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Předávání plakety oceněnému M. Zajíčkovi

OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Připravujeme rozpočet města na rok 2018
Vedení města se již od září letošního roku zabývá přípravou rozpočtu na příští rok. V roce 2018
plánujeme dvě finančně náročnější investiční akce. První bude
realizace energetických úspor
na objektech domů s pečovatelskou službou (č. p. 1734, 1735,
1737), kde se rozpočtové náklady pohybují na částce 22 mil. Kč.
Na realizaci těchto stavebních
úprav jsme získali dotaci ve výši

cca 5,5 mil. Kč. Souběžně bude
probíhat rekonstrukce 17 jednopokojových bytů v budově č. p.
1735 na 8 bytů 2+1 a 4 byty 1+1,
a to v rozpočtových nákladech za
cca 8 mil. Kč. Druhou objemově
finančně náročnější investicí bude
I. etapa rekonstrukce elektroinstalace na budově Masarykovy
školy, kde jsou rozpočtové náklady ve výši cca 7,5 mil. Kč. Na
tomto objektu proběhne souběž-

ně výměna oken, kdy rozpočtové
náklady činí 3 mil. Kč. Tyto stavební práce budou realizovány během
letních prázdnin. Celkově v příštím roce předpokládáme příjmy
ve výši 128 mil. Kč, výdaje ve výši
163 mil. Kč. Rozdíl ve financování ve výši 35 mil. Kč plánujeme
pokrýt především z fondu rezerv
a rozvoje – 25 mil. Kč a převodem z běžných účtů – 10 mil. Kč.
Takto navržený rozpočet byl fi-

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
13. prosince 2017
v 16:00 hod.
v Kulturním domě
města Petřvald.
nančním výborem a radou města
doporučen zastupitelstvu města
ke schválení.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
63. schůze Rady města Petřvaldu se konala 10. října 2017
RM vyhlásila záměr pronájmu
pozemku parc. č. 4550/11 k. ú.
Petřvald u Karviné.
RM rozhodla  
 o výběru vítězného uchazeče na
realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Příprava a tisk Petřvaldských novin“ a uzavření smlouvy
o dílo s firmou JENA Jesenické
nakladatelství, Šumperk za cenu

5 523 Kč bez DPH za 1 výtisk
a s celkovým objemem zakázky
max. 2 mil. Kč bez DPH;
 o výběru vítězného uchazeče na
realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Realizace kamerového
systému města Petřvald – I. etapa“ a o uzavření smlouvy o dílo
s firmou TC servis, s.r.o., Otrokovice za cenu 526 842 Kč bez DPH.

RM vzala na vědomí výsledek procesně personálního auditu Městského úřadu v Petřvaldě a rozhodla
o zvýšení počtu zaměstnanců.
RM rozhodla  
 o prodeji podílových listů Fondu
řízených výnosů v celkovém objemu 5 mil. Kč;
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu

Moravskoslezského kraje určené
k financování sociálních služeb;
 o prodeji stolních týdenních
kalendářů města Petřvaldu za
cenu 36 Kč/ks včetně DPH;
 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pro „Dokumentaci
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Kanalizace Podlesí“
Pokračování na následující straně
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se společností AQUA PROCON
s.r.o., Brno. Cena díla se zvyšuje o 126 000 Kč bez DPH,
cena díla po změně celkem
činí 962 850 Kč bez DPH.
Termín díla je prodloužen do
31. 3. 2018;
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na zakázku „Dětské hřiště na pozemku p. č. 3879/6

vybavení Petřvald č. p. 1872,
částí pozemku parc. č. 2403/5
a pozemku parc. č. 2403/6, jehož součástí je stavba – jiná
stavba, vše v k. ú. Petřvald
u Karviné, a to Tenisový klub
Petřvald, z.s.

a 3879/7 v k. ú. Petř vald
u Karviné“, uzavřenou mezi
DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice
a městem Petřvald, z důvodu
prodloužení lhůty pro dokončení díla do 31. 10. 2017;
 na základě předložené nabídky o výběru nájemce pozemku
parc. č. 2403/2, jehož součástí
je stavba – stavba občanského

RM vyhlásila  
 záměr pronájmu nebytových prostor v 1. p. p. domu č. p. 1613

v Petřvaldě na ul. Březinské, na
pozemku parc. č. 1837/5 v k.
ú. Petřvald u Karviné o výměře
18,82 m2;
 záměr pronájmu části bytového
domu na ulici Šenovská č. p. 1,
na pozemku parc. č. 931 v k. ú.
Petřvald u Karviné.
RM vzala na vědomí výkaz o čerpání rozpočtu k 31. 8. 2017.

64. schůze Rady města Petřvaldu se konala 17. října 2017
RM schválila

Petřvald Školní 246, přísp. org.,
a to výmaz školní jídelny – výdejny s kapacitou 84 strávníků při
současném zachování kapacity

 změnu v rejstříku škol a školských zařízení pro Základní školu a Základní uměleckou školu

školní jídelny pro 620 žáků;
 změnu v rejstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou školu Petřvald 2. května 1654, přísp.

org., a to zapsání školní jídelny
– výdejny s kapacitou 100 strávníků a zvýšení celkové kapacity
školní jídelny na 250 strávníků.

vše v k. ú. Petřvald u Karviné,
s nájemcem Tenisovým klubem
Petřvald, z.s.;
 o poskytnutí dotace ve výši
22 500 Kč účelově určenou

na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a o uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace s Moravskoslezským krajem.

65. schůze Rady města Petřvaldu se konala 25. října 2017
RM rozhodla  

stavba – stavba občanského vybavení Petřvald č. p. 1872, část
pozemku parc. č. 2403/5 a pozemek parc. č. 2403/6, jehož
součástí je stavba – jiná stavba,

 o uzavření smlouvy o nájmu
a provozování Sportovního areálu Petřvald na pozemku parc.
č. 2403/2, jehož součástí je

21. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 18. října 2017
ZM schválilo Strategický plán rozvoje města Petřvaldu na období
2017 – 2030.

ZM vyhlásilo záměr směny pozemku parc. č. 5516/1 k. ú. Petřvald
u Karviné ve vlastnictví města Petř-

vald za pozemky parc. č. 5516/2,
č. 5516/7 a č. 6397/14, vše k. ú.
Petřvald u Karviné.

ZM rozhodlo objekt č.p. 924 na ul. Ostravské neprodávat a zároveň rozhodlo o jeho rekonstrukci na bytový dům.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 9. 2017 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

85 055,00

86 794,60

73 312,45

Nedaňové příjmy

11 415,00

11 754,00

9 546,25

0,00

190,00

189,96

3 945,90

5 688,88

4 536,03

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

100 415,90

104 427,48

87 584,69

Běžné výdaje

89 470,00

95 757,46

58 603,26

Kapitálové výdaje

59 925,00

63 643,00

23 657,27

VÝDAJE CELKEM

149 395,00

159 400,46

82 260,53

45 899,10

51 512,14

-4 757,59

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 440,00

Prodej podílových listů

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

873,43

48 979,10

54 592,14

-5 324,16

Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Stavy na bankovních účtech k 30. 9. 2017
Základní běžný účet
20 272 039,39 Kč
Fond rezerv a rozvoje
48 369 155,22 Kč
				

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.
Pavlína Malíková, finanční odbor

Údržba místních komunikací v zimním období 2017–2018
Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční
prostředky, aby tak zmírnilo závady
vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v průběhu
zimního období. Přesto se setkáváme se stížnostmi na automobily
parkující na místních komunikacích
(zejména v obytných zónách např.
Marjánka, Holubova kolonie, Na
Svahu, Finské domky a u panelových domů na ul. Březinské). Z těchto důvodů upozorňujeme řidiče
motorových vozidel na dodržování
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích, v plat-

ném znění a prováděcí vyhlášky
č. 30/2001 Sb. k výše zmíněnému
zákonu. Jedná se zejména o parkování vozidel na vozovkách, kde
jsou vytvářeny překážky jak v silničním provozu, tak i při provádění
zimní údržby místních komunikací
(pluhování) a odvozu komunálního
odpadu. Zároveň Vás upozorňujeme, že v případě neprůjezdnosti
nebude na této místní komunikaci prováděna zimní údržba ani náhradní svoz odpadu. Pro informaci
uvádíme seznam pořadí důležitosti
udržovaných komunikací pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních
komunikací.

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

nikace nezařazené do I. pořadí.
V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a neschůdná, není
údržba prováděna dle plánu zimní
údržby, ale operativně dle povětrnostních podmínek a situace na
místních komunikacích. Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu
na sjezdech z místních komunikací
k nemovitostem. Děkujeme všem
občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby
ve městě Petřvald.
Gabriela Kochová,
odbor výstavby a životního prostředí
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA PROSINEC 2017

Setkání jubilantů

1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Prosinec: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 27., 28.
2. Svoz plastů 14. prosince
3. Svoz papíru 5. prosince
4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Prosinec: 18., 19.

Realizace I. etapy kamerového
systému města Petřvald
Od konce listopadu 2017 jsou v provozu kamery se záznamovým zařízením, které tvoří I. etapu budoucího kamerového systému města
Petřvald. Nové kamery jsou umístěny na budově radnice a hlídají celé
okolí budovy před vandaly a případnými nenechavci. Záznamy z těchto
kamer jsou k dispozici PČR. Záznamové zařízení má dostatečnou kapacitu proto, aby byl kamerový systém v následujících letech rozšiřován do dalších částí města. Mgr. Lucie Polková, vedoucí odboru správního

Informace k volbě prezidenta České republiky
V souvislosti s připravovanou volbou prezidenta České republiky dle
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které se uskuteční ve
dnech 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 13. ledna
2018 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
Volební okrsek č. 5 - Základní škola Masarykova, Závodní 822, Petřvald
Volební okrsek č. 6 - Dům s pečovatelskou službou, Ráčkova 1738, Petřvald
Upozorňujme voliče volebního okrsku č. 6, kteří doposud volili v budově Domu s pečovatelskou službou, Ráčkova 1735, Petřvald, že
došlo ke ZMĚNĚ SÍDLA VOLEBNÍHO OKRSKU, a to do budovy Domu
s pečovatelskou službou, Ráčkova 1738, Petřvald (kulturní místnost
nové budovy DPS)!!!
Dále informujeme voliče, o tom, že případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 26. ledna 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a 27. ledna 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin,
přičemž hlasovací lístky s označením 2. kola volby budou voličům vydávány přímo ve volebních místnostech ve dnech voleb.
Bc. Eva Kaňová, odbor správní

Informace k volbě prezidenta republiky
ve dnech 12. a 13. 1. 2018

Foto: Pavel Římánek

V pátek 6. 10. 2017 proběhlo
v sále KD tradiční setkání jubilantů, kteří se v letošním roce
dožili 70 a 75 let. U vchodu vítali jubilanty a jejich doprovod pan
starosta J. Lukša a členové komise pro občanské záležitosti paní
Š. Němcová a D. Stromská a pánové P. Přeček a M. Hesek přáním
a růží. Po zápisu do pamětní knihy vstupovali hosté do sálu, jehož
slavnostní atmosféru podtrhávaly
krásně vyzdobeny stoly a hořící
svíčky na stolech. Židle u stolů
byly zaplněny 96 hosty do posledního místečka. Po vystoupení
účinkujících Moravskoslezského
divadla nastal čas pro povídání
a vzpomínání. Vzpomínala také
paní Danuše Káňová, bývalá matrikářka města, která se dodnes
každoročně setkání účastní:
První setkání jubilantů se uskutečnilo v roce 1983 v KD J. Fučík pod
názvem „Poděkování mladších-starším“, ve vedení města byli tenkrát pánové Fr. Knybel, L. Pavinský
a M. Fukala, setkání se pak konala každoročně, program zajišťovaly

děti z MŠ a pěvecký sbor Nové mládí, který vedl pan učitel Ladislav
Ošelda. K tanci a poslechu hrála
dechovka DK VŽKG a tančilo se až
do pozdních hodin. Od roku 1991
se setkání pořádala již v novém
KD města. Program byl zajišťován
např. soubory „OLŠINA“ a „OLŠINKA“, jedním z účinkujících byl také
Pavel Novák.
A jak hodnotili dnešní setkání samotní hosté: „…Operetky, nabrali
jsme energii…Není, co vytknout,
prvotřídní program, to jsme nečekali, krásně připraveny stoly…Moc
se nám to líbilo, milá pozornost
města, v našem věku nás to moc
potěšilo…Program byl na úrovni,
nádherně připravený sál dotváří
atmosféru příjemného setkání,
ani jsem netušila, že je náš ročník ještě tak plný a zdravý… To
se vám povedlo, vzpomínky, které
se vrátily…“
Tak ať vám to sluníčko v duši, milí
jubilanti, svítí ještě dlouho, a ať se
jím mohou spolu s vámi hřát všichni, kteří vás mají rádi.
Za KPOZ Šárka Němcová

P. S. Ještě jeden ohlas: … Všem, kteří se postarali o přípravu, díky…
Ten největší dík patří paní matrikářce Ivaně Tomkové a kulturní referentce Bronislavě Siudové, pod jejichž taktovkou celá příprava (nově - občerstvení, výzdoba) proběhla, a také ostatním děvčatům, která pomáhala.

(případné II. kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018)
Dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů, (zákon o volbě prezidenta republiky), § 33 upozorňujeme voliče, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu jsou zapsáni, na možnost požádat o vydání voličského průkazu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:
1. osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do
16.00 hodin. Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
2. písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
tj. do 5. ledna 2018, Městskému úřadu v Petřvaldě. Toto podání
musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky. Městský úřad voličský průkaz voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
		

Petra Bierská, odbor správní

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat za sebe i za svou manželku za
velice hezké a příjemné setkání jubilantů u výročí narozenin, které připravilo město Petřvald a zejména jejich zaměstnanci Ivana
Tomková – matrikářka a Bronislava Siudová – kulturní referentka.
Manželé Dáša a Petr Oborní

PODĚKOVÁNÍ
Jsem občankou města Petřvald a chtěla bych prostřednictvím Petřvaldských novin poděkovat představitelům radnice za to, že nezapomínají na své občany (seniory), kteří v letošním roce dovršili
70 – 75 let, a připravili pro ně krásný a zdařilý program. Poděkování
patří především paní Ivaně Tomkové a paní Bronislavě Siudové za
vzornou přípravu a organizaci. Díky patří i členům Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, jejich vystoupení potěšilo i pohladilo po duši. Přeji do další práce hodně úspěchů.
Markéta Kapiašová
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V měsíci říjnu 2017 jsme v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu

Byli jsme blahopřát…

Olivera Kamence

Adélu Mařecovou

Máte-li také zájem
o slavnostní zápis Vašeho
dítěte, kontaktujte matriku:
tel.: 596 542 904, e-mail:
tomkova@petrvald-mesto.cz
„paní Lucii Piechowiczové, která oslavila 90. narozeniny.
Vedle oslavenkyně vpravo Ing. Jiří Lukša, starosta města Petřvaldu, vlevo Ing. Pavel Zelek, ředitel Domova Březiny v Petřvaldě“.
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
Komise pro občanské záležitosti

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-/

Dominiku Hanzel

Komise pro občanské záležitosti

Foto: Pavel Římánek

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Mobilní planetárium u nás ve škole
Na dny 18. a 19. října naše škola
pozvala provozovatele mobilního
planetária z Brna, aby žákům promítl naučný program Neuvěřitelný
vesmír. Této akce se zúčastnili žáci
pátého, šestého a devátého ročníku
vzhledem k tomu, že v učivu těchto
ročníků jsou ve větším či menším
rozsahu zařazeny poznatky o vesmíru. Cílem této akce bylo upevnit
znalosti žáků, vzbudit zájem o vesmír a zprostředkovat jim zážitek,
který třeba dosud nepoznali. Mobilní planetárium je vlastně nafukovací stan ve tvaru kopule, který se
postavil v tělocvičně a nafoukl se

pomocí ventilátoru. Vnitřní strana
stanu svou zakřivenou kupolí nahradila rovné promítací plátno, což
vytvářelo zvláštní dojem, jako by nás
film obklopoval. Toto mobilní planetárium pojalo najednou přibližně
dvacet žáků. Ti spolu s učitelem leželi ve stanu na žíněnkách a dívali
se na vnitřek kupole jako do nebe.
Během promítání velmi často zaznívaly výkřiky úžasu. Věřím, že touto
netradiční projekcí mají žáci i pedagogové za sebou zcela netradiční zážitek, aniž by opustili prostředí školy.
Mgr. Petra Nowaková, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p.o.

Setkání s Agnieszkou
Dne 10. října 2017 se v městské
knihovně v rámci projektu Kulturní pohraničí setkali společně žáci
druhé třídy ZŠ na ulici Závodní
a žáci z polské Jasienice s překladatelkou Agnieszkou Buchtovou.
Cílem setkání bylo seznámit naše
žáky s polským jazykem a naopak
polským žákům přiblížit náš mateřský jazyk. Agnieszka si pro děti
připravila velmi zajímavý program.
Úvodem dětem představila svou
profesi překladatelky, především
zdůraznila, co je pro tuto práci důležité, a to znalost cizích jazyků.
Dále se našich dětí ptala, zda už
se někdy s polským jazykem setkaly, zda polštině rozumí. Většinou uvedly, že polštině nerozumí
a nikdy ji neslyšely. Pak přečetla
ukázku ze známé pohádky v obou
jazycích a děti měly uhodnout název pohádky. Tento úkol úspěšně
splnily. Následně jim ukázala, že
je možné se cizím jazykům učit
i zábavnou formou. K tomu použila své dva kamarády, maňáska
kocoura Smetanu a slona Pírka.
Kocourek na děti hovořil polsky

a slon česky. Děti se snažily slovíčka překládat nebo uhodnout
jejich význam v opačném jazyce.
Žáci obou základních škol si navzájem pomáhali a kontrolovali si
správnou výslovnost. Nejzajímavější bylo pro děti překládání jejich
vlastních křestních jmen. Tím se
také vzájemně představily. Na konci společného setkání dostali žáci
prostor pro vzájemnou komunikaci, aby si mohli s dětmi z přátelské
školy pohovořit a zeptat se jich na
cokoliv, co je zajímá. Žákům se setkání s polskými kamarády velmi
líbilo, některé děti slyšely polský
jazyk prvně. Cílem bylo motivovat
děti k rozšiřování svých dovedností a znalostí v oblasti cizích jazyků
a také vzájemné setkání dětí dvou
sousedních zemí, které spojuje
nejen společná hranice, ale také
část historie. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu a společně se
na památku vyfotily. Agnieszka dětem obou základních škol popřála
mnoho úspěchů ve škole.
Mgr. Ivana Palová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,p.o.
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Recyklace očima mladého vědce
Dne 12. 9. 2017 se 28 dětí ze
7. - 9. tříd zúčastnilo programu
Recyklace očima mladého vědce.
Nabídku jsme obdrželi z projektu
Recyklohraní aneb UKLIĎME SI
SVĚT jako odměnu pro aktivní ZŠ
Moravskoslezského kraje. Jednalo
se o výukové dopoledne na téma
Recyklace a půda.
Postřehy žáků devátých tříd
V učebně přírodopisu nás čekalo
úvodní povídání o půdě a ochraně
půd. Pak jsme šli ven, kde jsme
odebrali vzorky půdy, se kterými
jsme následně prováděli pokusy.
Určovali jsme, o jaký druh půdy
se jedná. Následně jsme zjišťovali, zda půda obsahuje vzduch,
to nás velmi zajímalo. Měřili jsme
opakovaně, za jak dlouho proteče
voda hlínou. Na konci programu

jsme odpovídali na otázky a řešili
slovní úlohu. Program byl zábavný
a líbil se nám.
Natálie Škultyová, IX. A,
Miriam Karasová, IX. B

