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Spolková výstava v kulturním domě – foto: Pavel Římánek

OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych stručně zhodnotil uplynulé čtyři roky. Od počátku
volebního období jsme před sebou
měli určité vize a plány a troufám
si tvrdit, že se nám je z velké části
podařilo naplnit. Projekty, které se
nám, ať již z časových nebo finančních důvodů nepodařilo dotáhnout
do konce, bude zapotřebí řešit
v následujícím období.
Veškeré investiční akce, které se za
poslední čtyři roky v našem městě
zrealizovaly, se z větší části uskutečnily s přispěním různých státních
či evropských dotací, které se městu podařilo zajistit. Při sestavování
rozpočtu města na budoucí období
řešíme priority města, vycházíme

z požadavků jednotlivých odborů,
příspěvkových organizací, občanů,
opíráme se také o strategický plán
rozvoje města. Množství finančních
prostředků je však omezené, a proto samozřejmě nelze všechny projekty zrealizovat najednou.
Naše donedávna hornické město
se za posledních dvacet let velmi
změnilo. Z mého pohledu určitě
k lepšímu. Bydlím v Petřvaldě od
roku 1968, a tak se domnívám, že
mohu hodnotit. Jsem rád, že zde
žije mnoho lidí, kterým není osud
našeho města lhostejný. Jsem velmi potěšen, že společně vytváříme
město nejen pro bydlení, ale i pro
život. Neustále je co budovat a zdokonalovat. Já osobně vždy přivítám
jakýkoliv racionální nápad, který

povede ke zlepšení života občanů
v našem městě.
Jistě se mnou budete souhlasit,
že město pro svou prosperitu potřebuje kvalitní úředníky ve státní
správě. Je známo, že největší potenciál je v lidech. Tak, jak se firma
neobejde bez kvalifikovaných a
schopných lidí, kteří umějí a chtějí
něco dokázat, i výkon státní správy stojí především na schopných
úřednících. Jsem přesvědčen, že
naše město kvalitní úředníky má,
proto bych jim chtěl poděkovat za
všechno, co pro naše město a jeho
obyvatele dělají. Velké poděkování patří samozřejmě i pracovnicím
na středisku kulturních služeb a
v knihovně, zaměstnancům na
středisku údržby, bez jejichž kaž-

dodenní usilovné práce by naše
město zdaleka nevypadalo tak,
jak vypadá. Také si velmi cením
práce všech, kteří nezištně pořádají různé akce jak pro děti, tak i
ostatní obyvatele našeho města.
Jejich práce je velmi záslužná a já
budu vždy tyto aktivity podporovat.
Děkuji také všem spolkům a organizacím, které na území našeho
města zajišťují volnočasové aktivity
našich spoluobčanů.
Na úplný závěr mi dovolte poděkovat vám všem, kteří jste byli s námi
po celou dobu končícího volebního
období a podíleli se na běhu věcí
veřejných. Vždyť bez vaší fyzické
i morální podpory by se jen stěží
daly naše plány realizovat.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval zastupitelům a radním města Petřvald, vedoucím pracovníkům odborů a zaměstnancům městského úřadu,
pracovníkům střediska údržby a občanům našeho města za spolupráci, se kterou se podíleli na chodu města Petřvald.
Mé poděkování patří také všem spolkům ve městě a partnerům města za vstřícnost, se kterou vypomáhali na různých kulturních akcích, které město
pořádalo, jelikož bez jejichž pomoci bychom se těžko obešli.
V závěru bych chtěl všem popřát, aby jim vydržel elán a úsilí, se kterým se snaží o zlepšení a zkrášlení našeho města ke spokojenosti všech občanů
města Petřvaldu.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta
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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
86. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 7. srpna 2018
RM vzala na vědomí
 rozbory hospodaření příspěvkových organizací Mateřské školy
Petřvald 2. května 1654 a Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 za
1. pololetí 2018.
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na
pozemcích města a uzavření
nájemních smluv na pronájmy
části pozemků.
RM rozhodla
 v rámci stavby „Bezpečnost a
ochrana dětí a mládeže v obci
Petřvald“ v grantovém řízení
Oranžový přechod, o uzavření
dodatku ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku ve
výši 120 000 Kč na nasvětlení
nově budovaného přechodu pro
chodce na silnici I/59 ul. Ostravská v blízkosti křižovatky s místní komunikací ul. Nejedlého.
RM schválila
 ceník služeb pro kulturní akce,
jejichž hlavním organizátorem je
město Petřvald.
87. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 14. srpna 2018
RM vyhlásila
 záměr pronájmu pozemků parc.
č. 740/123 a č. 740/124, vše v
k.ú. Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
 o výši nájmu 500 Kč za sál v
Kulturním domě v Petřvaldě na
Kulturní ulici č. p. 26 a o bezplatném zveřejnění reklamy v
Petřvaldských novinách na charitativní akci „Petřvaldský podzimní dětský bazárek“, konaný
ve dnech 12. a 13. 10. 2018.
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na zakázku „ZŠ Masarykova na ul. Závodní čp. 822 v
Petřvaldě – Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken“,
uzavřené se společností ELEKTRO – Vajdík spol.s.r.o., z důvodu
prodloužení lhůty pro dokončení
stavebních prací a víceprací,
cena víceprací je 9 635 Kč bez
DPH a cena celkem za I. etapu
činí 10 996 683,01 bez DPH.

 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na stavbu „Odstranění
stávající terasy při KD v Petřvaldě“, uzavřené se společností
„PROFIZA s.r.o. Cena díla se
navyšuje o 288.893,22 Kč bez
DPH, cena celkem po změně
činí 929.707,93 Kč včetně
DPH. Lhůta plnění se prodlužuje o 15 kalendářních dnů a činí
tedy 75 kalendářních dnů ode
dne předání staveniště.
88. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 29. srpna 2018
RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro „Opravu místních komunikací v roce 2018“ se společností „STRABAG a.s. Lhůta
plnění se prodlužuje do 20. 9.
2018.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu nebytových
prostor v 1. p. p. domu v Petřvaldě na ulici Ráčkova č. p. 1734
na pozemku parc. č. 6280/2 v
k. ú. Petřvald u Karviné.
89. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 5. září 2018
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o uzavření Smlouvy o pachtu a
provozování vodního díla pod
názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod
po těžbě uhlí v Petřvaldě“ a
vodního díla pod názvem „Radnice, zpevněné plochy a inženýrské sítě v Petřvaldě“, objekt
SO 03 – Prodloužení splaškové
kanalizace s pachtýřem a provozovatelem, kterým je společnost
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
dopravní obslužnosti na území
města Petřvald se společností ČSAD Havířov a.s., kterým
se mění tarifní podmínky od
1.7.2018 s navýšením prokazatelné ztráty v roce 2018.
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo pro „Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Kanalizace Podlesí“ se společností AQUA PROCON s.r.o.
Cena díla se zvyšuje o 49 000

Kč bez DPH, cena díla celkem
po změně celkem činí 1 137
850 Kč bez DPH. Termín díla je
prodloužen do 30. 6. 2019.
RM vzala na vědomí
 předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 7. 2018.
 obsah kroniky města Petřvaldu
za rok 2016.
 informaci o přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce
2018/2019.
27. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 29.
srpna 2018
ZM schválilo
 zprávu o plnění rozpočtu města
Petřvaldu za 1. pololetí 2018.
ZM rozhodlo
 o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 4624 – ostatní komunikace o výměře cca 226 m2
k.ú. Petřvald u Karviné formou
kupní smlouvy uzavřené s vlastníky pozemku za kupní cenu ve
výši 100 Kč za m2.
 o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 4623/5 – orná půda
o výměře cca 34 m2 k.ú. Petřvald u Karviné formou kupní
smlouvy uzavřené s vlastníkem
pozemku za kupní cenu ve výši
100 Kč za m2.
 o úplatném nabytí pozemku
parc. č. 4590 – ostatní komunikace o výměře 600 m2 k.ú. Petřvald u Karviné formou kupní
smlouvy uzavřené s vlastníkem

pozemku za kupní cenu ve výši
100 Kč za m2.
 neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemku parc. č.
4591 – lesní pozemek o výměře
79 m2 k.ú. Petřvald u Karviné.
 nevyhovět žádosti o odprodej
pozemků parc. č. 1856/1, parc.
č. 1856/2 a parc. č. 1856/26,
vše k.ú. Petřvald u Karviné.
ZM vyhlásilo
 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 678 k.ú. Petřvald u Karviné.
 záměr prodeje pozemku parc. č.
740/69 k.ú. Petřvald u Karviné.
 záměr směny pozemku parc. č.
4396/20 k.ú. Petřvald u Karviné ve vlastnictví města za
pozemky parc. č. 2632, 2633,
3390/8, 3390/9, 3941/2,
3943/11, 3944/2, 3947/2,
3948,
3950/3,
3974/8,
4012/3, 4022/4, 4022/6,
4022/9, 4022/11, 4022/20,
4023/6, 4023/8, 4055/3,
4062/3, 4345/4, 4394/15,
4394/16, 4394/19, 4394/20,
4446/2, 4446/3, 4448/2,
4809/1, 4809/4, 6396/40,
6405/13, 1664/1, 1677/3,
1671/4, 1671/5 a 1675/7, vše
k.ú. Petřvald u Karviné ve vlastnictví společnosti Asental Land,
s.r.o.
ZM rozhodlo
 o odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené
mezi městem Petřvald a společností Prostřední dvůr s.r.o.

Zeptali jsem se za vás
– oprava ul. Ostravská
Majitele komunikace I. třídy – ul.
Ostravská, Ředitelství silnic a dálnic ČR, jsme se dotázali, jaké důvody měli k realizaci opravy povrchu
zmíněné komunikace.
Ing. Jiří Lukša, starosta
… a nyní jejich odpověď.
„Vzhledem k množství poruch vyskytujících se v asfaltových vrstvách předmětného úseku silnice
I/59 od okružní křižovatky v Petřvaldu až po odbočení na Orlovou
byla naplánována předmětná výměna povrchu vozovky. Vyskytovaly se zde podélné a příčné trhliny,
které ve velké části případů přecházely v trhliny síťové. Dále se zde
vyskytovaly také výtluky a staré provizorní opravy prováděné zejména
v zimních měsících. Svrchní vrstva
se projevovala ztrátou asfaltového

tmelu. V několika případech se
objevily také mozaikové rozpady
vozovky. Všechny tyto poruchy
vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako
závady ohrožující bezpečnost silničního provozu. Z toho důvodu a také
z důvodu předejití větším škodám
v podloží vozovky bylo přistoupeno
k výměně asfaltových vrstev. Samotná realizace byla plánovaná na
60 dní, zhotovitel stavby však díky
navýšení kapacit plánuje stavbu
dokončit do konce měsíce září. Vše
však bude záviset na klimatických
podmínkách, které mohou délku
opravy nepatrně prodloužit“.
Mgr. Michaela Slezáková,
vedoucí provozního úseku
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Říjen 2018
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Vážení spoluobčané a přátelé,
rád bych využil tuto komunikační platformu a na sklonku svého působení
v Zastupitelstvu města Petřvaldu vyjádřil poděkování všem voličům, kteří
mi projevili podporu a důvěru nejen v čase voleb, ale i po celou dobu trvání mého mandátu. Věrný svému přesvědčení a založení jsem se snažil
pracovat efektivně a svědomitě, stejně jako bych přistupoval ke své rodině
či firmě.
K rozhodnutí nekandidovat v následujících volbách mě přiměly zejména
dva důvody, které krystalizovaly během celého čtyřletého mandátu, a to
v prvé řadě důvody rodinné, a pak názorová nekompatibilita s nejužším
vedením obce v zásadních otázkách hospodaření s veřejnými prostředky.
Dovolte mi apelovat na vás, zodpovědné občany, abyste využili svého svobodného práva a volili ne strany, či hnutí, ale osobnosti kompetentní ke
spravování svěřeného majetku, které budou hájit vaše zájmy bez ohledu
na svůj osobní prospěch.
Nezávislý zastupitel a váš petřvaldský spoluobčan.
Rostislav Balwar

Černé skládky
Vzhledem k tomu, že na území našeho města stále evidujeme množství
černých skládek, které následně město odklízí na své náklady, žádáme
občany, aby byli pokud možno všímaví a v případě, že budou svědky nelegálního odkládání odpadů, aby tuto informaci bez prodlení oznámili Městskému úřadu v Petřvaldě nebo Policii ČR.
Ing. Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí
Tel: 596 542 909, e-mail: sankova@petrvald-mesto.cz

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
• SVAZEK 9 KS KLÍČŮ S BAREVNÝMI OZNAČNÍKY NA KROUŽKU
Místo nálezu: Petřvald, ul. Družstevní u č.p. 2167
• MOBILNÍ TELEFON NOKIA ČERNÉ BARVY
Místo nálezu: Petřvald, ul. Březinská – dětské hřiště
• SVAZEK 2KS KLÍČŮ NA ČERVENÉM POPRUHU NA KRK S NÁPISEM OSTRAVA
Místo nálezu: Petřvald, ul. K Muzeu, pod SKS
Majitel se může informovat v kanceláři č. 102 v budově městského úřadu
nebo telefonicky na čísle 596 542 907.
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ŘÍJEN 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen: 2., 9., 16., 23., 30.

2. Svoz plastů
15. říjen

3. Svoz papíru
11. říjen, 26. říjen – kontejnery

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Říjen: 1., 8., 15., 22., 29.

Svoz komunálního odpadu
v Petřvaldě a jinde.
Vážení občané, dovoluji si informovat o záměru zasadit se o změnu v příštím volebním období v oblasti nakládání s komunálním odpadem vznikajícím v našem městě. