejného prostranství. Za porušení povinností vyplývajících
z výše jmenovaných právních předpisů lze uložit sankce.
Odpady odkládejte pouze do kontejnerů nebo do sběrného dvora.
Místo kolem kontejnerů není určené k odkládání odpadů!

svědky podobného chování, aby
upozornili na vandaly Policii ČR.
Na webových stránkách města
Petř vald http://www.petr vald.
info/ v pravém sloupci bannerů je
umístěn odkaz na rychlé nahlášení poruchy na veřejném osvětlení v našem městě, který mohou
občané k tomuto účelu využívat.

Provoz sběrného dvora:
Zimní období od 1. 11. do 31. 3. Letní období od 1. 4. do 31. 10.
Po – Pá 9.00 – 17.00

Po – Pá 9.30 – 18.00

So – Ne 9.00 – 16.00

So – Ne 9.30 – 16.30

(mimo tyto dny: Nový rok 1. 1., Velikonoční pondělí, ve dnech státních svátků 1. 5., 8. 5., 28. 10., 17. 11., 24. 12. - 26. 12. Vánoční
svátky, 31. 12. Silvestr)

Dana Szotkowská,
odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí

Zájemci mohou stále žádat o kotlíkové dotace
Další kotlíková výzva, ve které bylo pro Moravskoslezský kraj alokováno 900 milionů korun z Ministerstva životního prostředí, odstartovala
letos 5. září. Zájemci mohou stále v rámci této výzvy podávat žádosti až do 31. 12. 2018, a to na adrese https://kotliky.msk.cz/. Pokud
bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické
i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla. Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně aktuálního
počtu zaregistrovaných žádostí jsou zveřejňovány na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále k dispozici „kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz a možnost osobních konzultací v budově krajského úřadu
v kanceláři A106 (každý pracovní den v úředních hodinách krajského úřadu).
Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí, Zdroj: Moravskoslezský kraj
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Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů
Za účelem předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů nabízí město Petřvald občanům možnost odložení
větví, které pocházejí z ořezů nebo kácení dřevin na vlastních
zahradách, na místo k tomu určené – tj. za sportovní areál na
Březinách (za tenisovými kurty). Větve budou následně zpracovávány štěpkováním a vzniklá dřevní štěpka bude až do vyčerpání
zásob zdarma poskytnuta občanům k odběru.
Upozorňujeme, že je zde možné odložit pouze větve určené ke
štěpkování, tj. o průměru maximálně do 10 cm. ODKLÁDÁNÍ
JINÝCH ODPADŮ JE ZDE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! Ostatní biologicky rozložitelné odpady je i nadále možné uložit do černých pytlů
nebo do sběrného dvora.
Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA LISTOPAD A PROSINEC 2017
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Listopad: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
Prosinec: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 27., 28.
2. Svoz plastů
16. listopadu, 14. prosince
3. Svoz papíru
17. listopadu, 5. prosince
4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Listopad: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
Prosinec: 18., 19.

KALENDÁŘE NA ROK 2018

Ztráty a nálezy

Občané města Petřvald, kterým
nebyl kalendář doručen do poštovní schránky, mají možnost si
kalendář vyzvednout v termínu od
1. do 10. 11. 2017 na podatelně
MěÚ v kanceláři č. 102. Zbývající
kalendáře budou občanům nabízeny k prodeji od 13. 11. 2017
za cenu 36 Kč/kus. Na jedno
číslo popisné bude možné zakoupit pouze 1 kalendář. Věříme, že

Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
• SVAZEK 3 KS KLÍČŮ S ČIPEM
Místo nálezu: Petřvald, ul. Ostravská u zastávky Hedvika
• SVAZEK 5 KS KLÍČŮ S ČIPEM A PŘÍVĚSKEM
Místo nálezu: Petřvald, u lesa za hřištěm u paneláků
na ul. Březinské
vás kalendář potěšil a bude vám
užitečným pomocníkem po celý
rok 2018.

Majitel se může informovat v kanceláři č. 101 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

Karin Canibalová, odbor správní

Slavnostní ocenění pracovníků
v sociálních službách
Město Orlová v rámci procesu
Komunitního plánování sociálních služeb pořádalo v dopoledních hodinách dne 2. 10. 2017
v obřadní síni radnice v Orlové Městě akci Slavnostní ocenění
pracovníků v sociálních službách.
Této slavnostní akce se zúčastnili zástupci sociálních služeb působících na území města Orlové
a Petřvaldu. V letošním roce bylo
oceněno celkem 13 pracovníků
v sociálních službách a 2 mladí studenti orlovských středních
škol, kteří se aktivně zapojili do
projektu ADRY Nový kamarád. Po
krátkém programu – skvělém vystoupení zpěvačky Karolíny Levkové za klavírního doprovodu Mgr.
Reginy Bednaříkové a prezentaci
práce oceněných pracovníků v so-

ciálních službách, byly předány
oceněným květiny a dárky jako vyjádření poděkování za jejich obětavou práci.
V letošním roce byla za pečovatelskou službu města Petřvaldu
oceněna pečovatelka paní Božena Vítečková.
Paní Božena Vítečková pracovala po ukončení středoškolského
vzdělání jako tkadlena ve Slezanu Frýdek - Místek. Po mateřské
dovolené – vychovala tři dnes již
dospělé děti - nastoupila v roce
2001 na Středisko údržby města
Petřvaldu na úklid města. V tomto období začala v době nemoci
zastupovat pečovatelky a po absolvování rekvalifikačního kurzu
nastoupila dne 1. 10. 2011 jako
pracovnice v sociálních službách.
Paní Boženka je oblíbenou pečovatelkou, klientům vždy ráda
pomůže a poradí, je empatická,
spolehlivá a svou dobrou náladou dokáže klienty povzbudit
a navodit pocit důvěry. V kolektivu pečovatelek je oblíbená. Při
své práci se řídí etickým kodexem
pracovníků v sociálních službách.
Pravidelně se zúčastňuje akreditovaných kurzů a supervizí. Práci
se seniory má ráda, což se odráží
i při aktivizačních činnostech se
seniory v domě s pečovatelskou
službou. „Spokojenost uživatelů
především“ je jejím heslem.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

Podzimní setkání jubilantů

Zleva sedící: Jana Ježová, Ludmila Machová, Květuše Motlíková, Zdeňka Golasovská, Ilona Kneblová,
Zleva stojící: Mgr. Šárka Němcová - členka zastupitelstva, Rastislav Širila zpěvák, Ivana Tomková – matrikářka, Kateřina Pyreňová – přednášející.
Stranou: Mgr. Renáta Šternberk a Zdeněk Smolka – hudebníci.

Dne 16. září 2017 se uskutečnilo
v obřadní síni slavnostní setkání
jubilantů, kteří oslavili ve
3. čtvrtletí tohoto roku 80. a 85.
narozeniny. Pozvání přijali tito
oslavenci:
Ilona Kneblová, Zdeňka Golasovská, Květuše Motlíková, Ludmila
Machová a Jana Ježová.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho spokojenosti
a osobní pohody.
Těšíme se na další setkání s jubilanty, které se bude konat v prosinci tohoto roku.

V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout naše pozvání do obřadní síně, rádi Vás
navštívíme doma. Stačí si jen na
matrice MěÚ Petřvald dohodnout
termín.
Kontakt: tel. 596 542 904, email: 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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Diamantová svatba manželů Pelikánových

Dne 15. 9. 2017 vstoupili do obřadní síně Václav a Zdenka Pelikánovi, aby symbolicky obnovili svůj
manželský slib. Již 60 let uplynulo
od slavnostní chvíle, kdy vykročili
společnou cestu životem. Proud
vzpomínek, k ter ý se př i této
slavnostní příležitosti vybavuje,
mapuje cestu, kterou společně
prošli: Potkali se na zastávce lokálky v Ostravě, kam pana Václava osud zavál po vyučení. Lásku
na celý život v dobrém i zlém si slíbili dne 14. 9. 1957 v obřadní síni
MěÚ v Petřvaldě. Postupně se jejich rodina rozrostla o děti - dceru Libuši, syny Pavla a Zdeňka.
Paní Zdenka byla nejprve doma
s dětmi, pak pracovala v Kovoně,
zdravotní problémy ji sice načas
upoutaly doma, ale pak pracovala v podniku Narex Haví řov,
odkud po 28 letech odcházela
do důchodu. Pan Václav pracoval nejprve na Dole Vítězný únor
a později na Dole Fučík 1, odkud
odcházel do důchodu. Jeho koníčkem byl chov králíků, kterých
měl ročně i čtyřicet kusů. Žili svůj
obyčejný život se svými radostmi i
starostmi, jezdili od jara do podzi-

mu na chatu do Komorní Lhotky.
Největším koníčkem byla jejich
rodina. Děti dorostly a do rodiny
přibyl zeť Ladislav a snachy Jarmila a Šárka. Když se postupně
narodily vnučky Lucie a Vladislava a vnuci Adam a Lukáš, chvíle
s nimi si užívali a naplňovaly je radostí. I vnoučata vyrostla a stali
se pradědečkem a prababičkou.
Kromě vnuka Lukáše, který žije
s rodinou v Německu, žijí ostatní
v blízkém okolí, a tak se mohou
těšit ze svých pravnoučat Kristiána, Adriany, Vanesy, Sandry
a Sáry. Dnes už jim zdraví moc neslouží a synové s manželkami jim
splácejí jejich lásku a péči svou
pomocí. Za pomoc děkují i svým
sousedům manželům Marii a Jiřímu Michalíkovým.
Drazí manželé, jménem města
Petřvald Vám ze srdce přejeme,
aby krásné dny, které jste spolu
prožili, trvaly ještě dlouho. Ať ve
zdraví a v pohodě užíváte radosti, které člověku skýtá život. Ať
jsou Vaše další společná léta naplněna vzájemným porozuměním
a společnou

Byli jsme blahopřát…

paní Marii Knapíkové, která oslavila 90. narozeniny

paní Zdeňce Vicherkové, která
oslavila 90. narozeniny

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme městu Petřvald za uspořádání slavnostního obřadu
k naší diamantové svatbě a za obdržené dary. Poděkování patří
především oddávající Mgr. Šárce Němcové za dojemný proslov
a Ivaně Tomkové za organizaci celého obřadu. Také děkujeme
panu faráři Mgr. Vítu Zatloukalovi za doprovod manžela do obřadní síně.
Zdenka Pelikánová

Za KPOZ Šárka Němcová

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

Annu Hudeczkovou

Natálii Zöldovou

Vojtěcha Daníčka

Jana Palduse

Foto: Pavel Římánek

Foto: Pavel Římánek

Foto: Pavel Římánek

Foto: Ing. Břetislav Kozík
– Fotoateliér Petřvald

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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Dny regionální kultury
Takto zní název projektu,
který město Petřvald v roce
2017 realizovalo s polským
partnerem Jasienicí. Projekt byl spolufinancován
z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko
v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské
Slezsko - Śląsk Cieszyński.
V čem projekt spočíval:
Od zdárného podání projektové žádosti dne 30. září
2016, přes úspěšné schválení Euroregionálním řídícím výborem dne 31. ledna
2017, až po fyzické zahájení realizace projektu dne 1.
ledna 2017, nastalo ukončení fyzické realizace projektu ke dni 31. října 2017.
Město Petř vald projek t
předložilo s cílem zachovat Foto: Bc. Eva Kaňová
a posílit regionální zvyky
a tradice mezi oběma partne- projektu zakoupilo do místní ZUŠ
ry a dopomoci k dalšímu rozvo- pojízdný box na hlínu a na konání
ji a upevnění regionální kultury řezbářského sympozia zakoupilo
a oživení místních tradic a zvyků. nůžkový stan.
Cílem plánovaných aktivit se stalo Při akci ,,Den tradic“ byla také vyuspořádání řezbářského sympozia hlášena anketa o nejzdařilejší dílo
v období od 18. září do 22. září, řezbářského sympozia. Ač bylo
kde si pět řezbářů (čtyři z České téma sympozia – Zrození betlérepubliky, jeden z Polska) změřilo ma, s jasnou převahou v hlasovásíly s dvoumetrovými dřevěnými ní zvítězila „Lavička“ s keramikou
velikány, ze kterých zdárně zhoto- umělecké řezbářky Mgr. Vlasty
vili sochy do betléma, který spat- Koběrské. Druhým oceňovaným
říte v době adventu u vánočního dílem se stala socha Marie řezbářstromečku před radnicí, a lavičku, ky Romany Krestýnové a na třetím
jež bude umístěna na připravova- místě se umístily zvířata (kravička
né naučné stezce. Další aktivitou a ovečka) polského řezbáře.
bylo vytvoření keramických dílen
v místní ZUŠ pro děti ZŠ v Petř- Na doplněnou…
valdě a Jasienici. Vernisáž výtvorů V rámci projektu město Jasienica
řezbářského sympozia spolu s vý- organizovalo v období od května
robky keramické dílny byly vystavo- do června 2017 čtyřdenní dvouevány na kulturní akci „Den tradic“ tapové polsko - české keramické
v Petřvaldě. V rámci této kulturní dílny, založené na tradičních metoakce na řezbářské sympozium na- dách modelování hliněných nádob
vazoval řezbářský workshop, kde (ruční modelování, tváření pomocí
si dobrovolníci z řad návštěvníků hrnčí ř ského
vyzkoušeli práci řezbářů pod do- kruhu), jejich
hledem mistrů. Město Petřvald následné ma-

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Plavecká soutěž měst 2017
Ve středu 4. 10. 2017 se žáci naší školy zúčastnili každoroční plavecké akce v Orlové. Odvahu
uplavat trať dlouhou 100 metrů našlo 24 dívek
a chlapců. Tradičně nešlo ani tak o zaplavání nejlepšího času jako o podporu města Orlové v soutěži, kdy se hodnotí počet zúčastněných plavců.
Akce se opět velice povedla. Všichni účastníci
byli odměněni drobnými dárky a již dnes se jistě
těší na další ročník.
Mgr. Hynek Peter,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Foto: Bc. Eva Kaňová

lování a vypalování. Výsledky dílen
(formou výstavy) byly prezentovány
na Dni regionální kultury v Rudzici, který se uskutečnil 2. července
2017. Během této akce byla mimo
jiné realizována i přehlídka regionálních souborů, dílny tisku tradičních slezských motivů na tkaniny,
slovanská vesnička s ukázkou dávných obyčejů a kultury. Jasienica
také nabízela keramické dílny pro
veřejnost. Další aktivitou byly Přeshraniční dny Mazancovic dne 24.
června 2017, kde se uskutečnily
turnaje v kopané, střelecké závody, ukázky hasičské dovednosti, probíhal Mezinárodní festival
plastových a papírových modelů
„IKAR” a také ukázka přeshraniční kuchyně, spojená se soutěží
o přípravu nejlepšího tradičního
mazancovického kotlíku. Město
Jasienica rovněž zorganizovalo
přeshraniční Koncert dechových
orchestrů, a to 30. září 2017. De-

chová hudba je nerozlučně spjatá
s kulturou Těšínského Slezska,
pěstována především dobrovolnými hasiči na polské straně a českými dechovkami. Aktivity projektu
byly ukončeny konferencí, která
zhodnotila realizaci projektu. Konference byla spojena s výstavou
velkoformátových obrázků z průběhu všech realizovaných aktivit
a z aktivit, které v rámci tohoto
projektu realizoval český partner.
V souvislosti s realizací projektu Dny regionální kultury město
Jasienica navíc zakoupilo 100
kompletů laviček a stolů (1 stůl
+ 2 lavičky). Komplety budou využívány v době realizace projektu
a později při organizování dalších
přeshraničních kulturních a společenských akcí.
Zpracovala: Bc. Eva Kaňová,
koordinátor projektu
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

DEN TRADIC 2017 A ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM 2017
Dne 23. září se konal již pátý
ročník akce Den tradic města
Petřvald. Letos nám opravdu počasí nepřálo. O to víc si vážíme
a děkujeme za nezištnou pomoc
firmy AWT Rekultivace a.s., která zabezpečila nejen šatny pro
účinkující, ale i suché zázemí pro
všechny vytrvalé diváky a fanouš-

Foto: Pavel Římánek / Karel Návrat

ky letošního programu. Při této
příležitosti starosta Ing. Jiří Lukša
a místostarosta Ing. Petr Dvořáček předali pamětní plakety za
odvahu, statečnost a nezištnou
pomoc při záchraně života paní
Jarmile Riessové, panu Antonínu
Schneiderovi a panu Martinu Zajíčkovi. Zblízka jsme si užili písně

Evy a Vaška. Jakub Ondra, Verona
a Xindl X nám předvedli skvělé vystoupení s dávkou humoru a nadsázky díky upršenému počasí.
Doufáme, že 6. ročník bude ve
znamení krásného počasí a dobré nálady . Děkujeme a vážíme
si spolupráce těchto sponzorů:
AWT rekultivace a.s., SHARP cen-

trum Ostrava s.r.o., Pekárna Karla Hanka. Partnerem akce byla
společnost Litovel. Na závěr chci
poděkovat všem, kteří se podíleli
na hladkém průběhu této náročné akce, hlavně zaměstnancům
Střediska údržby města Petřvald.
Bronislava Siudová,
kulturní referentka
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Počet vstupenek omezen!!!

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

TAJEMSTVÍ
Pátek 1. prosince 2017 v 18.30 hod. - Divadlo
Antonína Dvořáka
cena do 270 Kč (vstupné + 60 Kč doprava)

Objednávky ve středisku kulturních služeb – tel: 596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
Odjezdy autobusu:
17.10 hod.
17.22 hod.
17.25 hod.
17.28 hod.

Petřvald – Parcelace
Petřvald – Penny
Petřvald – Kaple
Petřvald – DPS

Srdečně zveme všechny broučky a berušky,
malé i velké,

v úterý 14. 11. 2017

na

„Broučkiádu“

Bedřich Smetana

Havířov – Spořitelna
Petřvald – Vodárna
Petřvald – Na kopci
Petřvald – Březiny

Tel: 596 542 951, 723 909 247

17.30 hod.
17.32 hod.
17.34 hod.
17.36 hod.

…uspávání broučků…

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

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

listopad 2017
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Město Petřvald Vás zve na IX. ročník nesoutěžní přehlídky
amatérských divadel

10.- 12. listopadu 2017 Kulturní dům v Petřvaldě
Vstupné na jedno představení 50 Kč.
Na všechna představení v pátek 70 Kč. Na všechna představení v sobotu 100 Kč. Na všechna
představení v neděli 70 Kč. Pátek, sobota neděle 200 Kč. Děti do 15 let zdarma.
Předprodej ve středisku kulturních služeb – tel: 596 542 591, 723 909 247.

Pátek
17.30 hod

Pátek
20.30 hod

Sobota
14.00 hod.
Sobota
15.30 hod

Sobota
17.30 hod

Neděle
13.30 hod
Neděle
15.30 hod.

Neděle
17.30 hod.

Divadlo Devítka - MayDay - Ray Cooney 100 minut
John Brown je londýnský taxikář, kterému se díky přísné dodržovanému harmonogramu daří tajit
skutečnost, že má dvě manželky. Jednoho dne se mu však vinou malé nehody vše zhroutí a stane se
Předprodej
ve středisku
kulturních
služeba–novinářů.
tel: 596 541
648, 596
541 342.
předmětem
horlivého
zájmu místních
policistů
Rozjíždí
se velký
kolotoč lží…

Divadlo Skřítek - Příběh staré lenošky 45 minut
Hra na motivy povídky Charlese Dickense pro divadlo napsaná Zdeňkem Tomečkem a upravená Luďkem
Taliánem. Starý obchodní cestující se na svých cestách zamiluje do krásné hostinské. Bohužel mu v cestě
stojí sok. Tu se objeví pomocník, který mu pomůže získat vysněnou vyvolenou paní hostinskou. Ale nebude
to tak jednoduché.

Datyňské amatérské divadlo - Jak to bylo s vodníkem 40 minut
Pohádka nejen pro děti, jak se vodník vypravil do světa hledat štěstí a jak to vše dopadlo.

Enthemor - Sponge blob 45 minut
Satirická komedie pro děti i dospělé, ve které běžná česká rodina očekává návštěvu amerického
učitele z jazykové školy. Brzy si uvědomí, že je stejně bláznivý jako oni.

Divadelní soubor „Pod zámkem ˮ - Opačné pohlaví 100 minut

Bláznivá komedie, v které mají dva manželské páry společného více, než by kdo čekal. Když zjistí, co to
je, rozpoutá se peklo na zemi. O slovo se přihlásí modřiny, záchvaty hněvu, pláč, smích i policie. Tam kde
se hrdinům této hry tají dech a kde jim dochází smysl pro humor, může divák naopak pookřát a pobavit
se. A především se radovat,že ho taková situace minula.

Šamšula – O kohoutkovi a slepičce 45 minut
Klasická pohádka o nenasytném kohoutkovi a starostlivé slepičce plná písniček.

Pro děti.

Divadelní spolek Rychvald – S vámi nás baví svět 60 minut
Jde o známou filmovou komedií „S tebou mě baví svět“, ale jak už to u nás bývá zvykem, v příběhu, který
tak důvěrně znáte je vše opět něco jinak. Co? Vše je naruby.

Divadelní spolek Kolovrat - „Paní Fantomasová se zlobí aneb zločin
v můzeu čerstvého umění ˮ 90 minut
Ztřeštěná krimikomedie o jednom manželském sporu, který může vyřešit jen loupež. Když opět
Fantomas nevynese smetí, dojde paní Fantomasové trpělivost.

10
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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

Den pro dětskou knihu 2. 12. 2017
od 13:00 do 17:00 v knihovně

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

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 21. 12. 2017 – 1. 1. 2018 bude knihovna uzavřena.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 11. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na
2. prosince 2017, tj. sobotu před nedělí adventní. Právě v tento čas
je vhodné propagovat dětskou knihu. V tomto sobotním odpoledni se
u nás můžete těšit již tradičně na vánoční dílničky, prodej dětských
knih, prodej výrobků žáků ZŠ, výstavu dětských polských knih a panelovou výstavu na téma Pohádky celého světa.

Týden knihoven v naší knihovně – 21. ročník
I naše knihovna se již tradičně
přidala k celostátní akci Týden
knihoven. Po celý týden 2. – 7.
10. 2017 se v naší knihovně konaly zajímavé akce. Hned v pondělí 2. října se uskutečnilo velké
říjnové společné čtení pro žáky
1. a 2. tříd ZŠ. Letos dětem četli:
pan místostarosta Ing. Petr Dvořáček, paní Jarmila Skálová, paní
Inka Burová, Mgr. Radka Haichlová, pan Aleš Vicherek – zástupce místních dobrovolných hasičů,
který přišel i s hasičskou výbavou.
Děti si ji mohly prohlédnout a krátce jsme si povykládali o práci hasičů a požární prevenci. Poslední
pohádku přečetl npor. Mgr. Martin
Duda, vedoucí obvodního oddělení

Policie ČR v Petřvaldě. Děti měly
velkou radost, že si mohou popovídat s opravdovým policistou a poslechnout si, jak jinak, pohádku
z knížky „Policejní pohádky“.
V úterý 3. října jsme uspořádali
v knihovně Loutkovou dílnu. Na
pomoc jsme si pozvali naše kamarády ze Studia bez kliky Romana Prokeše a Pavlínu Wolfovou.
Na humorné pohádce O princezně a drakovi, kde se nakonec
podíleli úplně všichni, jsme si
názorně ukázali, jak to v divadle
funguje, co dělá třeba osvětlovač, kulisák, zvukař, ruchař apod.
Hlavně jsme se všichni pořádně
zasmáli a měli ještě dlouho potom dobrou náladu.

Ve čtvrtek 5. října v 15:00 hod. se
uskutečnila na louce vedle Technického muzea již tradiční Drakiáda. Ještě kolem poledne přitom
nebylo jasné, zda akce vůbec
bude, protože pršelo a byla zima.
Ale kolem druhé hodiny pršet přestalo. Přesto, že to na louce pořádně čvachtalo, sešlo se nás
tam nakonec přes padesát. Draků „ve vzletu“ bylo 19. Bohužel
vzhledem k silnému větru došlo
i ke ztrátám a čtyři borci zůstali
uvězněni na vysokých stromech
a elektrickém vedení.
Po celý týden probíhal velký výprodej vyřazených knih. I knihy,
které jsou již pro knihovnu zastaralé, či opotřebované, tak dosta-

Foto: Monika Molinková

Foto: Monika Molinková

Foto: Monika Molinková

Foto: Petr Voznica

ly druhou šanci. Nakonec se jich
prodalo přes 500 kusů. Za obětavou pomoc při prodeji děkujeme paní Milušce Krystové. Týden
knihoven probíhal také v duchu
amnestie dlužníků. To znamená, že dlouhodobí dlužníci měli
možnost vrátit knihy bez finančního postihu. Zájemci o členství
v knihovně se mohli po celý týden přihlašovat do knihovny zcela zdarma na dobu jednoho roku.
Týden knihoven jsme zakončili
akcí, která se již tradičně koná ve
spolupráci se ZO ČSŽ, Petřvaldskou buchtou. Více se o této akci
dočtete v rubrice Petřvaldských
novin „Život ve městě“.

Petřvaldské noviny

12

Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici
a Petřvaldě - reg.č. CZ.3.22/3.3.05/12.03344 – beseda s Agnieszkou Buchtovou
Dne 10. ří jna 2017 se v naší
knihovně uskutečnilo setkání
s Agnieszkou Buchtovou, dcerou
známé polské spisovatelky Renaty Putzlacher. Akce se společně
zúčastnily české i polské děti.
Polské děti k nám přijely z nedaleké Jasienicy. Agnieszka se zabývá
překlady, přeložila do češtiny známou polskou dětskou knihu Beaty Ostrowické „A já to tak chci“
a mnoho jiných. Agnieszka zábavnou formou a za pomoci maňásků přiblížila dětem problematiku
překladů a potřebu znalosti jiných
jazyků, přičemž zdůraznila důležitost čtení. Děti si společné dopoledne užily a jazyková bariéra
vůbec nebyla na překážku. Tato
akce se konala v rámci projektu
Kulturní pohraničí – vytvoření
moderní kulturní infrastruktury Foto: Radka Haichlová
v Jasienicy a Petřvaldě - reg.č.
CZ.3.22/3.3.05/12.03344. Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

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

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

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
10. ročník soutěže O nejlepší petřvaldskou buchtu

Vítězka dětské kategorie Kateřina Chalupová

Vítězka jubilejního 10. ročníku soutěže Jana Motúzová

Konal se v sobotu 7. října 2017
v budově městské knihovny. Základní organizace ČSŽ opět vsadila na již prověřenou kartu a ve
spolupráci s našimi knihovnicemi
připravila atraktivní odpoledne
pro děti i dospělé. V tomto roce
jsme vyhlásily již druhý ročník
soutěže i pro dětskou věkovou
skupinu. A byly jsme úspěšné.
Celkem šest krásně vypadajících a také chutnajících výrobků od dětí nás překvapilo. Také
patnáct různých moučníků od
dospělých bylo na pohled velmi
zdařilých. A co teprve chuť výrobků! No - a to vše musela posoudit tříčlenná porota mužského
složení. Všichni přítomni vyhodnotili porotce jako velmi zdatné
ochutnávače, protože ochutnat
celkem dvacet jedna výrobků to už může přesladit člověka až
do Vánoc. Nicméně výsledek byl
zpracován a byli vyhlášeni i vítězové obou kategorií. V dětské
kategorii zvítězila slečna Kateřina Chalupová s moučníkem pod
názvem: Krémové ledové kostky a v kategorii dospělých to
byla paní Jana Motúzová a její
Mascarponové kostky. Nedíl-

ŘEZY MASCARPONE
Čokokorpus:
500 ml kefírové nebo acidofilní mléko
2 vejce
350 gramů cukru krupice
350 gramů polohrubé mouky
1 vrchovatá lžíce jedlé sody
6 lžic kvalitního holandského kakaa
½ (50 g) nastrouhané kvalitní hořké čokolády (na hrubším
struhadle)

nou součástí celého odpoledne
bylo i dlabání dýní. Celkem osm
velmi zdařilých vydlabaných dýní
ohodnotili účastníci odpoledne
svým hlasem. A bylo velmi těžké
vybrat ty nejlepší! Nakonec se
vše podařilo a odměna čekala
nejen na vítězku, ale i na ostatní
děti. Ty byly odměněny za svou
snahu hračkou, kterou si mohly
vybrat dle svého výběru. Rozzářené dětské oči byly odměnou pro
nás všechny, které jsme celou
akci připravovaly. Akci jsme tentokrát zorganizovaly k 50. výročí
založení Českého svazu žen. Musím poděkovat městu Petřvald za
finanční dotaci, kterou jsme na
soutěž obdržely. Poděkování patří
všem ženám, které svými výrobky obohatily naši soutěž, a také
členkám ZO ČSŽ Petřvald-sídliště. Nesmím zapomenout na naše
knihovnice. Jedná se o velmi dobrou spolupráci a zase tu platí když se chce, všechno jde. Dále
děkuji místostarostovi P. Dvořáčkovi, P. Přečkovi a panu Motúzovi
za hodnocení výrobků a vyhlášení
vítězů i panu P. Římánkovi za zdokumentování celé akce. Na závěr
vítězný recept paní J. Motúzové.

Postup:
Připravíme si dva rovné plechy,
rozložíme na ně pečící papír. Troubu si předehřejeme na 200 °C.
Všechny sypké přísady promícháme, přidáme tekuté a vše vyšleháme ručním elektrickým šlehačem.
Těsto je řídké. Rozdělíme ho na
dvě poloviny, nalejeme na plechy
a upečeme při 180 – 200 °C. Pláty jsou tenké, pečeme cca 8 -10
minut, zkusíme vpich párátkem
nebo špejlí.
Pláty korpusu necháme zchladnout, přikryjeme je protikusem
plechu nebo fólií, aby neokoraly
a zůstaly vláčné. Po vychladnutí
sundáme korpusy z pečícího papíru a každý plát rozřízneme na

polovinu, vzniknou 4 pláty, které
naplníme krémem a ovocem. Nejlépe čerstvé jahody, maliny, můžou
být i dobře okapané kompotované
broskve, banány, borůvky…
Mascarpone krém:
3x mascarpone
3x smetana ke šlehání 31-33%
3x ztužovač šlehačky Dr. Oetker
cukr moučka dle potřeby
Postup:
Dáme si šlehat smetanu a malým
pramínkem přisypáváme ztužovač,
až je smetana téměř ušlehaná,
po částech zašleháme mascarpone a moučkový cukr. Na první plát
korpusu natřeme tenkou vrstvu
krému a klademe nakrájené ovoce, čím hustěji ovoce poklademe,
tím bude zákusek chutnější. Na
ovoce navrstvíme silnější vrstvu
krému a přiklopíme druhým plátem korpusu, opakujeme. Poslední vrstva bude korpus, který zlehka
potřeme krémem, do kterého můžeme přidat trochu kakaa. Povrch
ozdobíme čokošupinkami nebo nastrouhanou čokoládou. Necháme
dobře vychladit.
J. Skálová, předsedkyně
ZO ČSŽ Petřvald – sídliště

Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice:
Kouzelný svět tramvají – expozice dočasně uzavřena
		
Tradice hornictví
Výstava: Zkamenělý život - slavnostní zahájení 14. 11. 2017 v 10h.
Výstava přiblíží vývoj života na Zemi, pravěkých rostlin a živočichů na základě fosilních záznamů, které se dochovaly v horninách, ale
také v černém uhlí jako zkameněliny. Každý návštěvník si navíc bude moci zkusit najít na našem „pískovišti" s karbonskými břidlicemi
svou vlastní zkamenělinu. Výstava potrvá do 4. 2. 2018.
Akce připravované na měsíc listopad 2017:
• ZIMA JE TADY (15 - 16. 11.) - přednáška etnografky Muzea Těšínska Mgr. Moniky Kupkové, pro ZŠ.
• O NEJHEZČÍHO ČERTA - vánoční výtvarná soutěž pro děti i veřejnost. Čertíky vyrobené z různých materiálů odevzdejte do 30. 11. 2017.
Vaše práce budou vystaveny v muzeu a hodnoceny návštěvníky. Vyhodnocení proběhne 20. 12. 2017.
• ADVENTNÍ KALENDÁŘ (22. – 24. 11.) - výroba kalendáře pro MŠ, 1. st. ZŠ.
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz
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Technické muzeum Petřvald vyhlašuje soutěž

o nejhezčího čerta
-

Výtvarná soutěž pro děti i veřejnost

-

Libovolná výtvarná technika

-

Čertíci budou vystaveni v TMP,
kde budou hodnoceni návštěvníky

-

Práci odevzdejte do 30. 11. 2017

-

Vyhodnocení proběhne 20. 12. 2017
Technické muzeum Petřvald

K Muzeu 89, Petřvald, www.muzeumct.cz
Muzeum Těšínska je příspěvkovou organizací
zřizovanou moravskoslezským krajem

Ilustrace K. Franta

Okénko Domova Březiny
Kdybych měl byť stručně popsat
všechny výlety a společenská
setkání, kterých se obyvatelé
Domova Březiny v měsíci srpnu
a září účastnili, byl by můj příspěvek příliš dlouhý. Proto se
zmíním jen o akcích, které byly
účastníky hodnoceny nejlépe.
Šestice seniorů, která se 9. srpna (za doprovodu tří aktivizačních pracovníků) vydala do ZOO
Olomouc, nelitovala dlouhé cesty autem, ani peněz za vstupné,
ani námahy při procházení zahrady a jednomyslně se shodla, že
výlet byl naprosto skvělý. Stejně

nadšeni byli návštěvníci Rybího
domu v Chotěbuzi dne 22. srpna.
Prohlídka areálu a obřích akvárií
s rybami je velmi zaujala. Šestého září zažila pětičlenná skupina
seniorů (mužů) příjemné chvíle
při ochutnávce piva ve stylovém
pivovaru Garage v Ostravě Martinově. Krásným zážitkem pro
osm uživatelek a jednoho muže
bylo zhlédnutí filmu „Psí poslání“
v multikině CineStar Ostrava dne
8. září. Dva dny poté si početná
skupina seniorů užívala příjemné
počasí a bohatý kulturní program
na prezentaci sociálních služeb

v Orlové s názvem Orlová všem
generacím. V Orlové byli zástupci
našeho domova ještě jednou. Ve
čtvrtek 14. září přijaly tři dámy
pozvání na vinobraní v Domově
Vesna a velmi se jim tam líbilo.
Vinobraní v Domově Březiny 19.
a 20. září poskytlo zábavu desítkám jeho obyvatelů a několika
rodinným příslušníkům. Na obou
veselicích hrálo a zpívalo Trio Seniores – pánové již v letech, ale
plní mladické energie „nakazili“
radostí všechny přítomné. Naši
senioři zpívali, tančili a hodovali
- několik hodin se těšili ze života

jako zamlada! K příjemnému průběhu vinobraní přispěla krátká
vyprávění o víně, vystoupení domovského pěveckého souboru
Březiňanka a obsluha pracovnic
domova, které si pro tuto příležitost oblékly kroje šité v domově; dvě pracovnice měly na
sobě krásné české kroje z půjčovny. O akcích organizovaných
a uskutečněných pro naše uživatele v měsíci říjnu vás budu
rád informovat v dalším čísle
Petřvaldských novin.
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald
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Hasiči z Petřvaldu cvičili v Polsku

Dne 15. září se jednotka sboru
dobrovolných hasičů z Petřvaldu
zúčastnila taktického cvičení, na
které byli pozváni svými polskými kolegy z Jasienice. Námětem
bylo hašení lesního požáru, s využitím místního potoka. Cvičení
probíhalo asi 7 km jižně od Jasienice na okraji krajinného parku
Slezské Beskydy. Místo nebylo
vybráno náhodou, protože podle slov jasienických hasičů tam
v minulosti již několikrát hořelo.
Místo zásahu bylo přístupné po
příkré a nezpevněné lesní ces-

tě, se kterou si však petřvaldská
liazka bez problémů poradila.
Voda k hašení byla dovážená kyvadlově z čerpacího stanoviště na
potoce Jasionka, vzdáleného asi
1 km od požářiště. Cisterny byly
plněny pomocí plovoucích a kalových čerpadel. Po „uhašení“ požáru a společném focení se pak
všichni zúčastnění přemístili do
jasienické hasičské zbrojnice, kde
nad připraveným pohoštěním probíhala česko-polská debata o hasičských radostech i starostech.

KČT Petřvald informuje
Uskutečněné i plánované akce:
v srpnu se uskutečnila naše
největší letošní akce, a to týdenní pobyt v Západních Tatrách. Byl to sice fyzicky náročný
týden, ale úžasné výhledy nám
veškerou námahu vynahradily.
O měsíc později jsme odjeli na
pět dní do polského národního parku Bieszczady. Poloniny
na hranicích Polska, Slovenska
a Ukrajiny nebyly tak náročné
jako srpnové Tatry, ale pohled
na krásnou podzimní přírodu zůstal nezapomenutelný. A v říjnu
se náš klub, kromě jiných akcí,
podílel na organizaci již 6. ročníku Petřvaldského šlapáčku.
Navrhli a vyznačili jsme trasy,
aby i rodilí Petřvalďané měli co
objevovat. Teď na podzim, se
zkracujícími se dny, trochu zkracujeme i naše výlety. Nyní v listopadu máme v plánu dva výšlapy
- a to 11. 11. do Vizovické vrcho-

viny (trasa Liptál – Vartovna –
Vsetín) a pak o dva týdny později
(25. 11.) do Nízkého Jeseníku
(trasa Huzová – Vysoká Roudná – Šternberk). Kromě těchto
turistických akcí máme v plánu
i jednu společenskou akci, a to
21. listopadu tzv. promítání videa. Jde o jakousi bilanci letošní
činnosti klubu, prohlédnutí fotografií, videí a prezentací ze všech
našich zájezdů. Zároveň bude
předložen plán výšlapů na rok
2018. Akce je určena primárně
pro členy našeho klubu, ale rádi
uvítáme i další zájemce o turistiku – v krátkém čase se můžou
seznámit s naší činností i lidmi.
A osobní kontakt je vždy lepší
než kontakt zprostředkovaný.
Informace o túrách najdete na
webové stránce http://wwww.
kct-petrvald.cz/ anebo zjistíte na
tel. čísle 702 177 456.
Jarmila Dolejší, KČT Petřvald

Za SDH Petřvald Aleš Vicherek

Fotbalový svátek v našem sportovně založeném městě
Sobota 14. 10. 2017.
Derby TJ HEPO - SK SLAVOJ!
Tak jsme tu po nějakém čase
měli očekávané petřvaldské derby HEPO - SLAVOJ. A náš Slavoj
se na to náležitě vymódil. Hráči
a realizační tým se navlékli do
sak a triček s nápisem „MY JSME
SLAVOJ“, vždyť na návštěvu k sousedům se musí chodit slušně oblečen . Pro hráče a fanoušky byl

přistaven autobus ozdobený vlajkami a šálami klubu. Všichni dostali i placku se znakem Slavoje,
fanoušci nafasovali bubny, činely
a trubky a za doprovodu dvou motorek se vyrazilo na Hepo. U soupeře zároveň probíhal dětský den
a tak se sešlo podle zápisu až
300 diváků. Na okresní přebor
slušná návštěva! A tak mohl začít
samotný zápas. Ještě před úvodním hvizdem byl náš hráč Tomáš

Volný, který dlouhodobě působil
na Hepu, oceněn za přínos a práci pro klub TJ HEPO Petřvald. Samozřejmě i jeho současný klub
Slavoj se připojuje ke gratulaci
a je rád, že Tomáš chce ten fotbalový důchod dokopat za Slavoj.
Co se týče zápasu, měl vyrovnaný
průběh a o výsledku nakonec rozhodla velmi dobře umístěná střela Dominika Knora z 35. minuty.
Slavoj se snažil, oč mu síly stači-

ly, ale naši hráči neměli potřebné
štěstí ani dobře seřízená mířidla.
Škoda, remíza by zápasu slušela
víc. Kaňkou na zápase bylo zranění hráče HEPA Roberta Tekeliho
z 59. minuty. My mu za Slavoj
přejeme brzké uzdravení. Co se
týká diváků, byli na obou stranách
skvělí a korektní, zkrátka Petřvald
je sportovní město a fandit umí. Už
teď se Slavoj těší na jarní odvetu
na svém hřišti.
Martin Frank

Petřvaldské noviny

16

Dětský den pořádaný klubem SK Slavoj Petřvald „HURÁ NA SLAVOJ“
Sobota 7. 10. 2017 se na našem
Slavoji vyznačovala zase hojností dobré zábavy a sportu. Už od
12 - ti hodin probíhal v areálu Slavoje dětský podzimní den (letos se
už na Slavoji jeden konal u příležitosti Dne dětí a prázdnin) „HURÁ
NA SLAVOJ“. Pro děti byla připravena spousta her, zábavy a pochutin.
Namátkou uveďme třeba skákací žábu, Pony expres pana Grafa,
ukázky, jak se cvičí pejskové, cukrová vata atd. Děti plnily různé hry
a úkoly a za to dostávaly sladkou
odměnu. Samozřejmostí bylo, že
vše pro děti bylo zdarma. Věříme,
že děti i jejich doprovod byl nadmíru spokojen. Gratulujeme všem, co

se na parádní sobotě podíleli, hráčům, divákům a v neposlední řadě

dětem z Petřvaldu a okolí. Velký dík
patří panu Davidu Pavlitovi a jeho

týmu za skvělou organizaci sobotního odpoledne.
		

Martin Frank

Podzimní dětské radovánky
ZO KSČM Petřvald uspořádala v sobotu 14. 10. v areálu fotbalového oddílu TJ Petřvald soutěže pro děti pod
názvem Podzimní dětské radovánky.
V krásném počasí si děti mohly za-

soutěžit v různých disciplínách (hod
na plechovky, hod na cíl, lukostřelba atd.) nebo se vydovádět na skákacím hradu. Pro všechny soutěžící
byly připraveny dárečky a sladkos-

ti. ZO KSČM děkuje za spolupráci
fotbalovému oddílu Hepo, panu M.
Grafovi za projížďky na koních, za
ukázky kynologů, policistů, myslivců
a leteckých modelářů. Odměnou pro

všechny dobrovolníky, kteří se na
tomto odpoledni podíleli, byly úsměvy jak dětí, tak rodičů. Tak zase příští rok, na shledanou.
Za ZO KSČM – Jiří Matušínský

TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
2. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (3. kolo).
TJ PETŘVALD - Slovan ZÁBLATÍ 2:3 (1:1)
Branky: 2.´ I. Goldbricht, 49.´J. Goldbricht.
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák (49.´J. Cífka), F. Marek, D. Knorr, J.
Sklepek (73.´J. Pjenčík) - V. Zajíček, J. Sztymon, I. Goldbricht (26.´J.
Goldbricht), J. Béreš (53.´T. Horváth) - O. Kostka, T. Budina.
Domácí tým vedl v 82. minutě 2:1
9. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (4. kolo.)
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD 1:0 (0:0)
Sestava: G. Laurenčík - J. Cífka (46.´F. Marek), D. Knorr, I. Goldbricht
(65.´J. Pjenčík), J. Sklepek (52.´M. Nalevajka) - V. Zajíček, J. Sztymon,
T. Budina, J. Béreš (79.´P. Bitala) - O. Kostka, J. Goldbricht.
Hepo doplatilo na katastrofální koncovku… „Nemůžeme vyhrát, jestliže neproměníme ani ty nejvyloženější šance! Nejlepšími hráči v zápase byli G. Laurenčík, D. Knorr a T. Budina,“ sdělil trenér M. Murko.
16. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (5. kolo.)
TJ PETŘVALD - GASCONTROL HAVÍŘOV 4:3 (0:2)
Branky a asistence: 63.´O. Kostka (M. Nalevajka), 66.´T. Budina (V.
Zajíček), 82.´V. Zajíček (O. Kostka), 90.´+ 3.´T. Budina (M. Nalevajka)
- 21.´- 0:1, 30.´- 0:2, 53.´- 0:3.
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák, R. Tekeli, D. Knorr (15.´F. Marek), J. Cífka (32.´J. Pjenčík, 57.´O. Kostka) - V. Zajíček, J. Sztymon, I.
Goldbricht, T. Budina - M. Nalevajka, P. Bitala (64.´J. Goldbricht.)

Domácí tým prohrával po hrubých individuálních chybách obránců už
0:3, pak se v rozmezí 3 minut slepenými góly dostal do hry a v závěrečné desetiminutovce hosté neodolali drtivému tlaku. Stínem utkání
bylo zranění domácího D. Knorra a jednoho hráče hostů.
23. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (6. kolo).
H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD 1:2 (0:0)
Branky a asistence: 65.´O. Kostka (V. Zajíček), 75.´O. Kostka (J. Sklepek).
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák, R. Tekeli (70.´F. Marek), J. Goldbricht,
T. Budina - O. Kostka, I. Goldbricht, J. Sztymon, V. Zajíček - P. Bitala
(86.´D. Šeruda), M. Nalevajka (66.´J. Sklepek, 89.´O. Pytlík). Utkání se
hrálo na umělé trávě v Č. Těšíně.
30. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (7. kolo).
TJ PETŘVALD - V. BOHUMÍN 9:1 (4:0)
Branky a asistence: 17.´J. Béreš (F. Marek), 28.´V. Zajíček (I. Goldbricht),
33.´P. Bitala (F. Marek), 37.´J. Sztymon (-), 51.´P. Bitala (J. Béreš), 67.´J.
Sztymon (O. Cudrák), 69.´F. Marek (P. Bitala), 72.´T. Budina (J. Béreš),
79.´J. Sklepek (P. Bitala).
Sestava: D. Sliwka - O. Cudrák, R. Tekeli, J. Goldbricht, T. Budina - V. Zajíček, J. Sztymon, I. Goldbricht (83.´D. Šeruda), F. Marek - P. Bitala, J.
Béreš (72.´J. Sklepek). Trenér - M. Murko.
Družstvo Hepa je s 12 body na 3. místě okr. přeboru, ale má jedno
utkání navíc.
P. Sekera
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Dorost
2. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (2. kolo).
Baník DOUBRAVA - TJ PETŘVALD 0:7 (0:3)
Branky: L. Pecha 3, V. Strouhal 2, D. Klos a V. Gellnar.
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev, P. Hrachovec, D. Durczok (84.´I. Sliwka),
V. Strouhal - J. Volný, L. Pecha, B. Stoklasa, V. Gellnar - D. Knorr (46.´J.
Šelong), D. Klos (86.´J. Rusoň).
10. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (3. kolo.)
TJ PETŘVALD - D. DATYNĚ 3:1 (3:1)
Branky a asistence: 12.´J. Volný (M. Šebesta), 19.´J. Volný (V. Gellnar),
31.´- 2:1, 35.´V. Gellnar (-).
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev, P. Hrachovec, D. Durczok, V. Strouhal J. Volný, L. Pecha (62.´I. Sliwka), B. Stoklasa, V. Gellnar (86.´D. Knorr)
- M. Šebesta (46.´J. Rusoň), D. Šeruda (90.´D. Klos).
17. 9. - volný los (lichý počet týmů).
24. 9. - nehráno - celé kolo bylo okr. fotbalovým svazem zrušeno pro
nepřízeň počasí.
30. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (4. kolo).
Viktoria BOHUMÍN - TJ PETŘVALD 1:3 (1:1)
Branky: 44.´P. Slavev, 59.´D. Durczok, 82.´D. Šeruda. J. Volný neproměnil penaltu.
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev, D. Durczok, P. Hrachovec, V. Strouhal J. Volný, L. Pecha, B. Stoklasa, M. Šebesta - D. Šeruda, V. Gellnar. Postupně se do hry dostali střídající D. Klos, J. Rusoň a I. Sliwka.
Po 4 odehraných zápasech jsou dorostenci Hepa na prvním místě tabulky s 12 body.
Trenéři - V. Uher a P. Gorovič.


V. Uher

Starší žáci
2. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (2. kolo).
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE 1:10 (0:4)
Branka: 51.´J. Zborovský.
Sestava: D. Pokorný - P. Müller, J. Kaša, J. Bořil, D. Lach, A. Durczok,
J. Zborovský, M. Volný, O. Šoch - V. Sommer a J. Šelong.
10. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (3. kolo.)
DĚTMAROVICE - TJ PETŘVALD 4:3 (2:2)
Branky: J. Zborovský 3, asistence: M. Volný 2, D. Pokorný.
Sestava: D. Pokorný - J. Kaša, D. Lach, T. Chrobák, M. Volný, A. Durczok, J. Zborovský, O. Šoch, J. Šelong - P. Müller.
13. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (4. kolo.)
TJ PETŘVALD - D. LUTYNĚ 7:2 (6:1)
Branky a asistence: J. Zborovský 4/0, A. Durczok 1/2, M. Volný 1/1,V.
Šmatelka 1/0, O. Šoch 0/2, D. Lach 0/1, J. Šelong 0/1.
Sestava: D. Pokorný - D. Lach, V. Šmatelka, T. Chrobák, V. Sommer, J.
Bořil, M. Volný, J. Zborovský, A. Durczok - P. Müller a J. Šelong.

17. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (5. kolo.)
TJ PETŘVALD - ALBRECHTICE 4:2 (3:0)
Branky: J. Zborovský 2, V. Šmatelka, T. Chrobák.
Sestava: D. Pokorný - J. Bořil, V. Šmatelka, V. Sommer, O. Šoch, M. Volný, J. Zborovský, D. Lach, A. Durczok - P. Müller a T. Chrobák.
24. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (6. kolo).
H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD 1:4 (1:2)
Branky a asistence: A. Durczok (J. Zborovský), J. Zborovský 3 (A. Durczok, O. Šoch, -).
Sestava - D. Pokorný - J. Bořil, V. Šmatelka, V. Sommer, M. Volný, J.
Zborovský, D. Lach, A. Durczok, T. Chrobák - O. Šoch, P. Müller a J. Šelong. Výborný 2. poločas, utkání se hrálo na umělé trávě v Č. Těšíně.
30. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (7. kolo).
TJ PETŘVALD - V. BOHUMÍN 20:0
Branky: J. Zborovský 10, V. Šmatelka 3, A. Durczok 3, D. Lach 2, O.
Šoch 2.
Sestava: D. Pokorný - O. Šoch, J. Bořil, V. Sommer, V. Šmatelka, D.
Lach, A. Durczok, T. Chrobák, P. Müller - D. Szymanski, J. Šelong.
Po 7 kolech jsou starší žáci Hepa na 3. místě tabulky.
Trenér - K. Pokorný.
K. Pokorný
Starší přípravka
31. 8. - mistrovské utkání okr. přeboru (1. kolo).
Baník ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD 5:3 (2:1)
Branky: Š. Böhm 2, V. Kuzma.
Sestava: V. Kuzma - J. Šustek, J. Zborovský, M. Pokorný, V. Lach, D.
Sobita - F. Gavlas, Š. Böhm, A. Levánszký, A. Otýpka, A. Súdna.
Branky: Š. Böhm 2, V. Kuzma. Velmi dobrý výkon.
7. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (2. kolo.)
TJ PETŘVALD - TĚRLICKO 5:5 (3:3)
Branky: Š. Böhm 3, M. Pokorný, A. Súdna.
Sestava: V. Kuzma - J. Šustek, J. Zborovský, M. Pokorný, V. Lach, D.
Sobita - F. Gavlas, Z. Zahnaš, Š. Böhm, A. Levánszký, A. Otýpka - A.
Súdna. Výborný výkon.
14. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (3. kolo.)
H. SUCHÁ - TJ PETŘVALD 3:7 (0:4)
Branky: Š. Böhm 3, Š. Bitala 2, Z. Zahnáš, V. Lach.
Sestava: V. Kuzma - J. Šustek, J. Zborovský, M. Pokorný, V. Lach, D.
Sobita - Z. Zahnaš, A. Súdna, Š. Böhm, A. Levánszký. Výborný výkon.
28. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (4. kolo).
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD 7:5 (4:4)
Branky: Š. Bitala 3, Š. Böhm 2.
Sestava: V. Kuzma - J. Šustek, M. Pokorný, V. Lach, D. Sobita, Z. Zahnaš
- A. Súdna, Š. Böhm, A. Levánszký, Š. Bitala, A. Otýpka. Výborný výkon.
29. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (5. kolo).
TJ PETŘVALD - Slovan HAVÍŘOV 6:10 (3:4)
Branky: Š. Bitala 4, A. Súdna 2.
Sestava: V. Kuzma - J. Zborovský, M. Pokorný, V. Lach, D. Sobita, Š. Bitala - Z. Zahnaš, A. Súdna, A. Otýpka, J. Šustek, Š. Böhm. Výborný výkon.
Trenér - J. Cífka.
J. Cífka

Mladší přípravka
4. 9. - turnaj č. 1
MFK HAVÍŘOV „B“ - TJ PETŘVALD 2:13
Branky: T. Serafín 5, L. Poloch 4, P. Šplíchal 2, A. Súdna, D. Bednář.
H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD 0:10
Branky: T. Serafín 6, P. Šplíchal, D. Bednář, A. Súdna, L. Poloch.
MFK HAVÍŘOV „A“ - TJ PETŘVALD 4:1
Branka: T. Serafín.
Sestava: J. Pečonka - V. Wencel, D. Polášek, P. Šplíchal, A. Súdna, T.
Serafín - L. Poloch, D. Bednář. Výborný výkon.
Starší žáci (D. Lutyně)
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11. 9. - turnaj č. 2
MFK KARVINÁ „B“ - TJ PETŘVALD 3:2
Branky: T. Serafín, P. Šplíchal.
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD 4:7
Branky: T. Serafín 4, P. Šplíchal 2, D. Bednář.
DĚTMAROVICE - TJ PETŘVALD 2:3
Branky: T. Serafín, P. Šplíchal, A. Súdna. Výborný výkon.
18. 9. - turnaj č. 3
MFK KARVINÁ „A“ - TJ PETŘVALD 9:0
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD 3:7
Branky: T. Serafín 4, P. Šplíchal, L. Poloch, A. Súdna.
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD 1:14
Branky: T. Serafín 7, J. Pečonka 3, A. Súdna 2, D. Bednář 2.
Sestava: P. Šplíchal - T. Serafín, J. Pečonka, A. Súdna, D. Bednář, L. Poloch - L. Böhmová, V. Dorňák, V. Hlavatý, M. Patoraj. Výborný výkon.
Trenéři: R. Gříbek, P. Súdny, K. Pokorný, P. Böhm.
Mladší přípravka.