V úvodu nám lektoři předali informace o půdě a jejím znečišťování.
Ve druhé hodině celodenního programu jsme na školním pozemku
odebrali vzorky půdy a podle jejich
schopnosti měnit tvar jsme určovali, zda se jednalo o těžkou nebo
lehkou půdu. V dalších hodinách
jsme prokázali přítomnost kyslíku
v půdě a sledovali jsme propustnost vody.
Lukáš Fajkus, IX. B

Lektoři, kteří nás po celý den
provázeli výukou, byli velmi milí.
Spolužáci byli pozorní a aktivně

Plavecká soutěž měst 2017

– úspěšní reprezentanti školy
Žákům Emě Go ř u l o v é z e I V. C
a Janu Kroupovi
z IX.B se povedlo
v letošním ročníku
Plavecké soutěže
měst (4. 10. 2017)
zaplavat nejrychlejší časy své věkové kategorie. Za
svůj výkon a vzornou reprezentaci
školy si zaslouží
velkou pochvalu.
Přejeme jim mnoho úspěchů v dalších spor tovních
zápoleních.
Mgr. Hynek Peter,
ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.

Sbíráme víčka pro dobrou věc
Školní parlament se na své zářijové schůzce jednomyslně shodl,
že i v letošním školním roce budeme v naší škole sbírat víčka pro
Marušku Kučerovou. Tato slečna
navštěvuje již druhou třídu a společně se svou maminkou statečně bojují o to, aby Maruška mohla
fungovat jako její spolužáci. Pro
léčbu jsou nutné rehabilitace, na
které přispíváme sběrem víček či
finančně již několik let. Naši žáci
sbírají celý školní rok. Kdo by měl
zájem z řad petřvaldských občanů
donést pro Marušku víčka do školy, sběrové dny jsou uvedeny na
webových stránkách školy.
Kdo by chtěl pomoci Marušce Kučerové také finančně, může zaslat zvolenou částku na účet číslo
43–6224390287/0100 KB Ostrava. Více informací naleznete na
http://www.maruskakucerova.cz/.

Všem dárcům i sběračům děkujeme a Marušce a celé její rodině přejeme hezký čas adventu
i Vánoc.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholog

pracovali na pokusech. Prováděli jsme fyzikální i chemickou
analýzu půdy. Program jsme si
opravdu užili a budeme se těšit
na další podobné akce ve škole.
Děkujeme za nové poznatky nejen o půdě.

Badatelská výuka zajímavým způsobem vede děti k pochopení zákonitostí přírody a vlivu člověka
na ni. Snažíme se o to, aby si žáci
uvědomovali možné následky svého chování a vědomě přijímali zodpovědnost za své jednání.

Michaela Homolková
a Zuzana Valečková, IX. B

Mgr. Marie Hlavatá, koordinátor EV na
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Žákovský koncert v ZUŠ
V úterý 24. října 2017 se uskutečnil koncert žáků ZUŠ spojený
se schůzkou rodičů, který svými
hudebními říkadly a písničkami
zahájili žáci přípravného hudebního ročníku. Toto roztomilé vystoupení dětí nastudovala paní
učitelka Mgr. Alice Bubancová.
Přítomné posluchače potěšily
známé melodie v podání žáků
klavírního oddělení Šárky Podobové a Ivany Matušů, flétnového oddělení Blanky Ryšánkové
a Mgr. Alice Bubancové a pě-

veckého oddělení Martiny Monczkové. Nechyběli ani kytaristé
Mgr. Ivy Křenkové a saxofon ze
třídy Petra Bubance. Účinkovalo
zde přes 30 žáků a jejich pěkné výkony rodiče ocenili hojným
potleskem. Děkujeme všem rodičům, kteří nám zachovávají
přízeň, a pedagogům, kteří se
na přípravě koncertu podíleli a ve
velmi krátkém čase se svými
žáky připravili hodnotný program.
Šárka Podobová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Hasiči dětem
Ve dnech 18. a 25. října zpestř ila středeční v ý uku žákům
2. a 6. ročníku návštěva z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Zkušení
hasiči a lektoři Ing. Lukáš Rylko
a Jaroslav Šťastný seznámili žáky
se základy z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Názorně dětem ukázali, jak takový hasič
vypadá, když má na sobě plnou
hasičskou výstroj. Děti zjistily, co
všechno je náplní jejich práce, kde
se s nimi můžou setkat a zopakovaly si důležitá telefonní čísla. Ve
druhé lekci pak došlo i na konkrétní situace, které můžou vzniknout
při špatné manipulaci s ohněm.

Žáci si vyzkoušeli, co mají dělat,
když jim začne hořet např. v pokoji, kde spí, nebo jak si můžou sami
pomoci, pokud se oheň vznítí přímo na jejich těle. Nakonec dostali
poučení, na co si mají dávat pozor,
aby se do podobných situací nedostali. Pokud máte zájem dozvědět se o besedách hasičů s dětmi
více, informace můžete najít na
www.hasik.cz. Na závěr bych chtěla našim hasičům poděkovat, a to
nejen za tyto zajímavé a poučné
besedy pro naše nejmenší, ale
hlavně za jejich práci při řešení
krizových situací.
Mgr. Marcela Mertová, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p.o.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

Petřvaldský šlapáček 2017
KČT Petřvald a město Petřvald
zorganizovali dne 21. října 2017
stále více a více oblíbenou akci
pod názvem „Petřvaldský šlapáček“. Letos se na start připravilo
172 nadšenců turistiky. Nechybě-

ly ani děti, kočárky a samozřejmě
i naši čtyřnozí mazlíčci. Ti nejzdatnější zvládli trasu dlouhou 18
km. Tuto náročnější trasu zvládla
i jedna z nejmladších účastnic, Miriam Bláhová, sice v kočárku, ale

příští rok možná už po vlastních
nožkách. V cíli si všichni pochutnávali zaslouženě na výborné polévce a teplém čaji. Děkujeme panu
Čestmíru Dolejšímu a Tomáši Kaňovi za perfektně vyznačené tra-

sy a hlavně za to, že nám ukázali
nová pěkná místa v Petřvaldě. Už
teď se těšíme na příští, již 7. ročník „Petřvaldského šlapáčku“ .
Bronislava Siudová,
kulturní referentka

Město Petřvald a komise kultury,
školství a tělovýchovy Vás zve na

krásnou předvánoční akci

vypouštění balónků s
přáním Ježíškovi dne

8.12.2017
od 14.30 hod.

před Kulturním domem
v Petřvaldě

před radnicí v Petřvaldě
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VÍKEND S AMATÉRY 2017
Již 9. ročník krásné akce pod názvem „Víkend s amatéry” se konal od 10. - 12. 11. 2017. Letos se zúčastnilo 7 amatérských divadel z okolních měst a obcí. Celému minifestivalu vévodila hlavně komedie. A to je dobře, protože dobré nálady v tomto pochmurném počasí není nikdy
dost. Děkujeme, že jste si našli čas, který jste prožili v příjemné společnosti nejen divadel, ale i známých a dobrých přátel.
Bronislava Siudová, kulturní referentka
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Město Petřvald Vás zve na

3. února 2018 od 19.00 hodin
v kulturním domě

Předprodej ve středisku kulturních služeb od 8. ledna 2018
Objednávky na tel:596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
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MILOVNÍCI DIVADLA,
POZOR!!!

v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě.

Město Petřvald pro své „milovníky divadla“ připravilo
zájezd do NDM v Ostravě na komickou operu

LAZEBNÍK
SEVILLSKÝ!!!

Vystoupí

Gioacchino Rossini

sólistka opery a operety SD v Opavě
sólista opery a operety SD v Opavě
provází slovem a vlastními básněmi

Středa 24. ledna 2018 v 18.30 hod. - Divadlo
Antonína Dvořáka
cena do 324 Kč (vstupné + 60 Kč doprava)

Objednávky ve středisku kulturních služeb – tel: 596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz

vstupné 50 Kč

Odjezdy autobusu:
Havířov – Spořitelna
Petřvald – Vodárna
Petřvald – Na kopci
Petřvald – Březiny

17.10 hod.
17.32 hod.
17.35 hod.
17.38 hod.

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

17.40 hod.
17.42 hod.
17.44 hod.
17.46 hod.

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

Okénko knihovny

Dobrá zpráva

Milí čtenáři a naši příznivci,

Od 1. ledna 2018 rozšiřujeme půjčovní dobu takto:
Po, St, Pá: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.
Út: 7:00 – 14:00 hod.

přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 22. 12. 2017 – 1. 1. 2018 bude knihovna uzavřena.

