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Petřvaldští zahrádkáři oslavili 60. výročí svého vzniku.
Při té příležitosti si připomněli různé akce (na snímku zájezd do Komorní Lhotky 25. 9. 2014).

OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
podmínkám v polovině prosince
přerušeny a naplno by se měly rozběhnout v březnu 2018. Z letošních
investičních akcí, které byly dokončeny v uplynulém měsíci, bylo dokončeno a předáno dětské hřiště
na ul. Šumbarské (bližší informace
v následujícím čísle PN), dále kamerový systém na radnici a bylo pořízeno a nainstalováno do sálu KD nové
promítací zařízení s dataprojektorem a velkoplošným plátnem. Z připravovaných investic, které jsou
závislé na schválení rozpočtu pro
rok 2018, máme připraveno ve-

POZVÁNKA

řejné výběrové řízení pro realizaci
zateplení a rekonstrukci domů s pečovatelskou službou, které bude
zveřejněno, jakmile bude rozpočet
schválen zastupitelstvem města.
Dále bych rád poděkoval zaměstnancům města za jejich spolupráci
s pořádáním adventního jarmarku,
který byl z mého pohledu velmi povedený, a vám občanům za to, že
jste se v tak hojném počtu jarmarku zúčastnili. Již několikrát jsme
v PN upozorňovali na průjezdnost
a parkování vozidel na obecních
komunikacích v obytných zónách,

Příjemně prožité svátky vánoční,
pevné zdraví, pohodu, radost a úspěchy
v osobním i pracovním životě
Vám přejí
do nového roku
Ing. Jiří Lukša Ing. Petr Dvořáček
starosta
místostarosta

© Klein

Vážení občané,
rád bych vás informoval o událostech a akcích v uplynulém měsíci
a chystaných akcích. V listopadu
došlo k ukončení a předávce stavebního díla chodníku nad bytovým
domem č. 1945 s tím, že zhotovitel stavby bude provádět konečné
terénní úpravy včetně osetí v jarních měsících. U stavby chodníku
podél ul. Šumbarská práce pokračovaly dle harmonogramu a termín
konečného dokončení je stanoven
na květen 2018. Stavební práce
budou vzhledem ke klimatickým

Termín uzávěrky únorových  
Petřvaldských novin
je 5. ledna 2018
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
21. února 2018
v 16:00 hod.
v Kulturním domě
města Petřvald.
případně na chodnících v jiných
částech města. V poslední době
se začínají objevovat stížnosti obyvatel na průjezdnost některých ulic
města, a to především v obytných
zónách z důvodu nesprávného parkování vozidel. Chtěl bych upozornit, že v obytných zónách města
není parkování vozidel na obecních
komunikacích a také na chodnících
povoleno, a to především z důvodu
zajištění průjezdnosti vozidel složek IZS, zimní údržby a vozidel pro
svoz odpadů.
Na závěr bych chtěl poděkovat
jménem svým i jménem starosty
města Ing. Jiřího Lukši všem zaměstnancům města a také občanům za spolupráci v letošním roce.
Vážení občané, přejeme vám klidné vánoční svátky a pevné zdraví
a spokojenost v roce 2018.
Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města
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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
66. schůze Rady města Petřvaldu se konala 14. listopadu 2017
RM vzala na vědomí zprávy o čin-  o prodeji propagačních předměnosti komisí rady města za rok
tů (adventní hrníčky) za cenu
2017.
50 Kč/ks;
RM schválila rozpočty přísp. organizací Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246 a Mateřské školy Petřvald
2. května 1654 na rok 2018.
RM rozhodla  
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo „Chodník nad bytovým
domem čp. 1945 v Petřvaldě“
s firmou MONSTAVBY MORAVA
s.r.o., kterým se upravuje způsob vyúčtování smluvní pokuty;

 udělit souhlas Tenisovému klubu Petřvald, z. s., s uzavřením
podnájemní smlouvy k nebytovému prostoru v Petřvaldě na
ul. Okrajová č. p. 1872, jehož je
Tenisový klub Petřvald z. s. nájemcem, s paní P. Grossovou;
 o uzavření dohody o ukončení
smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v Petřvaldě
na ul. Kulturní čp. 26, uzavřené mezi K. Mojžíškovou a městem Petřvald, k datu 30. 11.
2017;

 o prominutí úhrady za pronájem
místnosti č. 3 a kuchyňského
prostoru ve Středisku kulturních
služeb města Petřvald ZO Českého svazu žen při příležitosti
výroční členské schůze konané dne 8. 12. 2017 v době od
16.30 – 19.00;
 o uzavření smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 mezi
městem Petř vald a Státním
fondem dopravní infrastruktury
na akci „Chodník podél silnice
III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald“;

 o uzavření smlouvy o pronájmu římskokatolického kostela sv. Jindřicha v Petřvaldě
mezi nájemcem městem Petřvald a pronajímatelem Římskokatolickou farností Petř vald
u Karviné za účelem pořádání novoročního koncertu dne
7. ledna 2018.
RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9.
2017 a k 31. 10. 2017;
 Zásady pro pronájem místností v Mateřské škole Petřvald
2. května 1654, přísp. organizace za účelem vedení zájmových
kroužků.

67. schůze Rady města Petřvaldu se konala 23. listopadu 2017
a 2019 ve stejné výši jako doposud;

RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
 ponechat výši ročního nájemného za m2 podlahové plochy nebytových prostor na rok 2018

 o uzavření darovací smlouvy
o poskytnutí finančního daru
ve výši 40 000 Kč mezi obdarovaným městem Petřvald a dárcem Metal Management.

RM schválila
 znění zadávací dokumentace veřejné zakázky v zjednodušeném
podlimitním řízení pro dílo „Stavební úpravy domu č. p. 1735
a Realizace energetických úspor
domů DPS Ráčkova č. p. 1734,
1735, 1737 v Petřvaldě“;

 odměny členům komisí rady a finanční dary členům jednotky
SDH a občanům, kteří se v roce
2017 aktivně podíleli na činnosti ve městě.
RM vzala na vědomí změnu půjčovní doby v knihovně.