K. Pokorný

NAPSALI NÁM...
Poděkování
Dne 2. 9. 2017 se děti z Domova
pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková organizace již poněkolikáté zúčastnily
„Setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského kraje“,
které pro tyto děti pořádá Fond
pro opuštěné a handicapované
děti a mládež. Moc nás potěšilo, že si i letos na děti z Benjamínu vzpomněl předseda tohoto
fondu pan Dr. Vítězslav Černoch
a na tuto akci nás opět pozval.
Pozvání jsme velice rádi přijali,
protože tato akce je vždy skvěle
připravená a děti si ji každoročně
perfektně užijí. Ani letos jsme nebyli zklamáni. Čekalo nás bohaté
občerstvení a pestrý program plný
zábavy, legrace, her a tance. Děti
mohly i letos zkusit štěstí v tombole nebo při „kole štěstí“. Mnohé byly úspěšné a odnášely si
krásné dárečky. Kdo nic nevyhrál,
odnesl si krásný balónek a pochutnal si na bonbónech nebo
čokoládě, které měly děti dosytnosti. Letos se mohli účastníci
akce projet po obci Mořkov u Nového Jičína, kde se akce konala,

krásným autobusem-veteránem, což děti
uvítaly s velkým nadše ním. Podobně
také možnost
projet se v kočáře taženým
koňmi nebo na
poníkovi. Hlavně kluci pak
ocenili příležitost vyzkoušet
si na simulátoru, jak se řídí
pravá „Formule 1“. Zajímavá byla také
prohlídka místní ho kostela
sv. Jiří s výkladem pana faráře.
Prostě i letos to bylo vše na jedničku s hvězdičkou. Proto bychom
chtěli touto cestou velice moc poděkovat panu Dr. Vítězslavu Černochovi a jeho spolupracovníkům
z Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež i všem
ostatním lidem, kteří s přípravou a realizací akce pomáhali.

Děkujeme také
Městskému úřadu města Orlo vé a Městskému
úřadu města Petřvaldu za finanční podporu celé
akce. Děkujeme, že dětem pomáháte a věnujete tomu svůj čas
a energii. Patří vám všem velký
dík a moc si toho vážíme.

naše nejstarší, pro které přijedou
třeba jejich oblíbení herci z Prahy. Několikrát ročně odjíždí do
Ostravy plně obsazený autobus
z Havířova a na běžných petřvaldských autobusových zastávkách
nastupují fandové divadla, aby
zhlédli operu, operetu či balet
v Dvořákově divadle nebo v Divadle Jiřího Myrona - to organizuje
SKS. Nesmíme zapomenout ani
na náš kostel svatého Jindřicha,
který se několikrát ročně promění

v koncertní sál s krásnou akustikou. Poslední koncert v kostele
sv. Jindřicha se uskutečnil v neděli 24. září 2017 v 16 hodin.
Byl to „Koncert duchovní hudby“. Milými hosty petřvaldských
občanů byli členové „Lidové konzervatoře a múzické školy v Ostravě“. Představili se posluchači
pěvecké třídy Mgr. Josefa Fryščáka a smyčcové kvarteto Mgr.
Alžběty Kolářové. Na programu
zněly skladby W. A. Mozarta, G.

Za všechny z Benjamínu
Mgr. Darja Kuncová, ředitelka organizace
Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí
DOZP Benjamín středisko v Havířově

Kultura ve městě
Do kulturního domu v našem
městě přicházejí děti z mateřských škol, žáci základních škol
„U kostela“ nebo z Masarykovy školy, ale také naši nejstarší žáci, kteří budou odcházet do
středních škol nebo učilišť. Je to
dobře, že se děti a žáci seznámí
nejen s různými žánry, ale také
s kulturním chováním, což budou všichni v životě potřebovat.
Ale kulturní dům navštěvují také
dospělí a nezapomíná se ani na

F. Händla, Giuseppe Verdiho, Luigi Cherubiniho, ale také černošské spirituály, skladby Leonarda
Cohena a mnoho dalších krásných melodií. Až uvidíte v Petřvaldských novinách pozvání na
koncert v kostele sv. Jindřicha,
přijďte, nebudete litovat. Zveme
nejen občany, ale i žáky škol, kteří mají rádi krásnou hudbu a zpěv.
Jsme rádi, že mnozí občané našeho města si kulturu cení.
Ilona Karkošková
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Dovolená s andělem i liškou - aneb s jógou v roce 2017 podruhé
Dopřáli jsme si letos ještě jednu
společnou dovolenou, tentokrát
na horách…a když hory – tak Tatry - a když Tatry, tak Tatranská
Lomnica a retrohotel MORAVA
známý z filmu Anděl na horách.
I když je už v rukou nového majitele, bude ještě chvíli trvat, než
se zrenovují veškeré pokoje, a tak
si některá děvčata skutečně užila
i prastarého interiéru s retrovůněmi. Ostravští jogíni tam jezdívali
za turistikou a jógou léta, než vyměnili Tatranskou Lomnici a retrohotel Morava za Štrbské pleso
a moderní hotel Triglav. Mají tam
sice wellnes, ale ten nezaměnitelný ranní pohled z jídelny hotelu
na Lomnický štít, ten jim schází. A teď pár postřehů z našeho
pobytu. Přes celkem chladnější
a deštivý podzim ten týden, který jsme v Tatrách strávili, bylo
krásné počasí a sluníčko všem
zvedalo náladu. V úterý nás autobus zavezl do termálních koupelí
Vrbov a my jsme kromě vyhřívání
kostí v bazénech s horkou vodou
plavali i ve venkovním plaveckém
bazénu a přes poledne se opalovali venku na lehátkách…Voda
tam je jodovo –sírová, takže zbytek dne následovalo celkem vysílené ploužení po městě a okolí…
tak jsme aspoň aktivovali foťáky.
Ranní cvičení jógy bylo samozřejmě dobrovolné. Vylézt z vyhřátého
pelechu tak brzy po ránu se mnohým nechtělo, ale jak glosovala
jedna z účastnic „ranní cvičení mě
(skoro stařenku dle věku 73 let)
nakoplo k další turistice, kterou
jsem zvládla se svou skupinou
bez úrazu a s úsměvem na tváři“.
Děvčata z taiči s Evičkou s námi
v nevytopeném salónku, který
nám na cvičení zapůjčili, vydržela
jen chvíli. Pak šla provozovat svá
ranní kouzla přímo ven pod hotel
vstříc vstávajícímu sluníčku. Pro
nás už bylo na venku na zemi s karimatkou dost chladno, a tak jsme
zůstali uvnitř. Sluníčko nám svítilo
i tam. Dechová cvičení některým
připomněla, že dýchání není samozřejmý a jednoduchý proces, ale
že i s dechem je možno a zvláště při turistice i třeba pracovat

tak, aby bylo dost sil i energie
v těle a člověk se mohl opravdu
kochat krajinou. Uvolňování svalů
a večerní masáže „ušlých ťapek“
byly na denním pořádku. Naštěstí večírek s country kapelou Fénix
z jižní Moravy byl hned v neděli
večer. Protančily jsme na parketu
střevíčky a od pondělka už byly na
řadě pohorky.
Kamarádka Jindřiška chodila Tatrami volajíc do lesa na medvídka
Míšu (asi zkoušela zákon karmy
- jak se do lesa volá…tak na vás
z lesa vyběhne…), Iva s Dášou
při výstupu na Popradské pleso
bez volání ani nestačily vytáhnout
foťák, jak se lekly (mrzí je to doteď). Přítomný medvídek se určitě
lekl více než ony, raději se z turistické cestičky zvedl a odkráčel
do lesa, ukázal jim jenom zadek.
Určitě ještě dlouho uvažoval, proč
ty holky na něho s takovou hrůzou
v očích zíraly. Když jsme dojížděly do Tater, paní průvodkyně varovala před jelení zvěří, která prý je
v parku okolo hotelů dost obvyklá
„nekrmit z ruky, nehladit, koušou
prý a kopou“. Jestli je to pravda
jsme nezjišťovali, faktem ale je, že
Pavlovi pózovaly laně před objektivem docela klidně a v pohodě se
pásly. A Zbojnická koliba má mož-

ná i smlouvu s jelenem - nadhání
večerní návštěvníky do útulného
interiéru. Když děvčata slyšela,
jak se něco velkého a těžkého
prodírá křovím v parku, byla uvnitř
jako blesk…

většina mladých myšáků musel
šetřit, aby si mohl dovolit vymoženosti, jimiž okouzloval půvabné myšky. Nakonec se rozhodl.
Oblékl si bílou košili, kravatu
a vytáhl ze skříně oblek, v němž
chodil do tanečních. Podíval se
na sebe do zrcadla a spokojen
s tím, jak vypadá, skočil do auta
a jel hledat nejkrásnější kyti-

ci pro svou vyvolenou. V šesti
místních květinářstvích žádnou
nenašel. Tu pravou objevil až
v sousedním městě. Zaplatil ji
s krvácejícím srdcem a podíval
se na hodinky. Hrůza - bylo víc,
než tušil! Zpátky uháněl jako šílený. Kličkoval mezi auty, dělal
jednu myšku za druhou a nic nedal na to, že ostatní myšáci na

Téměř všichni, co si prošlápli v některém směru úsek mezi Hrebienokom a Zámkovského chatou,
se mohli potěšit s pózující liškou
Bystrouškou. Některým předváděla modeling - pózovala v sedě i v
leže a po jiných zase loudila něco
na zub - nepohrdla prý ani tatrankou. My byly připravené, nesly jsme masíčko - vzala ho přímo
z ruky. Jak glosovala foto na FB
loňská návštěvnice Tater Svaťka,

předvádí se na stejném místě už
druhou sezonu. Při výstupu Furkotskou dolinou na Solisko jsme ještě
nasbírali borůvky, no a sběr hub to ani netřeba komentovat. Rostly
zkrátka všude a ve všech možných
velikostech, ještěže pokoje na hotelu byly celkem malé, takže to nikdo se sběrem nepřeháněl. Pobyt
v přírodě byl pro všechny elixírem
mládí, cesta domů, kochání se,
dýchání, odpočinek, naslouchání tichu i zpěvu ptáků, šumění
listů i tekoucí vody v lůně přírody
- chvílemi bezstarostnosti a svobody. Konečně byl každý z nás
sám sebou, chvilku si odpočinul
od plánování, sledování termínů,
nutkání pořád něco kutit a posuzovat. Je to za námi, znovu jsme
doma a co nám dala tato společná
dovolená, to teprve uvidíme. Každopádně na rok pojedeme znovu,
vždyť Tatrami možno chodit po tolika chodníčcích a v každé roční
době jsou nové a jiné, mají své
nezaměnitelné kouzlo, jak dokazují
fota v našich virtuálních jógových
albech na adrese: www.jogalanda.
rajce.idnes.cz. A tatranský vzduch
a klid je pro každého z nás lékem
nejlepším.
Za všechny spokojené retrorekreanty
Jolanda Inka Burová

Bajka o myšákovi
Pamatujete si na netrpělivého
myšáka z minulého čísla Petřvaldských novin? Co měl přinést myšce třetí kytici květů,
aby naplnila jeho touhu? Určitě jste zvědaví, proč nepřišel.
Myšák onoho rána po snídani
dlouho přemýšlel. Myška se mu
sice moc líbila, jenže poněkud
ho překvapila náročností. Jako

něho troubili a ťukali si na čela.
Když odvážně řízl zatáčku, vynořila se před ním obrovská žlutočerná čelní maska nákladního
auta. Ozvala se rána a s myšákem byl konec. Jaké z této bajky plyne poučení? Spěcháte-li
přespříliš, vaši snahu nikdo neocení!
Vladimír Kostiha
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům

Dne 11. listopadu 2017 oslaví své 55. narozeniny pan Pavel Gurecký.
To jsi poprvé spatřil tento svět. Maminka Ti život dala, na mlíčku Tě vychovala.
Proto na ten den vzpomínej a lahvičku popíjej. Přejí rodiče.

Zdeňka Vicherková

90 let

Marie Knapíková

90 let

Miroslav Trombík

85 let

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

Vzpomínáme

Uzavřená manželství
Ivo Flašar
a Alexandra Kalužová

Nad petřvaldských hřbitovem tichý vánek věje,
a Tobě, tatínku, k věčnému spánku tichou píseň pěje.
Dne 4. listopadu 2017 vzpomeneme 3. smutní výročí úmrtí
pana Milana Rösnera. S láskou a úctou vzpomínají syn Zdeněk,
dcera Anička s manželem, vnučka Veronika s manželem,
vnuk Libor s manželkou a pravnučky Kristýnka, Nikolka a Izabelka.

Jiří Uher a Lucie Ježová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Osud nám nikdy nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
My už nemůžeme pro Tebe nic udělat, jen svíci hořící a hezkou kytici Ti
na hrob dát, chvíli postát a vzpomínky věnovat.
Dne 17. října 2017 jsme si připomněli 15. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka pana Vladimíra Opálky.
S láskou a slzou v oku vzpomíná syn Miroslav s rodinou.

Vojtěch Daníček
Oliver Kamenec
Tomáš Martinák
Adéla Mařecová
Jan Paldus
Natálie Zöldová
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Tak nestůj nad mým hrobem, zadrž svůj žal, vždyť já jsem nezemřel, já žiju dál.
Dne 15. listopadu 2017 by oslavil 65. narozeniny můj manžel, otec, dědeček,
bratr a tchán pan Aleš Šimurda. Zároveň si připomeneme dne 13. listopadu
25. výročí tragického úmrtí. Vzpomíná manželka Dagmar, děti Martina,
Tomáš a Ludmila s rodinami.

Zemřeli občané
Zdeněk Knybel
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Slzy v oku, smutek v srdci,
jen vzpomínky nám zůstaly.
Dne 25. října 2017 jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí paní Blanky Tomanové
z Petřvaldu. S láskou vzpomínají syn Aleš
a dcera Dana s rodinami, sestra Jarmila
a manžel Josef.

Prázdný je domov, smutno je v něm. Chybíš
nám, maminko, chybíš nám všem.
Dne 5. listopadu 2017 vzpomeneme
10. výročí, kdy nás opustila moje manželka
paní Eva Burdková. S láskou a úctou
vzpomínají manžel Karel, dcera s rodinou,
vnučka s rodinou.

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a v srdcích našich žije dál.
Dne 8. listopadu 2017 vzpomeneme
nedožité 85. narozeniny
pana Benedikta Kubného. S láskou a úctou
vzpomíná manželka Emília s rodinou.

Očím jsi se ztratil,
ale v srdcích zůstáváš navždy.
Dne 30. listopadu 2017 by se dožil 75. let
pan Radomír Niedziela. S láskou vzpomíná
manželka Jiřina, dcera Jana, Milada a syn
Dalibor s rodinami.

Dne 18. listopadu 2017 bychom chtěli
vzpomenout na pana Františka Klama,
který by oslavil svých krásných 90 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Elena
s manželem Pavlem, vnuk Lukáš s rodinou
a vnučka Lucie s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 18. října 2017 uplynulo 9 let od úmrtí
paní Jiřiny Chládkové. Dne 11. července
2017 by oslavila 94. narozeniny. Kdo jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcera
Šárka Doškářová s rodinou.

94 let
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Na dlouhou cestu se vydal sám, v srdcích zbyla jen láska a vzpomínka nám.
Dne 21. listopadu 2017 by oslavil své 80. narozeniny pradědeček, dědeček, tatínek, manžel pan Martin Sobol
a dne 15. září 2017 jsme si připomněli 4. výročí jeho úmrtí. Nikdy nezapomeneme na jeho lásku, kterou nám dával.
Manželka Mária, synové Miroslav, Martin a dcera Alena s rodinami.

Jak tiše žila, tak tiše zemřela. Skromná ve svém životě, tichá ve svých bolestech.
Dne 3. října 2017 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí paní Jany Ptákové, rozené Jaglařové.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 18. listopadu 2017 si připomeneme nedožitých 90 let
pana Antonína Herdy a 1. ledna 2018 10 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu dcery s rodinami.

Úmrtí
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila naše maminka, tchýně, babička, prababička,
sestra, švagrová a teta paní Vlasta Horáková. Zesnula náhle dne 14. září 2017 ve věku 77 let.
S láskou stále vzpomíná dcera Ivana, zeť Libor, vnučky Nikola, Kateřina, Lucie,
Veronika a pravnuk Lukáš.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

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

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

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

DOST SILNÝ A ÚSPORNÝ
Přijďte se sami přesvědčit

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozu ŠKODA
RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol dynamiky
a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým a kultivovaným chodem. Vyjeďte
s ním na svou oblíbenou silnici a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou
zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta spíš z ekonomické
stránky? Pak oceníte kombinovanou spotřebu 4,6 l/100 km, vysokou životnost,
podloženou intenzivními zátěžovými testy, nebo výhodné financování
se ŠKODA Financial Services.
Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI ve voze ŠKODA
RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.
novaskodarapid.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autosalon Kudrna s.r.o.
Příčná 1245
735 14 Orlová-Poruba
Tel.: 596 511 944
www.autosalonkudrna.cz

Informace k inzerci v Petřvaldských novinách
• za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující 6 Kč včetně
DPH za 1 cm2
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:
4,5 cm
9,3 cm
14,2 cm
19 cm

!

• inzerce je zveřejněna na základě objednávky
(vzor na www.petrvald-mesto.cz)
• objednávky inzerce: Bc. Lucie Švandová,
tel. 596 542 907, e-mail: svandova@petrvald-mesto.cz
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FIRMA ZÁVIŠEK JAN
nabízí

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

ČERPÁNÍ
A ODVOZ
FEKÁLIÍ
Tel.: 775 910 530
Provozovna Orlová
Prodám starší rodinný
dům v Petřvaldě,
ul. Družstevní,
vel. pozemku 1 800 m2,
dům i zahrada na velice
hezkém a klidném místě.

AKTIVACE
ZA 1 KČ

V případě zájmu
volejte nebo pište.
Tel. 724 294 015

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.

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

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců
a sedacích souprav
WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

- půjčování stroje Kärcher
- mytí oken
Mobil:
Mobil:

HELFNU.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

m.navrata@email.cz

606 363 300
731 490 561

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
www.setalarm.cz
veškeré elektroinstalační
práce.

777 677 379

777 677setalarm@email.cz
379
setalarm@email.cz
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Firma Zdeněk Závišek
nabízí tyto služby:
- výroba a oprava laviček
- výroba dětských laviček
- kosení trávy
Tel.: 602 527 216,
775 910 530
Provozovna Orlová

NOTÁŘ
V ORLOVÉ
JUDr. Radim Duda,
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

Prodám metrovou
ohýbačku plechu
do síly 0,8 mm. Levně.
Mob. 732 806 305

.

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199

e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

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

Petřvaldské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, náklad 3.000 výtisků, ev.č. MK ČR E 12134. Vydává město Petřvald
pro město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ: 00 297 593. www.petrvald-mesto.cz. Předsedkyně redakční rady: Radmila
Kulínská, tel. 602 707 181. Příspěvky a inzerci lze podávat nejpozději do uzávěrky. Příspěvky jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátu
WORD. Kontakt: tel. 596 542 907, svandova@petrvald-mesto.cz. Redakce si vyhrazuje právo na event. redakční úpravy příspěvků (krácení a gramatické
korektury). Názory dopisovatelů nemusejí odpovídat mínění redakce. Grafika, sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Frýdek-Místek.