Co pro vás připravujeme?
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.
2. 1., 20. 2., 6. 3. 2018

Soutěžní dopoledne o jarních
prázdninách: 6. 2. 2018 od 9:00
– 11:00 hod.
Noc s Andersenem: 23. 3. 2018
(přihlášky k vyzvednutí od 1. 2.
2018 v knihovně)
Expediční kamera: v únoru – březnu 2018, přesné datum v dalším vydání PN a na stránkách
knihovny.
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Prosba

– Součástí tohoto vydání Petřvaldských novin je i dotazník o knihovně. Budeme rádi, když jej vyplníte a odevzdáte v knihovně nebo na podatelně MěÚ. Dotazník bude také dostupný na webových stránkách knihovny a města.


Dotazník – knihovna
1)
a)
b)
c)
d)

Jak často navštěvujete knihovnu?
Alespoň 1x týdně
1x za měsíc
Vícekrát za měsíc
Méně často než 1x za měsíc

2) Jste spokojen s nabídkou knihovního
fondu?
a) Velmi spokojen
b) Spíše spokojen
c) Spíše nespokojen
d) Velmi nespokojen
3) Jste spokojen s dostupností knihovny?
a) Ano
b) Ne
Pokud ne, můžete zde napsat proč:

4) Jste spokojen s akcemi, které pořádá
knihovna?
a) Ano
b) Ne

Pokud ne, můžete zde napsat proč:

5) Umožňují vám webové stránky knihovny
bez problémů nalézt informaci o knihovních fondech a službách knihovny?
a) Ano
b) Někdy ano, někdy ne
c) Ne
d Nevím, nevyužívám
Zde můžete napsat, jaké informace na
webových stránkách knihovny nemůžete
nalézt:

6) S jakým českým spisovatelem byste se
chtěl (a) v knihovně setkat?

7) Co v knihovně postrádáte?
(konkrétní kniha, služba, akce,
technické vybavení apod.)

8) Pohlaví
a) Žena
b) Muž
9)
a)
b)
c)
d)

Váš věk je:
Do 20 –ti let
20 – 40 let
50-60let
Více než 60 let

10) Nejvyšší dosažené vzdělání
a) Základní
b) Vyučen(a)
c) Maturita
d) VŠ

Děkujeme za váš čas. Dotazník můžete odevzdat v knihovně nebo na podatelně MěÚ. Je dostupný také na webových stránkách knihovny a města.

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Cena Michala Velíška

Ve středu 8. 11. 2017 proběhlo
v Rezidenci primátorky hlavního
města Prahy Slavnostní udělení
ceny za statečnost při záchraně
lidského života. Mezi kandidáty
na Cenu Michala Velíška byl vybrán také náš spoluobčan Martin Zajíček, který zasahoval při
dubnových událostech na Nové

Dědině. Dostal se do nejužšího
výběru tří hrdinů, kteří neváhali s nasazením vlastního života
poskytnout pomoc a zachránit
dalšího člověka. Martin Zajíček
obdržel čestnou plaketu. Blahopřejeme k ocenění a děkujeme
za projevení hrdinství v pravou
chvíli.
RR

Foto: Libor Kulínský



Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
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Představujeme vám Matěje „Matea“ Ptaszka,
českého bluesového zpěváka
a profesionálního hráče na foukací diatonické harmoniky (ocenění Hohner Newcomer 2009),
vystudovaného fotografa a spisovatele, který žije od ledna 2015
v Jižní Americe (střídavě Ekvádor
a Kolumbie). Za hudbu ke snímku
Občanský průkaz byl nominován
na Cenu české filmové kritiky. Natočil pět oficiálních CD a napsal
dvě knihy: oceňovanou učebnici
na bluesovou foukací harmoniku
i oblíbený atypický cestopis „Posekej si ten trávník, nejsou vidět
hadi“ o životě v Jižní Americe. Nyní
pracuje na další knize o jihoamerickém kontinentu. Jeho současným vydavatelem je nakladatelství
Galén. Matěj Ptaszek plynně hovoří španělsky.
Jaké máte vzpomínky a vazby na
Petřvald?
Ještě než odpovím na první otázku, rád bych vřele pozdravil srdečné a upřímné obyvatele tohoto
příjemného městečka, ve kterém
jsem měl tu čest prožít prvních
dvacet let života. Těch dvacet let,
které člověka zformují do určitého živého tvaru svébytné životní
filozofie. Takže, ahoj Pětvolde!
A nyní k té otázce. Měl jsem to
štěstí, že jsem dětská léta prožil ještě v epoše, kdy svět neznal
internet a globální virtuální realitu. Tudíž jsem běhal po místních,
ještě nezastavěných kopečcích,
hrál si na kovboje a indiány. Bylo
to vskutku idylické dětství plné
odřených kolen a potrhaných tepláků a opékaných brambor z ohně
rozdělaného v lese. Vždy jsem se
coby malý kluk moc těšil, až vyrazím se školou nebo ve volném
čase do místní knihovny, ve které
nás malé caparty s úsměvem na
rtech vítala skvělá knihovnice paní
Burová. Na počátku devadesátých
let, to mi bylo jedenáct roků, jsem
začal ministrovat v místním katolickém kostele. Zažil jsem ještě
faráře Václava Sedláka a Josefa
Byrtuse, silné osobnosti, jejichž
názory na život, morálku a politiku mne de facto ovlivňují dodnes.
Navíc jsem se coby ministrant zúčastnil asi čtyřiceti pohřbů, což
byla dobrá škola přemýšlení o existenci, morálce i o posledních
věcech člověka. Zažil jsem třeba pohřeb oblíbeného „štajgra“,
který na místní šachtě během
jednoho závalu svým hrdinstvím
zachránil mnoho životů. Tehdy na
tom pohřbu neplakaly ani tak ženy,
jako místní chlapi zocelení šachtou, zachránění havíři. Dodnes
si pamatuju, jak se těm tvrdým
chlapům kutálely po tvářích slzy.
Byl to tenkrát pro dvanáctiletého
kluka neskutečný zážitek. Takže
dětství a mládí strávené v Petř-

valdě mne velmi dobře připravily na život - a za to jsem velmi
vděčný. A co se týče vazeb, žije
zde můj táta Vladimír, umělecký
řezbář, kterému jsem vděčný za
mnohé. Přivedl mne k blues, víře
v Krista, fotografii a kumštu. Navíc
na místním hřbitově spí věčným
spánkem moje maminka Álča,
krajkářka a anglistka, na kterou
vzpomínám jako na nejúžasnějšího člověka v mém životě. A kromě
mých rodičů si vždy rád vzpomenu
například na bývalého pana ředitele základní školy Frantu Pěčka,
na skvělou bývalou paní ředitelku z mateřské školky, skladatele
a hudebního pedagoga Leonka Juřicu, již zmíněnou knihovnici Inku
Burovou a další skvělé Petřvalďany včetně Vás (rozhovor vedla jeho
bývalá třídní učitelka Mgr. Milada
Římánková).
Co Vás inspirovalo k tomu, že jste
začal žít v Jižní Americe?
Ten svět z „kodovek”, které jsem
si chodil coby školák půjčovat do
místní báječné knihovny, mne pohltil navždy. Po maturitě na Střední
umělecko-průmyslové škole v Ostravě jsem dobrovolně narukoval
na vojnu k průzkumu do Prostějova, abych se připravil na život
dobrodruha. Velmi jsem toužil po
životě v Jižní Americe. A když jsem
se po návratu z vojny zamiloval do
báječné Magdalény z polské Debice, která v Krakově vystudovala
španělštinu a historii a literaturu
hispánského světa, tak bylo rozhodnuto. Po svatbě jsme vyrazili
na svatební cestu do Peru a Ekvádoru a svět Jižní Ameriky nás oba
okouzlil.
Které země jste navštívil a která
z těch zemí Vám nejvíce přirostla k srdci?
Coby profesionální bluesový muzikant jsem hrál pravidelně po dobu
deseti let kromě České republiky
a Slovenska i ve Francii, Belgii,
Německu, Rakousku, Švýcarsku,
Maďarsku, Polsku, Srbsku a v Rumunsku. Rovněž jsem poznal Itálii a Španělsko. Po svatbě jsme
s mojí paní procestovali devět
zemí Latinské Ameriky, a to nejprve Peru a Ekvádor (čtyřtýdenní
svatební cesta roku 2012), posléze Mexiko, Guatemalu, Salvador,
Nikaraguu, Kostariku a Panamu
(osmitýdenní vandr po Střední
Americe na jaře roku 2014). Nakonec jsme se na přelomu roku
2014 a 2015 rozhodli zkusit si život v Jižní Americe, a tak jsme strávili v Ekvádoru celkově rok a půl,
a to jak ve třetím největším městě
Cuenca, tak v drsných horách na
jihu země blízko hranice s Peru.
Následně jsme odjeli do Kolumbie,
kde jsme již de facto sedmnáct
měsíců v dobrodružném depar-