68. schůze Rady města Petřvaldu se konala 30. listopadu 2017
RM rozhodla o uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo „Chodník podél sil-

nice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald“ se společností STROJÍRNY

A STAVBY TŘINEC, a.s. Cena díla
se snižuje o 728 815,95 Kč bez

DPH, cena díla celkem po změně
činí 19 198 753,18 Kč bez DPH.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 10. 2017 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

85 055,00

86 794,60

79 578,16

Nedaňové příjmy

11 415,00

11 754,00

10 788,47

0,00

190,00

189,96

3 945,90

5 851,97

5 057,63

100 415,90

104 590,57

95 614,22

Běžné výdaje

89 470,00

95 760,71

66 139,97

Kapitálové výdaje

59 925,00

63 643,00

28 188,28

VÝDAJE CELKEM

149 395,00

159 403,71

94 328,25

45 899,10

51 733,14

624,42

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

1 600,00

Prodej podílových listů

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

-313,39

48 979,10

54 813,14

1 911,03

Kapitálové příjmy
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. 10. 2017
Základní běžný účet
Fond rezerv a rozvoje

14 888 580,15 Kč
48 369 571,73 Kč

				

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.
Pavlína Malíková, finanční odbor
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Zastřešení autobusového nástupiště
„Petřvald, Březiny“

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 1. ČTVRTLETÍ 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Leden: 3., 4., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
Únor: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
Březen: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
2. Svoz plastů

15. leden, 19. únor, 19. březen

3. Svoz papíru 11. leden, 15. únor, 15. březen
4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
22. leden, 26. únor, 26. březen

PODĚKOVÁNÍ
Pro zajištění ochrany cestujících
před nepříznivým počasím město
Petřvald přistoupilo k vybudování
přístřešku nástupní autobusové
zastávky „Petřvald - Březiny“ na
ul. Podlesní. Zastřešení bylo zho-

toveno plně průhledné, a to z důvodu zamezení projevů vandalismu
a výtržností, které se v minulosti
vyskytovaly ve zděné zastávce.
Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města

Informace o projektu Senior Pas
V rámci projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“, jenž
byl podpořen v rámci Dotačního
programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
(dále jen „MPSV“), vznikla v roce
2017 na území kraje 4 nová kontaktní místa pro senior y, tzv.
„Senior Pointy“, jejichž provoz je
prostřednictvím tohoto projektu zajištěn vždy jeden pracovní
den v týdnu. Zároveň byly v rámci
projektu podpořeny 2 již fungující Senior Pointy v Ostravě a Frýdku-Místku, a to formou rozšíření
otevírací doby těchto kontaktních
míst rovněž o jeden pracovní den
v týdnu. Zajištění realizace výše
uvedeného projektu bylo realizováno v úzké spolupráci s městy
Moravskoslezského kraje.
Senior Pointy, které jsou v současné době zřízeny ve městech
Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná,
Kopřivnice, Opava a Ostrava, poskytují následující činnosti:
• specifické odborné konzultace
• nabídka informací o místních
a regionálních seniorských sdružení a zájmových spolcích, partnerech poskytujících seniorům
slevy aj.
• aktivní vyhledávání a propagování kulturních, společenských
a volnočasových aktivit zacílených na seniory
• osvětová činnost (pořádání přednášek a besed) v oblastech, kde
je zvýšené riziko ohrožení seniorů
(bezpečnost, prevence, zdraví aj.)
• možnost využití bezplatného internetového připojení
Senioři žijící v uvedených městech
a okolí tak mohou využít specifických konzultací v oblastech, jež

mohou být pro ně z důvodu nízké
informovanosti ohrožující. Senior
Point pak vyjma prostoru pro společenský a sociální kontakt může
působit ve smyslu prevence negativních jevů (jako například nekalé
prodejní praktiky), jimž mohou být
senioři vystaveni. Jednou z činností, která je tímto kontaktním
místem také nabízena k využití, je
možnost osobní registrace osob
od 55 let věku do samostatného
projektu Senior Pas. Moravskoslezský kraj projekt Senior Pas
podporuje i finančně od června
letošního roku. Podstatou tohoto
projektu je podpora osob od 55 let
věku formou uceleného a jednotného systému slev. Po bezplatné
registraci jsou těmto osobám vydávány karty (tzv. Senior Pasy), které slouží jako průkaz opravňující
držitele čerpat slevy u sítě poskytovatelů slev, pro které je zapojení do projektu bezplatné. Karta je
vystavována na jméno držitele, je
nepřenosná a má neomezenou
platnost a celorepublikovou působnost. Podrobnosti o způsobech,
jak je možné se do projektu registrovat, seznam poskytovatelů slev
nebo konkrétní informace o způsobu uplatňování slev naleznete
na adrese www.seniorpasy.cz.
Slevy jsou poskytovány v rozsahu
od 5 do 50 %, a to převážně v oblasti zdraví, kultury, volného času
či gastronomie. V Moravskoslezském kraji je aktuálně zapojeno
více než 100 poskytovatelů slev.
Konkrétnější informace o provozovaných Senior Pointech, včetně
údajů o místě jejich poskytování
a provozní době, najdete na webových a facebookových stránkách
města Petřvald.
Bc. Ivana Rajdusová, odpor správní
Zdroj: seniorpasy.cz

Děkujeme panu starostovi Ing. Jiřímu Lukšovi, paní Marcele Šopové
a pracovníkům střediska údržby za pomoc při odstranění havárie
ústředního topení na ulici Březinské 1611, č. bytu 12.
Děkují manželé Lipkovi

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
• JÍZDNÍ KOLO VELAMOS A SVAZEK 17 KS KLÍČŮ    
Místo nálezu: Petřvald, ul. Brigádnická
• SVAZEK 2 KS KLÍČŮ (OD ZPÁTEČKY A FAB KLÍČ)
Místo nálezu: Petřvald, ul. Ostravská
• 1 KS KLÍČ
Místo nálezu: Petřvald ul. Parys
• ZAPOMENUTÁ FINANČNÍ ČÁSTKA
Místo nálezu: Petřvald ul. Gen. Svobody čp. 930 - bankomat
Majitel se může informovat v kanceláři č. 101 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

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

Alberta Manna

Tomáše Martináka

Foto: Pavel Římánek

Máte-li také zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte, kontaktujte
matriku: tel.: 596 542 904, e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadů a fotografie z tohoto setkání najdete na web. stránkách města:
http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro občanské záležitosti
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Petřvald zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Informace z radnice

Kulturní, sportovní a společenské
akce

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
3. místo v soutěži na GOA v Orlové
Dne 28. 11. 2017 se žáci devátých tříd ve složení Lukáš Fajkus,
Marie Vicherková, Natálie Brychcyová, Eliška Kubešová, Anna
Dronská, Kateřina Křižáková, Klára Niećová a Michaela Hrušovská
vydali změřit síly ve vědomostně
sportovní soutěži Gymnázia a obchodní akademie v Orlové. V konkurenci sedmi družstev z Orlové,
Doubravy a Dolní Lutyně jsme obsadili krásné 3. místo. Soutěžilo se v oblastech přírodních věd,
jazyků, společenských věd, ekonomiky, veřejnosprávních dovednostech, IT vědomostech a fyzické

zdatnosti a obratnosti. Ve vědomostních soutěžích bychom dle
bodů dokonce obsadili místo první, ale nejen znalosti dělají správného studenta, a proto musí naši
budoucí vědci, lékaři a právníci
ještě zapracovat na své fyzičce,
aby náročné studium gymnázia
zvládli komplexně. Děkuji žákům
za reprezentaci školy a věřím,
že jim tato soutěž přinesla také
možnost seznámit se se středoškolským prostředím, které je po
letních prázdninách čeká.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka

Bobřík informatiky
– 1. místo v národním kole
Dne 29. 11. 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže
Bobřík informatiky. Díky výborným výsledkům našich žáků vládla při předávání diplomů a odměn
radostná nálada. Za vzornou reprezentaci školy dětem poděkovala paní ředitelka Ing. Zdeňka
Kozlovská. V letošním jubilejním
desátém ročníku soutěže v kategorii žáků 8. a 9. tříd soutěžilo online v národním kole cca 15 000
dětí z celé ČR. V této kategorii
se našim starším žákům velmi
dařilo, celkem 24 žáků se stalo
úspěšnými řešiteli.
Školní kolo v kategorii Kadet:

sokým bodovým ohodnocením
celkem šest žáků ze ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p. o. (Marie
Vicherková, Klára Niećová, Lukáš
Fajkus, Ondřej Kania, Kateřina
Křižáková a Veronika Kutějová).
Školní kolo v kategorii Mini
– žáci 5. tříd:
1. Adam Přeček, V. B
2. Daniel Bura, V. B
3. Štěpán Böhm, V. B
Školní kolo v kategorii Benjamin
– žáci 6. a 7. tříd:
1. Otakar Šoch, VII. C
a Natálie Hrdinová, VII. B

1. Marie Vicherková, IX. A
2. Klára Niećová, IX. A

2. Jakub Třos, VI. C

3. Lukáš Fajkus, IX. B
a Ondřej Kania, IX. A

3. Adéla Kmeťová, VII. B

Získáním plného počtu bodů si
Marie Vicherková zajistila také
1. místo v národním kole Bobříka
informatiky. Na listině nejlepších
Kadetů z celé ČR máme s vy-

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy v soutěži.
Mgr. Marie Hlavatá,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Kariérní testování za ZŠ a ZUŠ Petřvald
Kariérní poradenství a profesní diagnostika má na naší škole
již své stálé místo jak v náplni
práce školního psychologa, tak
v ročním rozvrhu žáků 9. tříd.
V letošním roce se tohoto testování zúčastnilo rekordně přes
30 žáků. Ti 29. 11. 2017 absolvovali čtyřhodinové skupinové
testování zaměřené na zjištění
studijních předpokladů, logiky,
paměti, reakčního času, pozornosti, osobnostních vlastností.

Během měsíce prosince a ledna
pak s žáky a jejich rodiči probíhají
pohovory, na kterých se budoucí
studenti dozvědí své výsledky,
zhodnotí společně své zájmy,
předpoklady a cíle, aby se nakonec rozhodli, na kterou střední
školu si podat přihlášku. Žákům
přeji, aby správně zvolili a v dubnu se po absolvování přijímacích
zkoušek na svá vysněná studia
dostali.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka

SRPŠ při ZŠ a ZUŠ Školní 246, Petřvald Vás srdečně zve na

STRAŠIDELNÝ

PLES

Bude se konat dne

20. ledna 2018

v sále Kulturního domu Petřvald.
K poslechu a tanci bude hrát kapela ŠTÍSTKO.
Můžete se těšit na zábavu a bohatou tombolu.
Vstupné 200 Kč
Předprodej vstupenek
v kanceláři ředitele školy
nebo na tel.č. 604 372 680

Těšíme se na Vaši účast.
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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

Mikulášská nadílka
V pondělí 27. 11. 2017 si Petřvaldské děti užívaly Mikulášskou nadílku v Kulturním domě. Mrazík a jeho pomocníci vyzdobili stromeček a Mikuláš s partou pomocníků rozveselili děti balíčkem. Čert odešel s prázdnou, protože v Petřvaldě máme jenom hodné děti :-).

Připravujeme:
Karneval
Pohádka pro děti v KD

Bronislava Siudová, kulturní referentka

Město Petřvald Vás zve na

v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě.

3. února 2018 od 19.00 hodin
v kulturním domě

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

vstupné 50 Kč
Předprodej ve středisku kulturních služeb od 8. ledna 2018
Objednávky na tel:596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz

leden 2018
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Vánoční jarmark v Petřvaldě
V sobotu 2. 12. 2017 se uskutečnil
Vánoční jarmark v Petřvaldě. Každý
návštěvník mohl před radnicí zhlédnout bohatý program, který zahájila
CM Háj za doprovodu zpěvu krojovaného sboru z Petřvaldu. Krásná a pro

Foto: Karel Návrat / Ludvík XXI.

mnohé posluchače jistě roztomilá
byla vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ
Petřvald. Tato vystoupení završila folková kapela Kopyto, po které jsme
slavnostně rozsvítili vánoční strom
a sledovali parádní ohňostroj. Celé

odpoledne chodili mezi dětmi a dospělými dvoumetroví andělé, kteří
rozdávali dětem peříčka pro splnění
přání a rolničky. Taktéž si děti mohly
vyrobit vánoční věnce a další ozdoby v knihovně, kde probíhaly tvořivé

dílny pro děti a prodej vánočních výrobků žáků ZŠ Petřvald. Skvělá tečka
na závěr byla v podání Ilony Csákové.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
hladkém průběhu akce.
Taťána Čechová, kulturní referentka
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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

Co pro vás připravujeme?

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,

KLUB MAMINEK

přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

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.

Přejeme všem našim čtenářům krásné Vánoce
a úspěšný nový rok 2018 s množstvím zajímavých knížek.

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

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.

Dobrá zpráva
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.

Sbírka nepotřebných
vánočních ozdob a stuh
Máte doma nepotřebné vánoční ozdoby a stuhy? Budeme rádi, když
nám je donesete do knihovny. Využijeme je při kreativním tvoření pro
děti a tvorbě adventních věnců.

Noc s Andersenem: 23. 3. 2018 (přihlášky k vyzvednutí od 1. 2. 2018
v knihovně)
Filmový festival – Expediční kamera: v únoru – březnu 2018, přesné
datum v dalším vydání PN a na stránkách knihovny.
NOVÁ VÝSTAVA V GALERII NAD KNIHAMI
Od 8. ledna 2018 se můžete v knihovně těšit na novou výstavu studentů britského malíře, hudebníka a umělce Davida Johna Lloyda, který
žije a tvoří v našem městě Petřvaldě. Výstava potrvá do konce měsíce
března a vernisáž proběhne 8. ledna v 17:30 hod. v prostorách knihovny. Všechny srdečně zveme.