tamentu Antioquia (takové Slezsko na kolumbijský způsob). Zde
rovněž žijeme na osamělé farmě,
a to za obcí Concepcion, o které
se říká, že je to poslední tradiční
kovbojská vesnice v celém hispánském světě. V srdci nosím několik
zemí: Česko kvůli svým báječným
rodičům a skvělému bratrovi, kvůli
piva, utopencům a štědrovečerní
večeři, Petřvaldu, který mi do života dal opravdu hodně, a rovněž
kvůli Prahy, o které si myslím, že
je to nejkrásnější historické město světa, Německo kvůli skvělým
bluesovým klubům a festivalům,
Francii pro vynikající kuchyni a poetičnost, Rumunsko pro tamní
intelektuály a milovníky náročné
hudby, Polsko pro jeho odvahu, humor a kořeny (mám polské jméno),
Salvador pro jeho úžasné mořské
pobřeží, Ekvádor pro introvertní indiány a Kolumbii pro nefalšované
dobrodružství a nádhernou přírodu. Rád bych dodal, že cestování
bez průvodců po vlastní ose s batohem na zádech je velice levné.
Není to vůbec záležitost bohatých lidí. Vždy jsem žil skromně.
Ani jedinou zemi jsem nenavštívil
s cestovkou. Jediné, o co jde, je
překonání strachu z neznámého
světa a umět vše řešit s klidem,
rozvahou a úsměvem. Zkrátka nezpanikařit.
Publikujete své zážitky i v jiných
médiích?
Mám spolupráci s novinkami.cz,
s cestovatelskými portály hedvábná stezka.cz a život na cestách.
cz. Také mám svůj blog na i-dnes.
Avšak hlavním nosníkem mých
článků je můj profil pod mým občanským jménem na facebooku.
Je to de facto můj cestovatelský
deník. Nemluvě o spolupráci s nakladatelstvím Galén, které vydává
mé knihy.
Čím se dnes živíte (fotografování,
hudba, psaní knih)?
V dnešním světě, pokud je člověk na volné noze, je důležité,

to je tedy můj názor, aby dokázal
vládnout několika obory. Živí mne
bluesová hudba, neboť třináct let
jsem profesionálním hráčem na
foukací harmoniky a zpěvákem
(mám spolupráci s německou firmou HOHNER). Pravidelně jezdím
z vesničky Concepcion do šedesát kilometrů vzdáleného čtyřmilionového Medellínu, který ještě
před dvaceti lety platil za nejnebezpečnější město světa. Nicméně počet vražd tu za čtvrtstoletí
klesl o neuvěřitelných 90 procent (nyní tu při přepadení umírají
asi tři až čtyři lidi denně). Hraju
s uznávanými místními muzikanty po klubech a restauracích, což
je vždy velmi dobrodružné, zvláště za noci. Člověk si musí hlídat
záda a dbát bezpečnosti. Jen dostat se z vesnice do velkoměsta
je šílenost. Dvaadvacet kilometrů
po kamenité cestě horskou džunglí, na které hrozí sesuvy skal, je
opravdu síla, plus čtyřicet kilometrů pod místní dálnicí. V období
mezi koncerty pak pořizuji reportáže a snímky do mé další knihy
o světě Latinské Ameriky, která
by měla vyjít příštím rokem. Nyní
mne čekají reportáže například
o městě Tarazá, neblaze proslulého povstaleckým a paramilitárním násilím, nebo o ruinách
nešťastného města Armera, které před třiceti roky díky místní
gigantické sopce bylo utopeno
v popelu a lávě. Takové výlety se
plánují dlouho dopředu, aby se na
nic neopomnělo a člověk se domů
vrátil v jednom kuse. Živí mne
tedy hudba a rovněž psaní cestopisných knih v duchu umělecké reportáže. Je mi ctí, že mohu
spolupracovat s uznávaným nakladatelstvím Galén. Jinak v Jižní
Americe se naučíte spoustu dovedností. Například v horách na
jihu Ekvádoru jsme několik měsíců s mojí paní vyráběli na prodej
na místní domorodý trh domácí
organickou sušenou šunku na
španělský způsob.
Jaké máte plány do budoucna?
Poznávat další místa naší krásné
planety a přinášet reportáže v podobě knih. Mám už v hlavě několik
dalších dobrodružných projektů,
ale nerad bych o nich mluvil detailně, abych je nezakřikl.
Jaké je Vaše životní krédo?
Mám jich několik: „Štěstí přeje
připraveným”, „Pomohlo by mi,
kdybych se bál?”, „Lepší je bojovat a prohrát, než nebojovat vůbec”, „Ctít pravdu a odmítat zlo”.
Za rozhovor děkuje redakční rada

P.S. Další fotografie z jeho tvorby
můžete zhlédnout na webových
a facebookových stránkách města Petřvald.
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Adventní čas
Předvánoční
Uštvaní konzumenti
v kolovém honu roku.
Andělské halali.
Kdybychom veškery žádosti
mohli zkonzumovat
zkonzumujeme i Vánoce donošenou příležitost
aby se v každém
mohla narodit
a na svět přijít
podivná potřeba
stát se bližním.
Těmito slovy nás lékař a básník
Alois Volkman uvádí do adventního času, jenž je letos nejkratší,
co může být. O to víc nám hrozí,
že nevyužijeme čas k zamyšlení,
ke zklidnění, k opravdové přípravě na vánoční svátky. Velmi často se mluví o tom, jak se ztrácejí
naše křesťanské kořeny, a Vánoce jsou toho smutným důkazem.
„Ježíšek“ se v myslích dětí a možná i dospělých prolnul se Santa

Klausem (a kdysi jemu podobným Dědou Mrázem). Z Betléma
se stala jen vánoční dekorace,
aniž by lidé vnímali, že to Děťátko
v jeslích je pravým důvodem svátečních dní. Vánoce se prodávají
v supermarketech a čím dál víc
si uvědomujeme, jak je většině
z nás materiální chudoba vzdálená. Zato jsme zchudli v blízkých
vztazích, zchudli jsme ve schopnostech vnímat duši člověka, svou
niternost. Ztrácíme schopnost být
člověku člověkem a o to silněji se
nás zmocňuje strach.
Nemusíme se však podvolit a nechat se strhnout, můžeme se jasně postavit a vzepřít tomu všemu
shonu po věcech, jejichž lesk vybledne hned po Novém roce. Jedny z nejkrásnějších skutečností
na světě a zároveň nejvíc žádoucí
jsou úsměv a třpyt očí, které i beze
slov říkají: „Mám tě rád, mám tě
ráda.“ Můžeme to dokázat i proto, že o Vánocích se narodil Ježíš, Spasitel světa, který ukazuje
Boží vydanost, jež zasahuje až do

nejhlubšího nitra člověka s nabídkou Lásky.
Přeji vám, milí spoluobčané, ať čas
adventu a Vánoc prožijete v hřejivém vědomí, že každý člověk je
milovaný Bohem, a ať ty chvíle
prožité v rodinách u adventních
věnců a vánočních stromečků jsou
pro vás ne jediné společné v roce.
Na závěr dejme ještě jednou slovo
básníku Aloisi Volkmanovi:

Pod bodem mrazu
Pod zamrzlými úsměvy
pod vrstvou kůže hroší
plují v nás
radostné zvěsti Vánoc.
Vysekejme otvor úst
a kapsy proděravme
ať živá štědrost
může vyplout
z hloubky.

Adventní a vánoční pořad bohoslužeb
2. 12. v 16:30 – žehnání adventních věnců
3. 12., 10. 12., 17. 12., 24. 12. v 09:00 – adventní nedělní mše svaté
Pondělky, středy a pátky v 6:30 – adventní roráty
24. 12. v 22:00 – „půlnoční“ mše svatá
25. 12. v 10:30 – Slavnost Narození Páně
od 15:00 do 18:00 – otevřený kostel k návštěvě Betléma
26. 12. v 08:00 – sv. Štěpán – mše svatá
31. 12. v 09:00 – Svátek Svaté Rodiny
– poděkování za uplynulý rok a požehnání sošky
Pražského Jezulátka
1. 1. 2018 v 10:00 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie / Nový rok
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Okénko Domova Březiny
Vánoce jsou svátky klidu, rozjímání a setkávání se s blízkými.
Naši senioři se na vánoční svátky
těší a rádi se zapojují do vánoční
výzdoby nejen svých pokojů, ale
i společenských místností. Velice oblíbenou činností je každoroční pečení cukroví, které pak
ochutnávají během společných
setkání v adventním čase. Vedení
Domova Březiny připravuje u této
příležitosti pro své seniory hned
několik společenských akcí. Vše
začíná 6. prosince adventním setkáním, kde společně zapálíme
první svíci na adventním věnci.
Pokud budete mít zájem zpříjemnit si adventní čas posle-

chem vánočních písní, přijměte
pozvánku Domova Březiny na
dva koncerty. Dne 14. prosince v 14:00 hod si připravil soubor Písklata z Karviné „Vánoční
pásmo“, ve kterém si poslechneme vánoční písně a koledy.
A následující den 15. prosince
v 13:30 hod jsou pozváni sólisté Slezského divadla v Opavě,
kteří si připravili „Adventní koncert“ s bohatým programem,
kde zazní známé vánoční písně
a koledy (Bílé Vánoce, Ave Maria, Chtíc aby spal, Tichá noc
a další). Koncert bude prokládán průvodním slovem o autorech, hudebních dílech, úvahách

o sváteční době včetně recitací básní. Místenku si můžete
zarezervovat na tel. čísle 596
541 238, u vedoucích oddělení Bc. Pavly Hýžové, Bc. Moniky
Štibrochové (Písklata z Karviné)
nebo Mgr. Zuzany Fránkové (sólistce Slezského divadla v Opavě). Informace také naleznete na
internetových stránkách Domova
Březiny, www.domovbreziny.cz.
Dva dny před Štědrým dnem
22. prosince si ještě jednou
sp ole čně zazpíváme koledy
a ochutnáme vánoční cukroví.
Společenské akce pak vyvrcholí na „Silvestrovském setkání“
29. prosince, kde si připijeme

šampaňským a popřejeme si vše
dobré do nového roku.
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce
2018 vám přeje vedení Domova
Březiny p.o.
Mgr. Zuzana Fránková,
vedoucí Domova pro seniory

„Požár v domě s pečovatelskou službou“
V pátek 13. října se v domě s pečovatelskou službou č. p. 1337
uskutečnilo hasičské cvičení
dobrovolných hasičů z okrsku Orlová a profesionální jednotky HZS
MSK ze stanice Orlová. Jak už
nadpis napovídá, námětem taktického cvičení byl požár v domě
s pečovatelskou službou. Celá
akce byla zaměřena na správné
taktické postupy při požáru podobného objektu, kdy se musí
hasiči vypořádat nejen se samotným požárem, ale hlavně musí
být provedena záchrana většího
počtu osob, které se v mnoha
případech špatně pohybují. První
jednotka, která dorazila na místo,
ihned provedla prvotní průzkum,
kdy bylo zjištěno, že se jedná
o požár sklepních prostor. Sou-

časně bylo vytvořeno hadicové
vedení a provedeno vypnutí elektrického proudu a plynu. Během
průzkumu zakouřeného sklepa,
který byl prováděn v dýchacích
přístrojích, byla nalezena jedna
osoba. Po jejím vytažení jí byla
poskytnuta předlékařská první

pomoc. V té době už ostatní jednotky prováděly evakuaci celého objektu. Po „uhašení“ požáru
a vyvětrání zakouřených prostor
pomocí přetlakového ventilátoru se mohli obyvatelé domu vrátit zpět do svých bytů. Jakmile
bylo vše uklizeno, přesunuly se

všechny hasičské jednotky do
petřvaldské zbrojnice, kde proběhlo vyhodnocení celé akce.
Na závěr nezbývá než poděkovat
všem zúčastněným jednotkám
a obyvatelům domu č. p. 1737
za shovívavost.
SDH Petřvald
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Základní kynologická organizace Petřvald bilancuje
Závod O pohár starosty města Petřvald 2017
V roce 2017 byly pro Základní kynologickou organizaci Petřvald
zvoleny dvě stěžejní akce, a to III.
ročník „Branného kynologického
závodu“ a jako hlavní akce roku
pak III. ročník závodu „O pohár
starosty města Petřvald“. Obě
tyto akce si našly své příznivce
a staly se pro naši ZKO již tradicí,
kterou chceme dodržovat i v dalších letech. O branném závodu
jsme již psali v předešlých číslech
PN. Nyní jen pár slov k závodu „O
pohár starosty města Petřvald“.
Závod se konal v sobotu 30. 9.
2017 a zúčastnilo se rekordních
23 startujících týmů (psovod se

Kategorie

Pořadí

ZVV1
ZVV1

psem). Počasí k nám bylo velmi
milosrdné, neboť celý týden před
závodem nepřetržitě pršelo, ale
v den závodu vysvitlo sluníčko
a hřálo nás celý den. Zahájení závodu a také jeho ukončení s předáváním cen se ujal místostarosta
Ing. Petr Dvořáček. A pak už se
v rámci jednotlivých kategorií závodilo „jako o život“. Členové naší
ZKO se rozhodně v silné konkurenci neztratili. Veronika Vajsová a její
border kolie Sandy se umístili na
pěkném 3. místě v kategorii ZZO
a Ilona Janáčková vybojovala se
svou fenkou Xsarou krásné druhé
místo v nejvyšší kategorii ZVV1

se stejným počtem bodů jako
vítězka celého
závodu Veronika Višvaderová
s celočernou
fenkou německého ovčáka
Grace. O vítězce rozhodly těsně až body za
obranu. Velké
poděkování náleží sponzorům tohoto závodu: především městu
Petřvald, firmě Hájek Pet Food se
špičkovým krmivem pro psy Taste
of the Wild, pizzerie Krteček, která

nás úžasně „nasytila“ a našemu
novému sponzoru - cukrářství Blahutovi, který pro nás vytvořil překrásné a „chuťově božské“ dorty
a zákusky. Za zdárný průběh této
akce si zaslouží další velké poděkování paní rozhodčí, figurant
a členové naší ZKO, kteří se aktivně zúčastnili závodu a pomáhali
s organizací.
Na závěr si dovolujeme popřát
všem občanům města Petřvald
klidné a spokojené vánoční svátky a vykročení do roku 2018 tou
správnou nohou, nejlépe po boku
nejlepšího a nejvěrnějšího přítele – psa. Ještě jednou děkujeme
vedení města Petřvald a našim
sponzorům za přízeň a podporu
v roce 2017.

Psovod

Pes

Plemeno

1

Veronika Višvaderová

Grace z Jukasu

německý ovčák

2

Ilona Janáčková

Xsara z Dačického zátiší

chodský pes

ZVV1

3

Pavel Uhlíř

Aida Iluze

německý ovčák

ZM

1

Nikola Banotová

Beneris Yabalute

belgický ovčák Malinois

ZM

2

Monika Grabaczová

Sawana z Lintichu

německý ovčák

ZM

3

Kateřina Pěluchová

Giuseppe Galletti Wapini von Folge

holandský ovčák

ZZO

1

Nikola Banotová

Jude Hrdlička

border kolie

ZZO

2

Beáta Žampachová

Anita Komiteja

belgický ovčák Malinois

ZZO

3

Veronika Vajsová

Sandy

border kolie
Předseda ZKO Petřvald Petr Semanco

KMD SLUNÍČKO Petřvald
Letošní rok byl pro nás a celou
organizaci velmi zajímavý a náročný. Celý rok se nesl v duchu

oslav 25. výročí založení AMD
ČR. Podařilo se nám úspěšně
dokončit Pohár vědy - Polaris

2017, zúčastnili jsme se různých
akcí v našem technickém muzeu,
knihovně. Od ledna jsme se také

začali připravovat na prezentaci
své činnosti na ESI - BRAZÍLIE
2017. Šestnáct studentů a šest
dospělých dostalo možnost na
této mezinárodní prestižní akci
prezentovat své projekty z oblasti přírodních věd a techniky. ESI
– BRAZÍLIE 2017 se zúčastnilo
40 zemí, kde na 300 stáncích
800 účastníků prezentovalo své
projekty. Také náš klub se chystá příští rok oslavit 20. výročí
vzniku klubu SLUNÍČKO. Velké
poděkování patří všem „dospělákům“ a sponzorům, kteří nám
pomáhali materiálně a finančně.
Děkujeme.
KMD SLUNÍČKO PETŘVALD
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TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
7. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (8. kolo).
Baník RYCHVALD - TJ PETŘVALD   0:0
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák, J. Goldbricht, D. Knorr, R. Tekeli - V. Zajíček, J. Sztymon, I. Goldbricht, T. Budina - P. Bitala (73.´M. Nalevajka), J. Béreš
(87.´F. Marek).
14. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (9. kolo).
TJ PETŘVALD - SLAVOJ PETŘVALD   1:0 (1:0)
Branka: 34.´D. Knorr.
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák, J. Goldbricht, D. Knorr, R. Tekeli (60.´F. Marek) - V. Zajíček, I. Goldbricht, J. Sztymon, T. Budina (90.´P. Bitala) - O. Kostka,
M. Nalevajka (46.´J. Béreš).
Dlouho očekávané VELKÉ DERBY, na které se dostavili hráči Slavoje a jeho
fanoušci originálním způsobem, nabídlo divákům, jichž se sešlo na Hepu nejvíce v 21. století, výborný fotbal. Nasazení obou týmů bylo oceněno všemi přítomnými fanoušky Hepa a Slavoje, kteří dokázali vytvořit atmosféru hodnou
tohoto jedinečného sportovního zápolení. Bylo k vidění množství nevyužitých
šancí, zápas nakonec rozhodla dělovka z kopačky D. Knorra. Pochvala patří
všem hráčům za předvedené výkony, a proto si diváci jistě nenechají ujít příští
derby, které se uskuteční na jaře na Slavoji. Stínem zápasu bylo nezaviněné
zranění R. Tekeliho, jenž musel být převezen do nemocnice. Před zahájením
DERBY byli oceněni oddílem TJ Petřvald jeho už bývalí dlouholetí hráči - Tomáš
Volný (v historické tabulce Hepa se zařadil na 3. místo se 745 odehranými zápasy, 210 branek - 5. místo) a Petr Jonšta (6. místo - 651 utkání, jeho 128
vychytaných čistých kont bude asi těžko k překonání!) Většinu své fotbalové
kariéry oba prožili v dobách, kdy Hepo hrálo krajskou I. A třídu. Výbor oddílu
Hepa jim proto ještě jednou děkuje za reprezentaci klubu a města. Na DERBY
byla pozvána celá řada bývalých hráčů a funkcionářů Hepa. Pan Jan Stodola,
který pracoval v oddílu jako hospodář a jeho fanouškem je téměř 60 let, prozradil: „Ochozy bývaly plné diváků na druhé straně, než je dnes tribuna. Chodilo pravidelně tisíc diváků a více, ale konečně jsem dnes po dlouhé době prožil
velký FOTBALOVÝ SVÁTEK!“

Sportovní ples
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald upozorňuje, že vstupenky na Sportovní ples, který se koná 24. 2. 2018 v kulturním domě v 19 hodin, si můžete objednat u p. V. Sobka - tel. číslo: 604 610 146.
14. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (6. kolo).
D. DATYNĚ - TJ PETŘVALD   1:5 (1:3)
Branky: 14.´V. Gellnar, 17.´, 36.´a 68.´J. Volný, 72.´D. Šeruda.
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev, P. Hrachovec, D. Durczok, V. Strouhal (82.´I.
Sliwka) - J. Volný (88.´M. Ježek), V. Gellnar, B. Stoklasa, J. Rusoň (76.´T. Laskovič) - D. Knorr, D. Šeruda.
21. 10. - přípravné utkání (lichý počet účastníků mistrovské soutěže).
TATRA PŘÍBOR - TJ PETŘVALD   2:4 (1:2)
Branky: D. Šeruda 3, D. Kršák.
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev, P. Hrachovec, D. Durczok, V. Strouhal - M. Šebesta, D. Kršák, V. Gellnar, J. Volný - D. Šeruda, L. Pecha. Hokejovým způsobem
střídali D. Knorr, T. Laskovič, J. Rusoň a I. Sliwka.
29. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (7. kolo).
D. LUTYNĚ - TJ PETŘVALD   3:6 (2:4)
Branky: J. Volný 3, D. Kršák, V. Gellnar, D. Šeruda.
Sestava: D. Sliwka - J. Šelong (46.´J. Rusoň), D. Durczok, P. Hrachovec, V. Strouhal - T. Laskovič (77.´I. Sliwka), D. Kršák, V. Gellnar , J. Volný - D. Klos (46.´D.
Knorr), D. Šeruda.
ČK: 38.´V. Gellnar. Utkání bylo hráno na UT v Orlové.
Dorostenci vyhráli i v říjnu všechny své zápasy a vedou tabulku bez ztráty bodu.
Trenéři: V. Uher, P. Gorovič

V. Uher

Starší žáci
7. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (8. kolo).
Baník RYCHVALD - TJ PETŘVALD   1:23 (0:14)
Branky: J. Zborovský 9, A. Durczok 4, M. Volný 4, D. Szymanski 2, D. Lach 2,
J. Bořil, T. Chrobák.
Sestava: D. Pokorný - J. Šelong, T. Chrobák, P. Müller, J. Bořil - D. Lach, M. Volný, A. Durczok, M. Hrachovec - J. Zborovský, O. Šoch, J. Kaša, V. Sommer, D.
Szymanski.
14. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (9. kolo).
TJ PETŘVALD - Sokol VĚŘŇOVICE   4:1 (2:1)
Branky: J. Zborovský 3, A. Durczok.
Sestava: D. Pokorný - D. Lach, T. Chrobák, P. Müller, V. Sommer - M. Volný, A.
Durczok, J. Zborovský, D. Szymanski - J. Gořula, F. Crlík, V. Šmatelka, M. Hrachovec, M. Pokorný.

Muži
21. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (10. kolo).
Slovan HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD   1:2 (1:2)
Branky: 1.´V. Zajíček, 27.´M. Nalevajka.
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák, J. Goldbricht, D. Knorr, F. Marek - V. Zajíček, I. Goldbricht, J. Sztymon, O. Kostka (68.´J. Béreš) - M. Nalevajka (70.´P.
Bitala), T. Budina.
Brankář G. Laurenčík inkasoval gól po 272 minutách hry. Hráči Hepa si nakonec odvezli po výborném výkonu všechny 3 body.
29. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (11. kolo).
H. BLUDOVICE - TJ PETŘVALD   1:2 (1:1)
Branky: 20.´R. Rozhoň, 86.´J. Sztymon.
Sestava: G. Laurenčík - F. Marek, J. Goldbricht, D. Knorr, T. Budina - V. Zajíček,
I. Goldbricht, J. Sztymon, O. Kostka - M. Nalevajka (46.´P. Bitala), R. Rozhoň
(46.´V. Gellnar).
První utkání za Hepo odehrál a zároveň vsítil svůj první gól R. Rozhoň. Fotbalisté Hepa uštědřili domácímu týmu první porážku v sezoně.
Po celý říjen předváděli Hepáci velmi dobré výkony, ztratili pouze 2 body za remizu na Baníku Rychvald a v tabulce jsou na 4. pozici s 22 body.
Trenér - M. Murko

P. Sekera

21. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (10. kolo).
STONAVA - TJ PETŘVALD   3:1 (1:0)
Branka: J. Zborovský.
Sestava: D. Pokorný - D. Szymanski, T. Chrobák, V. Šmetelka, V. Sommer - D.
Lach, A. Durczok, J. Zborovský, M. Volný - J. Šelong, P. Müller, J. Kaša, M. Hrachovec, J. Gořula, F. Crlík.
„I přes prohru musím kluky pochválit za předvedenou hru.“
29. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru H. BLUDOVICE - TJ PETŘVALD bylo
přeloženo na 5. 11. 2017.

K. Pokorný

Starší přípravka
5. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru.
TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV „B“   4:1
Branky a asistence: Š. Böhm (Š. Bitala), A. Súdna (J. Šustek), Š. Böhm (M. Pokorný), Š. Bitala (V. Lach).

Dorost
8. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (5. kolo).
TJ PETŘVALD - DOUBRAVA   13:0 (9:0)
Branky a asistence: D. Šeruda 4/2, B. Stoklasa 3/0, D. Klos 2/1, V. Strouhal
1/3, L. Pecha 1/1, P. Slavev 1/0, M. Ježek 1/0, J. Volný 0/3, M. Šebesta 0/1,
J. Šelong 0/1, P. Hrachovec 0/1.
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev (46.´I. Sliwka), D. Durczok, P. Hrachovec, V. Strouhal - J. Volný (78.´D. Knorr), B. Stoklasa (78.´M. Ježek), L. Pecha, J. Šelong
(69.´T. Laskovič) - D. Klos (58.´M. Šebesta), D. Šeruda.

Starší přípravka
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Sestava: V. Kuzma - J. Šustek, J. Zborovský, M. Pokorný, V. Lach, D. Sobita Š. Bitala, A. Levánszký, A. Súdna, Š. Böhm, A. Otýpka. Výborný výkon.
12. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru.
MFK KARVINÁ - TJ PETŘVALD   5:3 (3:2)
Branky: Š. Böhm, Š. Bitala, Z. Zahnáš.
Velmi dobrý výkon.
26. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru.
TJ PETŘVALD - Gascontrol HAVÍŘOV   2:1 (0:0)
Branky: J. Šustek, A. Levánszký.
Sestava: V. Kuzma - J. Šustek, J. Zborovský, M. Pokorný, V. Lach, D. Sobita A. Levánszký, Z. Zahnáš, A. Súdna, A. Otýpka, F. Gavlas.
Výborný výkon.
Trenéři: J.Cífka, R. Sobita, P. Böhm, P. Súdny.
J. Cífka

Mistrovství Polska družstev v tarokách
Dne 4. 11. 2017 proběhlo v polském městě Ligota Mistrovství
Polska družstev v tarokách. Tohoto tradičního mistrovství se
zúčastnilo celkem 13 družstev,
přičemž každé družstvo je zastoupeno čtyřmi hráči. Účastníky byli rovněž tarokáři našeho
města ve složení Václav Jurčík

(na snímku), Tomáš Chrobák,
Věroslav Nieć a Jindřich Tomášek. Mistry Polska se stali
hráči z Hecznarowicz (Polsko)
s 51 body, na 2. místě se umístilo s 46 body naše družstvo
a třetí skončili zástupci Koz
(Polsko) s 45,5 body.
Našim hráčům blahopřejeme !
Tomáš Chrobák

Mladší přípravka
2. 10. turnaj č. 4
TJ PETŘVALD - Slovan HAVÍŘOV 9:3
Branky: T. Serafín 3, J. Pečonka 3, A. Súdna 2, L. Poloch.
TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ 5:4
Branky: A. Súdna 2, J. Pečonka, T. Serafín, D. Bednář.
TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN 4:8
Branky: A. Súdna, D. Bednář, T. Serafín, J. Pečonka.
Poprvé v podzimní sezoně měli nejmenší Hepáci možnost zahrát si na domácí půdě. Za výkony, které předvedli, si opět vysloužili potlesk svých fanoušků.
9. 10. - turnaj č. 5
Slovan HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD 1:6
Branky: T. Serafín 3, A. Súdna 2, P. Šplíchal.
MFK HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD 2:7
Branky: T. Serafín 3, P. Šplíchal 3, A. Súdna.
MFK KARVINÁ - TJ PETŘVALD 10:1
Branka: A. Súdna.
16. 10. - turnaj č. 6
H. BLUDOVICE - TJ PETŘVALD 2:7
Branky: P. Šplíchal 4, J. Pečonka 2, A. Súdna.
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD 3:3
Branky: J. Pečonka 3.
D. DATYNĚ - TJ PETŘVALD 0:9
Branky: T. Serafín 4, A. Súdna 3, P. Šplíchal, L. Poloch.
Sestava: J. Pečonka - T. Serafín, A. Súdna, P. Šplíchal, L. Poloch, D. Bednář,
V. Dorňák, V. Wencel a M. Patoraj. Výborný výkon.
Trenéři: R. Gříbek, K. Pokorný.
K. Pokorný

NAPSALI NÁM...
V domech 1611 – 1615 se žije bezpečněji a kvalitněji
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení města, zastupitelům,
ale i pracovnicím ve státní správě
MěÚ Petřvald za to, že od letošního
léta se žije nám, nájemníkům z této
lokality, bezpečněji a komfortněji.
Přispěli k tomu mnohé úkony, které byly v tomto směru vykonány.
Nejdříve to začalo výměnou zvonkových panelů, dále následovalo

zateplení fasád a úprava balkonů
na sklem kryté lodžie. Je pravdou,
že z plánovaných dvou měsíců to
byly nakonec čtyři měsíce práce firmy, která neodhadla své personální kapacity. Je také pravdou, že dle
podepsané smlouvy po smluvním
termínu byla nucena firma zaplatit
nemalou částku z penále, které
jí tímto vzniklo. No, ale nakonec

jsme se dočkali. Naše domy mají
dnes důstojný vzhled. Byla provedena regulace ústředního topení
na jednotlivých teplovodních uzlech, proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení, na chodbách došlo
k úspornému nasvícení formou pohybových čidel a v neposlední řadě
byly chodby vymalovány. Doufám,
že svým poděkováním píšu za vět-

šinu nájemníků z těchto domů.
A kdyby se našli i nějací nespokojení, potom vždy platilo a platit bude
– kdyby vedení postavilo zlatou
kapličku, nikdy všem nevyhoví. Ale
o tom už je život. Tak ještě jednou
děkuji za bezpečný a příjemnější
život v našich domech.
Jarmila Skálová, nájemnice
domu na ul. Březinská 1613

Poděkování jednotce sboru dobrovolných hasičů Petřvald
V neděli 29. října 2017 zasáhl
území České republiky orkán Herwart, jehož síla se projevila i na
území Moravskoslezského kraje.
Docházelo především k pádům
stromů přes komunikace, na vedení elektrické energie, střechy
domů a dopravní prostředky. Vlivem extrémního větru docházelo k přerušení přívodu elektrické
energie, docházelo ke strhávání
střešních krytin nebo uvolnění jiných konstrukčních částí objektů,
které hrozily následným pádem.

K 30. říjnu 2017 zasahovaly jednotky požární ochrany na území
Moravskoslezského kraje celkem
u 608 mimořádných událostí spojených s následky extrémního
větru, z toho 99 na území okresu Karviná.
Tyto zásahy řešily v souladu s Požárním poplachov ým plánem
Moravskoslezského kraje jednotky Hasičského záchranného
sboru MSK v úzké součinnosti
s vybranými jednotkami sborů
dobrovolných hasičů obcí (dále

jen „JSDH“), mezi které patřila
i JSDH Petřvald. Prioritním cílem
bylo poskytnutí rychlé a účinné
pomoci obyvatelům zasaženého území a následně byla činnost jednotek požární ochrany
směřována k odstranění následků a snížení materiálních škod
způsobených vlivem extrémního větru.
Včasným a koordinovaným nasazením jednotek PO bylo zabráněno ztrátám na životech,
poškození zdraví obyvatel naše-

ho kraje a v maximální míře se
podařilo omezit další materiální
škody. Toho bylo dosaženo i díky
maximálnímu nasazení a vysoké
úrovni výcviku členů vaší JSDH,
stejně jako díky kvalitnímu vybavení technickými prostředky.
Využívám této příležitosti k poděkování za vysoké osobní nasazení a profesionální zvládnutí
záchranných prací zasahujícím
hasičům vaší JSDH.
plk. Ing. Ivo Pieter,
ředitel územního odboru Karviná
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům

Tati, dědo, pradědečku, náš Jaroslave Trombiku. Je to již 75 let, co brouzdáš
tento svět. Jedno přání máme, ať se ve zdraví 100 let s Tebou dočkáme.
Přejí syn Jiří s manželkou, dcera Naďa s manželem, vnučky Dominika, Klárka,
Deniska, Andrejka a Irenka, pravnoučata Viktorka, Emička a Matýsek.

Olga Mokrošová

90 let

Eva Kaniová

85 let

Mgr. Danuška Kereškéni 80 let
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.

Uzavřená manželství
Dne 10. prosince 2017 oslaví 60 let paní Naděžda Ondruchová.
Žij blaze v plném zdraví, užij všeho, co Tě baví, štěstí ať se na Tebe směje.
To Ti z celého srdce přejí rodiče.

Vladimír Žemba
a Sandra Czuczorová
Petr Kremer
a Caroline Poliačková
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Dne 30. prosince 2017 oslaví své 90. narozeniny pan Miroslav Marenčák
z Petřvaldu. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životní
pohody přejí kamarádi z Petřvaldu.

Zemřeli občané
Ilja Fojtík

86 let

Jiřinka Chlebíková

88 let

Jan Suchánek

75 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dne 31. prosince 2017 se dožije paní Marie Gemerová
krásných sedmdesáti let.
Štěstí, zdraví, všeho dost, vždycky důvod pro radost.
Velkou lásku, dobré přátele, ať život Ti jde vesele.
To Ti přejí bratři Pepík, Jenda a Jarek s rodinami.

Dne 28. listopadu 2017 oslavila své 85. narozeniny
paní učitelka Eva Kaniová, když v tento den jsme si
připomněli nedožitých 90. narozenin jejího manžela,
pana učitele Jiřího Kanii. S vděčností a láskou jejich děti
Karel, Marie a vnuci Jiří a Jana s rodinami.

Dne 10. prosince 2017
se pan Jiří Gellnar dožívá
75 let. Hodně zdraví
a pohody do dalších let
přeje manželka Eva a dcery
Karla a Pavlína s rodinami.

Vzpomínáme
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a v srdcích našich žije dál.
Dne 14. prosince 2017 vzpomeneme
smutné výročí úmrtí pana Jana Gašparíka.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a synové Tomáš a Jenda.

Dne 9. prosince 2017 vzpomeneme na
1. výročí úmrtí paní Danuše Matušíkové.
S láskou a úctou vzpomínají syn David,
Martin a dcera Taťána s rodinami.

Odešlas, jak si osud přál, ale v našich
srdcích žiješ dál.
Dne 19. prosince 2017 by se dožila 75 let
paní Irena Sobková. S láskou vzpomínají
manžel Otakar, syn Vlastislav
a dcera Ivana s rodinami.

Prázdný je domov, prázdno je v něm,
chybíš nám, Ivanko, chybíš nám všem.
Dne 2. prosince 2017 vzpomeneme
nedožitých 55 let slečny Ivany Stuchlíkové.
S láskou stále vzpomínají rodiče, synovec
a rodina Gajdova.

prosinec 2017
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18 let už není s námi rodák z Petřvaldu
pan Ivo Kotra.
* 25. prosince 1942
† 6. ledna 1999
Vzpomínají manželka Marta,
dcera Martina a syn Radim s rodinami.

Dne 13. listopadu 2017 jsme vzpomněli
100 let pana Ludvíka Šlachty.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Libuše
s rodinou a dcera Věra s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 20. prosince 2017 uplyne 30 let od úmrtí pana Josefa Oborného
a dne 18. prosince 2017 to bude 15 let, co zemřela jeho manželka paní Alena Oborná.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Syn Petr s rodinou.

Od života pro sebe jsi nic nežádal, jen pro své děti a rodinu jsi žil. Své zlaté srdce jsi nám daroval.
Kdybychom láskou budit je chtěli, neozve se nám vícekrát, utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 1. prosince 2017 vzpomeneme 3. smutné výročí od chvíle, kdy odešel od všeho, co v životě miloval,
můj drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Bořivoj Skýba.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Olga, dcera Ivana a syn Bořivoj s rodinami.

Těžce se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 23. prosince 2017 vzpomeneme šesté smutné výročí, kdy nás opustila milující manželka, maminka, babička
a prababička paní Ludmila Trombiková. S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, syn Jiří s manželkou, dcera Naděžda
s manželem a vnučky Deniska, Andrejka, Irenka, Dominika, Klárka spolu s pravnučkami Viktorkou a Emily.

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, sestřenice a teta
paní Jiřinka Chlebíková, roz. Prečová. Zesnula dne 6. listopadu 2017 ve věku 88 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Táňa a Věra s rodinami.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, tchán, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc pan Václav Mohyla. Zesnul v úterý 31. října 2017 po těžké
nemoci ve věku 78 let. Zarmoucená rodina.

Se zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 11. října 2017
ve věku 82 let navždy opustila naše milovaná maminka a babička paní Věra Valová.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.
Za zarmoucenou rodinu dcera Věra, syn Rosťa a vnučka Monika.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

NOVÁ ŠKODA KAROQ.
BEZPEČNĚ JINÁ.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km

Osobní strážce
Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu ŠKODA KAROQ.
Mezi kompaktní SUV přiváží sebevědomý design, nový standard
bezpečnosti a prvky výbav z vyšší třídy.* Mimo jiné disponuje technikou,
která pomáhá snížit následky dopravní nehody. Pokud na základě čidel
a radaru vyhodnotí krizovou situaci, podnikne řadu opatření s cílem
připravit posádku na případný náraz. V nejkrajnějších případech
se cestující ve voze KAROQ mohou spolehnout až na 9 airbagů.
Navštivte nás a poznejte bezpečně jiné SUV.
* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

novaskodakaroq.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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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

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

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

www.stamotex.cz
Palivové dříví:
špalky 600,-/prms
štípané 800,-/prms
mulčovací kůra 450,-/m3
doprava

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

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

FIRMA ZÁVIŠEK JAN nabízí

ČERPÁNÍ A ODVOZ FEKÁLIÍ
Tel.: 775 910 530 • Provozovna Orlová

|

+420 558 841 038

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
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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

Prodám starší rodinný
dům v Petřvaldě,
ul. Družstevní,
vel. pozemku 1 800 m2,
dům i zahrada na velice
hezkém a klidném místě.
V případě zájmu
volejte nebo pište.

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

Tel. 724 294 015

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje Kärcher
- mytí oken
Mobil:
Mobil:

606 363 300
731 490 561

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

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.

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

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
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