Den pro dětskou knihu 2. 12. 2017 v knihovně města Petřvald
Již po jedenácté se v naší knihovně uskutečnil Den pro dětskou
knihu. Jako každoročně jsme připravili pro naše návštěvníky dílničky, ve kterých si mohli vyrobit
vánoční přáníčka a drobné dárky.
Tradičně nejoblíbenější bylo vyrábění adventních věnců. Žáci místní
základní školy v dobových kostýmech u nás prodávali své vánočně laděné výrobky. Nechyběl ani
prodej nových dětských knížek,
kde si mnozí nakoupili vánoční dárečky pro své blízké. Ve spolupráci s komiksovým nakladatelstvím
CREW, který je partnerem Dne pro
dětskou knihu, byly k dispozici pracovní listy k časopisu Bart Simpson, kdy za vyplněný list čtenář
obdržel číslo komiksového časopisu Bart Simpson (limitované na
1 komiks na čtenáře).

Foto: Radka Haichlová

Den pro dětskou knihu doprovázely u nás hned dvě výstavy. První
z nich byla výstava Pohádky celého světa, kde se na pěti výstavních panelech mohli návštěvníci
seznámit s pohádkovou tradiční
tvorbou zemí Evropy, Asie a Ameriky. Výstavu doplňovaly knihy z našeho knižního fondu vztahující se
k dané tématice. Druhou výstavou
byla výstava polských dětských
knížek, kterou pořádáme v naší
knihovně již čtvrtým rokem a která je realizována v rámci projektu Kulturní pohraničí – vytvoření
moderní kulturní infrastruktury
v Jasienici a v Petřvaldě - reg.č.
CZ.3.22/3.3.05/12.03344. Naši
čtenáři i ostatní návštěvníci akce
se tak mohli seznámit s dětskými knihami, které čtou děti v Polsku. Výstava potrvá až do 20. 12.

2017. A komu se nechtělo vyrábět,
mohl si u nás jen posedět a číst.
Pro zpestření a pobavení se v přízemí naší knihovny malovalo na
obličej. Děti, které přišly na naši
akci, tak odcházely jako kočičky,
pejsci nebo různé pohádkové bytosti. Protože se Den pro dětskou
knihu koná pravidelně v termínu
městského adventního jarmarku, tyto dvě akce se krásně spojily a vytvořily tak za zvuků koled
a vůně punče pro své návštěvníky nezapomenutelný začátek adventního času. Protože venku již
vládla paní zima, byla tak knihovna v mnoha případech příjemným
útočištěm zkřehlých návštěvníků
jarmarku, z nichž někteří přespolní
zde byli poprvé. Mile nás potěšily
jejich příznivé reakce. Za pomoc
při vánoční výzdobě oken knihovny

děkujeme paní Ince Burové, za pomoc při dílničkách pro děti Darině
Bednárikové, Zdence Konieczné,
Věře Ožanové, Miladě Římánkové,
Pavle Brudovské, Vladimíře Jeřábkové a Iloně Křižákové, za prodej
dětských knížek paní Milušce Krystové Matoušové s manželem.

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová

leden 2018
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice:
Tradice hornictví
Výstava: Zima na Těšínsku
Navštivte v Technickém muzeu Petřvald novou tematickou výstavu Zima na Těšínsku. Období adventu bývalo naplněno dodnes
dochovanými, ale také už dlouho pozapomenutými zvyky a tradicemi. Naše výstava je představuje tak, jak se slavily kdysi. Věnujeme se však nejen svátkům, ale také činnostem, které na vesnici
přicházely na řadu právě v období zimy. Seznámit se s nimi blíže
bude možné až do 4. 2. 2018.
Akce připravované na měsíc leden:
• PRSTOVÉ OBRÁZKY (15. – 19. 1. 2018) – výtvarná dílna, pro
MŠ, 1. st. ZŠ
• OD TŘÍ KRÁLŮ DO POPELEČNÍ STŘEDY (29. – 31. 1. 2018) přednáška etnografky Muzea Těšínska Mgr. Moniky Kupkové, pro
ZŠ, SŠ a veřejnost
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092
nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz

Upozornění řidičům
Policie ČR OOP Petřvald by tímto
chtěla upozornit zejména řidiče
všech motorových i nemotorových
vozidel, že velká část zastavěného území města Petřvald je
z hlediska pohybu na pozemních
komunikacích označena dopravní značkou „Obytná zóna“. Pohyb
v obytné zóně upravuje § 39 zák.
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon). Vybraná ustanovení zákona:
• § 39 odst. 3 zákona - V obytné
a pěší zóně smějí chodci užívat
pozemní komunikaci v celé její
šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53 (chůze). Hry dětí na
pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
• § 39 odst. 5 zákona - V obytné zóně a pěší zóně smí řidič

jet rychlostí nejvýše 20 km/h.
Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je
dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
• § 39 odst. 7 zákona - V obytné
zóně a pěší zóně musí chodci
umožnit vozidlům jízdu. To platí
i pro děti hrající si v obytné zóně.
Při jízdě v obytné zóně dále vždy
platí přednost zprava, pokud toto
není upraveno dopravními značkami. Dbejte proto při pohybu
na pozemní komunikaci v obytné
zóně zvýšené opatrnosti, zejména
pak v hustěji zastavěných městských částech a také v okolí základních škol a školek.
pprap. Josef Nulíček,
preventista OOP Petřvald

Členové ZO ČZS v Petřvaldě si připomněli letošní jubileum
Petřvaldští zahrádkáři oslavili v pátek 10. 11. 2017 60. výročí svého
vzniku a 40. výročí otevření klubovny ZO ČZS v Petřvaldě. U této
příležitosti obdrželi Čestné uznání
Republikové rady ČZS v Praze za
obětavou a dlouholetou činnost
ve prospěch svazu a za významné
výsledky a úspěchy v této činnosti tito členové: Emilie Moštíková,
Zdeňka Lapišová, Klára Michalíková, Jan Vicherek, Věra Pastrňáková, Irena Mašlaňová, Marie
Pavlíková – in memoriam (vyznamenání převzal manžel Mikuláš
Pavlík), Olga Bartošová – in memoriam (vyznamenání převzala
dcera Eva Farníková). Čestné uznání Územního sdružení ČZS v Karviné za dlouholetou spolupráci ve
prospěch organizace bylo uděleno
městu Petřvald (vyznamenání převzal starosta města Ing. Jiří Lukša)
a těmto členům: Liboru Chromíkovi, Miloslavě Krystové Matoušové,
Miladě Římánkové, Josefu Sobíkovi a Oldřichu Válovi. Vyznamenání
předávala Mgr. Alice Králová - zástupkyně Územního sdružení ČZS
v Karviné a Evžen Podstawka předseda ZO ČZS Petřvald.
Přítel Ing. Bedřich Václavík videoprojekcí připomněl události uplynulých let (plesy, smažení vaječiny,
zájezdy, přednášky, brigádnickou
činnost). Ze starých kronik jsme pak
vybrali některé zajímavosti z historie. Ta se začala psát v roce 1964.
První kronikářkou naší organizace
byla zvolena na výroční členské
schůzi 9. 2. 1964 přítelkyně Božena Klimčíková. Jí patří poděkování
za to, že získala informace o činnosti zahrádkářů našeho města v období první republiky. Vzpomíná na
začátky. „V našem městě bylo vždy

poměrně dost ovocných stromů,
byly to ale většinou vysokokmeny,
zasazeny víceméně náhodou tam,
kde bylo místo. Odrůd bylo málo,
stromy nebyly ošetřovány postřiky ani hnojivy.“ Jeden z nejzkušenějších členů, přítel Jan Kukla,
vzpomíná na to, jak začínal. Neměl
zpočátku žádné odborné znalosti, zakoupil stromky, které nebyly
vhodné pro pěstování v našem kraji.
Pak si zakoupil knihu „Jak docílíme
hojnost krásného ovoce“, zakoupil
nové stromky a po dvou letech se
mu podařilo vypěstovat krásná jablíčka. Byl pozván na výstavu ovoce
a květin v Orlové, které se zúčastnili
i jiní zahrádkáři z Petřvaldu. Vystavené exponáty na ně zapůsobily tak,
že se rozhodli založit spolek přátel
zahrady také v Petřvaldě. První akcí
byla přednáška zahradního architekta v roce 1933 v hostinci Jindřicha Bernatíka. Byl promítnut film
o zahradách pražského okolí. Další
den pozval účastníky do zahrady přítele Tvarůžka, kde osobně vedl kurz
sázení a ošetřování ovocných stromů. V té době měl spolek 38 členů. V roce 1936 byla uspořádána
první výstava ovoce v sále hostince u Karkošky. Na výstavě bylo
450 misek ovoce, převážně z místních zahrad. Také květiny a různé
tvary ovocných stromů. Spolková
činnost byla přerušena tragickými
událostmi r. 1938.
Po válce je doložen první písemný
záznam z první výborové schůze
16. 12. 1957 – tedy před šedesáti lety. Byly uskutečněny přednášky, výstavy, zájezdy (Kroměříž,
Jeseníky, Zakopané, Hutisko - Solanec, sv. Kopeček, Javorový aj.).
Byla navázána družba s organizací
v Jalubí a Neborech.

Věra Pastrňáková

Zdeňka Lapišová

Klára Michalíková

Irena Mašlaňová

V roce 1972 získala organizace
domek určený k demolici. Členové
bourali, čistili cihly. Od MěNV Petřvald získala organizace pozemek se
zahradou. V roce 1973 byla postavena garáž a suterén, v roce 1974
klubovna se zastřešením, v roce
1975 byly provedeny vnitřní omítky,
v roce 1976 zavedena elektroinstalace a zakoupeno vnitřní vybavení.
Den otevřených dveří pro veřejnost
se konal 17. 7. 1976, kdy byla dostavěna klubovna. Uskutečnila se
i malá výstavka růží. Slavnostní
otevření klubovny se uskutečnilo
25. 9. 1977 (před čtyřiceti lety).
Za krásného počasí v 10 hodin dopoledne přestřihl předseda MěNV
Seibert pásku u vchodu klubovny.
Zúčastnili se zástupci 34 organizací, zástupci MěNV a KNV. Předsed-

kyně přítelkyně Čarnecká zahájila
schůzi, kulturní vystoupení předvedli v těšínských krojích žáci ZDŠ
Petřvald - Březiny. Paní učitelka Karkošková zarecitovala báseň „Taková
je má zem“. Přítel Vitala seznámil
přítomné s průběhem stavby. Následovalo pohoštění a přibíjení pamětních štítků na ozdobnou tabuli.
Na dřevěných štítcích jsou vypálená
jména členů a jména organizací. Budova se pak neustále vylepšovala.
V roce 1985 se provedly klempířské
práce a střecha byla pokryta asfaltovou lepenkou, v roce 1988 byla
klubovna obložena dřevem (materiál
dodaly Dřevařské závody z Vrbna),
v roce 1993 byla opravena střecha
a v roce 1994 zavedena plynofikace
a vyvložkován komín. 14. 7. 1994
(pokračování na straně 10)
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v 11 hodin bylo poprvé vařeno na
plynovém sporáku.
Některé zajímavosti: V roce 1968
nacvičila přítelkyně Čarnecká Českou besedu. V roce 1969 byl zakoupen psací stroj a organizace

věnovala 500 Kč na vesničku SOS,
která měla být v Petřvaldě postavena. V roce 1976 byl nedostatek
česneku, každý člen organizace si
měl česnek vypěstovat sám a nejméně 1 kg nabídnout k výkupu.
V roce 1978 byl organizován sběr

TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
Po špatném začátku, kdy Hepáci
utrpěli 3 porážky v řadě, se podařilo ustálit sestavu nového týmu
a pak následovaly výhry a jedna
remíza. Rozhodně se nečekalo,
že družstvo stáhne bodovou ztrátu na vedoucí Záblatí na 5 bodů.
Před začátkem soutěže jsme psali,
že cílem týmu je znovu bavit své
fanoušky. Od poloviny soutěže se
cíl dařilo naplňovat. Doufejme, že
v jarní části soutěže mužstvo na
tyto výsledky naváže. Výbor oddílu kopané děkuje svým skvělým
fanouškům za celoroční podporu!

makovic pro lékárenský průmysl.
V roce 1986 byla ukončena výuka
vaření, kterou zde měla ZDŠ Petřvald. Tolik z historie.
Na závěr jmenujme alespoň jména předsedů ČZS (př. Mojestík, př.
Broda, př. Čarnecká, př. Moštík, př.

Bőhm, př. Podstawka) a jména kronikářů (př. Božena Klimčíková, př.
Jaroslav Vitala, př. Štěpánka Sovinská, př. František Kovalčík, př. Milan Černý, př. Milada Římánková).
Bez nich bychom toto povídání nemohli napsat. Výbor ČZS Petřvald

Sportovní ples
Tabulka okr. přeboru po podzimu
37:16
27
1. Záblatí
2. H. Bludovice 44:21
25
3. Těrlicko
44:16
24
4. Louky
29:21
24
5. TJ Petřvald 25:15
22
16
6. Sj Petřvald 25:20
7. B. Rychvald 16:20
15
30:32
13
8. H. Žukov
31:33
11
9. G. Havířov
10. B. F. Orlová 14:34
8
11. Sn Havířov 19:30
5
12. V. Bohumín 13:69
1
Trenér - M. Murko

Výbor oddílu kopané sděluje zájemcům o vstupenky na Sportovní
ples, který se koná 24. 2. 2018 v Kulturním domě od 19. hodin,
že si je mohou objednat u pana Sobka na tel č. 604 610 146.
Starší žáci
5. 11. - mistrovské utkání okr. přeboru.
H. BLUDOVICE - TJ PETŘVALD 1:4 (0:2)
Branky: 4.´, 11.´a 54.´J. Zborovský, 69.´M. Volný.
Sestava: D. Pokorný - D. Szymanski, T. Chrobák, V. Sommer, J. Bořil D. Lach, A. Durczok, J. Zborovský, M. Volný - V. Šmatelka, J. Šelong, J.
Kaša, M. Hrachovec, P. Müller, F. Crlík. Výborný výkon.
Po podzimu jsou starší žáci na 3. místě.
Starší přípravka
29. 10. - přátelské utkání.
FC HEŘMANICE - TJ PETŘVALD 6:10 (4:4)
Branky: Š. Bitala 2, Š. Böhm 2, A. Súdna 2, M. Pokorný 2, V. Lach,
Z. Zahnáš.
Malí Hepáci přijeli na pozvání Heřmanic sehrát předzápas krajského
přeboru mužů. Předvedli další výborný výkon a po zásluze zvítězili.

V rámci přípravy na jarní sezonu bude družstvo Hepa trénovat v hale
Ještěrka v Bartovicích a na hřišti Hepa. Součástí přípravy bude zimní
turnaj v Orlové.
Rozlosování zimního turnaje v Orlové:
20. 1. v 16.00
Louky - TJ PETŘVALD
28. 1. v 11.00
Doubrava - TJ PETŘVALD
3. 2. v 14.00
Záblatí - TJ PETŘVALD
11. 2. v 13.00
D. Lutyně - TJ PETŘVALD
17. 2. v 12.00
Slavoj PETŘVALD - TJ PETŘVALD (DERBY)
25. 2. v 15.00
Slavoj RYCHVALD - TJ PETŘVALD
3. 3. VOLNO (lichý počet účastníků) - Hepo sehraje přípravné utkání
(soupeř bude znám později).
11. 3. v 15.00
Věřňovice - TJ PETŘVALD
18. 3. v 9.00
Inter Petrovice - TJ PETŘVALD
Dorost
5. 11. - mistrovské utkání okr. přeboru (8. kolo).
TJ PETŘVALD - D. LUTYNĚ 8:0
(8:0)
Branky a asistence: D. Šeruda 3/1,
D. Kršák 2/1, D. Klos 2/0, M. Šebesta 1/1, V. Strouhal 0/1, P. Slavev 0/1, J. Volný 0/1.
Sestava: D. Sliwka - J. Šelong
(68.´T. Laskovič), P. Hrachovec
(46.´B. Stoklasa), D. Durczok,
P. Slavev - V. Strouhal, D. Kršák
(46.´L. Pecha), M. Šebesta, J. Volný (80.´D. Knorr) - D. Klos (46.´ J.
Rusoň), D. Šeruda.
V posledním mistrovském utkání podzimu padly všechny góly do

34. minuty, potom dorostenci Hepa
zahazovali jednu šanci za druhou.
D. Sliwka neproměnil v 78. minutě
penaltu.
Dorost Hepa byl na podzim suverénní a neztratil v soutěži ani bod a do
jarní části soutěže vstoupí se šestibodovým náskokem. Cílem družstva je postup do krajské soutěže.
Tabulka po podzimu:
1. TJ Petřvald
49:9
24
2. D. Datyně
52:15
18
3. V. Bohumín
26:26
8
4. Doubrava
8:44
4
5. D. Lutyně
12:53
4
Trenéři: V. Uher a P. Gorovič
P. Sekera

5. 11. - halový turnaj v Hlučíně.
MFK HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD 1:1
Branka: A. Súdna.
KYLEŠOVICE - TJ PETŘVALD 0:1
Branka: Š. Bitala.
OSTRAVA JIH „A“ - TJ PETŘVALD 2:0
V. POLOM - TJ PETŘVALD 1:0
OSTRAVA JIH „B“ - TJ PETŘVALD 2:0
Sestava: V. Kuzma - A. Súdna, Š. Bitala, Š. Böhm, M. Pokorný - Z. Zahnáš, V. Lach, D. Sobita, J. Zborovský - J. Šustek. Trenér - R. Sobita.
Naši benjamínci obsadili na zajímavém turnaji 5. místo. Bohužel se
nepodařilo vstřelit více branek, všechny zápasy byly velice vyrovnané
a rozhodovala každá trefa. Přesto podal celý tým bojovný výkon, za který mají obrovskou pochvalu.
Mladší přípravka
12. 11. - halový turnaj na gymnáziu v Orlové.
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD 1:1
Branka: P. Šplíchal.
MSK ORLOVÁ - TJ PETŘVALD 0:0
DĚTMAROVICE - TJ PETŘVALD 4:4
Branky: J. Pečonka 3, D. Bednář.
MFK KARVINÁ - TJ PETŘVALD 1:3
Branky: P. Šplíchal 2, J. Pečonka.
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD 7:0
Sestava: J. Pečonka - P. Šplíchal, V. Wencel, M. Patoraj, A. Škuta - D.
Bednář, V. Dorňák.
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Celý turnaj jsme odehráli pouze v 7 lidech, přesto kluci předváděli
fantastické zápasy. Až na poslední utkání, kdy už došly síly, jsme neprohráli a celkové 2. místo nás kvalifikovalo do finálové části, kde už
budeme hrát o medaile.
K. Pokorný

Veterans Petřvald za hranicemi
Letošní rok fotbalových veteránů
jsme se rozhodli ukončit na zahraniční půdě. Pozvánku ze Slovenska jsme nemohli odmítnout,
a tak se 11. 11. 2017 vydala parta sedmnácti „starých pánů“ na
dalekou cestu. Ono to zase tak
daleko nebylo, ale přece jenom to
bylo zahraničí. AKTIV PARK Korňa
se jmenují kluci, kteří nás pozvali
na přátelské utkání. Hrálo se opět
v krásném prostředí uprostřed hor
a lesů. Jejich fotbalového hřiště
umístěného do multifunkční haly
jsme se nemohli dočkat. Hrát klasický fotbal pod střechou se přece jenom nepoštěstí každému.
Samotný zápas nepřinesl žádné
překvapení. Párkrát se přiostřilo,
došlo samozřejmě na nějaké heco-

vání, ale všechno bylo v rámci fair
play. Bitva dvou gigantů česko-slovenské fotbalové historie dopadla
v poměru 2-1, lépe pro hosty ze
Moravskoslezského kraje. Celá sobota se nesla v duchu srandy, legrácek a kamarádství mezi partami
chlapů, kteří jsou rádi, že ještě dokážou rozhýbat starší kosti a zahrát si pro radost fotbal. Výborná
večeře, bowling a…no, prostě bylo
fajně. A určitě ještě bude, protože
samozřejmě přijde odveta a pak
odveta odvety a potom ještě odveta odv…Český Petr O. a slovenský
Peter to organizují velmi dobře, za
to jim patří velký dík. Chlapi z Korně nám návštěvu oplatí v příštím
roce, takže chalani prijechajte, už
sa na vas tešíme.
K8S

Taroková liga
Dne 25. 11. 2017 pokračovala
naše taroková liga Grand Prix
Slezska dalším, již 11. turnajem.
Hostitelem bylo polské město
Zabrzeg, kde bylo za hracími stoly účastno 56 hráčů této populár-

ní hry. Vítězem se stal Tadeusz
Skrudlik (Polsko), stříbrnou pozici uhájil náš zástupce Václav Jurčík (na snímku) a 3. místo uhrál
Stanislaw Benek (Polsko). Našemu hráči blahopřejeme!
Tomáš Chrobák

Pro Petřvald NEZÁVISLÍ
Naše hnutí přeje všem občanům města Petřvald
krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2018

PF 2018
Příjemné prožití vánočních
svátků, v novém roce mnoho
štěstí, zdraví, spokojených
a úspěšných dnů vám přeje
Petřvaldské Hnutí
ANO 2011.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2018
přeje

MO ČSSD Petřvald
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Šlápněme si do pohody …
…aneb (před)Silvestrovský šlapáček v sobotu 30. 12. 2018, sraz
9.00 u Penny. Pohyb na čerstvém
vzduchu, v přátelském duchu, se
smíchem a dobrou náladou nejen
pro vyznavače cvičení jógy.
Pojďme se spolu nadýchat čerstvého vzduchu předposlední den
roku 2017. Zveme stávající i bývalé členy našeho jógového spolku
a také ostatní milovníky procházek
a turistiky. Čím se liší „jogín“ od
běžného turisty? Pozoruje a vnímá přírodu (jogín se cvičením učí
pozorování a vnímání svého těla).
Turista prociťuje vítr, slunce, vůni
přírody, pohyb na čerstvém povětří
(jogín prociťuje pohyb a jeho působení v těle, ve svalech, kloubech,
orgánech – prociťuje své tělo jako
přírodu). A to nejdůležitější - turista
i jogín své tělo v pohybu prodýchává (jogín se přímo učí souladu de-

chu a pohybu). V obou případech je
výsledkem nenahraditelný prožitek
a zkušenost, která se dále rozvíjí a prohlubuje. Kdo cvičí jógu, ať
už v našich skupinách, které jsou
v současné době čtyři, anebo sám
doma podle svých potřeb, ví, že cílený a vnímaný pohyb spojený s dechem dává tělu řád a harmonii. Učí
nás vnímat tělo v akci a zacházet
s ním uvážlivě a šetrně. Procházky,
ať už po okolí nebo po horách, jsou
součástí zdravého pohybu. Navíc
přinášejí uvolnění, klid a mír věčně nespokojené lidské mysli a dokážou uvolnit i rozbouřené emoce.
Jako milovníci cvičení a jógy zvlášť
jste určitě zvyklí vyrazit za humna,
projít se s kamarády, s dětmi, se
psem nebo i sami a čerpat síly
přírody. Tak vyrazte s námi na malou procházku po okolí, po chodníčcích známých i neznámých.

Setkání zakončíme malým posezením v některé příjemné hospůdce. Vše bude samozřejmě závislé
na počasí a množství sněhu. Ale
tras je hodně a vydáme se na ta-

kovou, která bude zvládnutelná
pro všechny.
Na cvičení jógy se opět sejdeme
v pondělí 8. 1. 2018 v obvyklém
čase. Pokojné dny.
Jolanda Inka Burová

NAPSALI NÁM...
Vážení občané,
město Petřvald po dlouhé době
opravuje a modernizuje dětské
hřiště v Petřvaldě - Podlesí u zastávky MHD Na Kopci. Pokud se
projdete Podlesím, zjistíte, že je
zde hodně nových domků s mladými rodinami. Nejen ony jistě
ocení krásný areál určený dětem

i mládeži. Ráda bych vám v tomto
svátečním čase připomněla hezké období dětského hřiště a obětavost občanů, kteří se s láskou
k dětem věnovali spoustě aktivitám. V letech 1970-1990 zde
působila organizace SČSP pod
novým vedením, které se však nevěnovalo politice, ale dětem a přá-

telství mezi sousedy. Na sportovní
odpoledne např. s mini fotbalem
nebo hokej začalo docházet stále více mladých lidí. Pro ty, které
nezaujaly sportovní akce, se pořádaly plesy. S dětmi se jezdilo na
celodenní výlety. Pro fandy ledu
se uskutečnily hokejové turnaje
dospělých, o kterých se psalo i v
novinách. Dětem se k jejich radosti před svátky platil stadion
k jejich prvním krůčkům i k honičkám. Hry s dětmi byly vždy na
prvním místě. Proto si jistě dnes
již dospělí občané vzpomenou, že

se na hřišti pořádaly mezinárodní dny dětí, začínaly zde orientační a branné závody, pořádala se
sportovní odpoledne. Maminky se
scházely se svými dětmi u pískoviště. I já jsem zde trávila hodně
času, když jsem se do Petřvaldu
přivdala a později se stala kronikářkou SČSP. Přála bych občanům
Podlesí, aby se jejich dětem na obnoveném hřišti líbilo. Dospělým ze
srdce přeji, aby mezi sebou našli
přátelské vztahy, jaké zde panovaly v minulosti.
Eva Marenčáková

Petřvald
Po dlouhá staletí země tu obživu dávala,
z práce na polích tady naši předkové žili.
Dřevem a svými plody příroda pomáhala,
na kraji Slezska se nářečím lidé domluvili.
V návalu štědrosti země uhlí vyronila,
za lidskou lopotu je tak chtěla odměnit.
Svým teplem zahřála a rodiny nasytila,
Larischům pomohla majetky rozmnožit.
Uhlí však bylo třeba stále více těžiti,
palivo moc chtěly hutě i stroje parní.
Za vydané bohatství pak krátilo se žití,
horníkům nejvíc a hlušina pole marní.
Hluboké vrásky do tváře ti doly vryly,
tvrdá práce změnila tvé lidi skromné.
Traviny svým hávem haldy překryly,
však stále to nejsou ty louky vonné.
Bedřich Václavík
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům

Štěstí, zdraví, všeho dost, vždycky důvod pro radost. Velkou lásku, dobré
přátele, ať život Ti jde vesele.
Dne 1. ledna 2018 oslaví paní Marie Vlčková krásných osmdesát let.
Přejí syn Ivo s rodinou a dcera Mirka s rodinou.

Miroslav Marenčák

90 let

Jozef Moštík

90 let

Božena Drobíková

85 let

Alena Nováková

80 let

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

Dne 16. ledna 2018 se dožije paní Olga Tomicová krásných devadesáti let.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody přeje syn Otakar,
Milada, vnuk Petr a švagr Jan.

Uzavřená manželství
Jiří Zedník
a Stanislava Vaňková
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Dne 19. ledna 2018 oslaví 60 let pan Ján Fuksa. Žij blaze v plném zdraví,
užij všeho, co Tě baví, štěstí ať se na Tebe směje, to Ti z celého srdce přejí Ti,
kdo Tě mají rádi.

Štěpán Andil
Albert Mann
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Dne 31. prosince 2017 oslaví svých 70 let paní Marie Gemerová.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, životní pohody do dalších let
přeje s láskou manžel Juraj, dcera Jiřina, syn Tomáš s rodinami.

Anna Dvořáková

82 let

Veronika Štefanatná

88 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dne 24. prosince 2017 oslaví 75 pan Jaroslav Trombik.
Bráško, žij blaze v plném zdraví, užij všeho, co Tě baví, štěstí ať se na Tebe
směje, to Ti z celého srdce přejí sestra Marie, bratři Josef a Jan s rodinami.

Dne 30. prosince 2017 oslaví své významné jubileum 90 let
pan Miroslav Marenčák.
Milý tatínku, ať máš stále pevné zdraví a štěstí, ať máš hodně lásky,
vitality a hlavně ať jsi spokojený mezi námi a sluníčko, které máš tak rád,
ať Tě ještě stále dlouho hřeje. Přejeme do dalších let vše nejlepší.
Syn Ladislav s rodinou, dcera Jarmila s rodinou.

Dne 7. ledna 2018
oslaví své 90. narozeniny
paní Marta Řezáková
z Petřvaldu. Všechno
nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti
a životní pohody přeje
rodina Řezákova, rodina
Stolarzova a pravnučky
Lilinka a Danielka.

Vzpomínáme
Dne 30. prosince 2017 vzpomeneme
nedožité 80. narozeniny
paní Marie Michalíkové. Dne 11. února
2018 uplynou už 3 roky od jejího úmrtí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Marie a Pavla s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 23. ledna 2018 vzpomeneme 2. výročí
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka pana Jaroslava Juříka.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Evženie, dcery Jana a Taťána s rodinami.
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Čas utíká a nevrací, co vzal, ale vzpomínky žijí dál.
Dne 12. listopadu 2017 jsme si připomněli 10. výročí úmrtí
našeho taťky pana Vítězslava Kubíčka.
Vzpomínají dcery Míša s rodinou a Žaneta s přítelem.

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 12. prosince 2017 jsme vzpomněli 1. výročí,
kdy nám odešla naše milovaná maminka, babička
a prababička paní Marie Bydlinská. S láskou
vzpomínají dcery Anička a Helenka s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 11. ledna 2018 vzpomeneme 2. výročí
úmrtí paní Jindřišky Pitákové. S láskou
a úctou vzpomíná dcera Jarmila s rodinou,
synové Pavel, Ivan, Václav a druh Jan
s rodinami.

Dne 27. prosince 2017 vzpomeneme
na 6. výročí úmrtí paní Pavly Fuksové.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Jan,
dcera Andrea a blízká rodina.

Dne 6. ledna 2018 vzpomeneme 9. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek
a dědeček pan Horymír Asch. Zároveň jsme 23. prosince 2017 vzpomněli 10. výročí úmrtí naší
maminky a babičky paní Libuše Aschové. S láskou vzpomínají dcery Eva a Pavla s rodinami,
vnukové Lukáš a Tomáš s rodinami a Jarda.

Úmrtí
Poslední sbohem jsi nestačil dát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Měl jsi rád život kolem sebe a my všichni měli rádi Tebe.
S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným a známým smutnou zprávu, že náš navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, tchán, dědeček, švagr a strýc pan Zdeněk Knybel. Zesnul náhle dne 29. září 2017 ve věku 94 let.
Za zarmoucenou rodinu manželka Libuše. Děkujeme všem, kdo se přišel s ním rozloučit.

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest, ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále – spi sladce, vždyť se opět shledáme.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu,
že nás náhle navždy opustil náš drahý druh, tatínek, tchán, dědeček, bratranec, zeť, švagr a strýc
pan Ladislav Častka z Petřvaldu. Zesnul nečekaně v pondělí 4. prosince 2017 ve věku 76 let.
Jménem pozůstalých družka Dagmar, syn Libor, dcera Hana, zeť Viktor a vnuk Matěj.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
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
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Děkujeme všem klientům, kteří si k nám
v roce 2017 našli cestu.
V roce 2018 jsme tady opět pro Vás na
adrese Ostravská 1817, Petřvald.
Poklidné svátky a úspěšný vstup
do nového roku přeje:
Ja
Jarmila
Kondasová Hradilová

jarmila.hradilova@kooperativa.cz
602 123 696
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- Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
domácí sekaná, tlačenka; salámová nebo sýrová mísa; domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta vcelku s kostí - pečené sele pečené sele plněné domácí klobáskou chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...

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

MASÁŽE

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

Zdeňka Abendrothová
opravy a úpravy oděvů

www.opravujiodevy.cz
mobil: 731 725 155
Děkuji všem zákazníkům za přízeň a přeji mnoho úspěchů v příštím roce.

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. Možno zakoupit dárkové poukazy.
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki
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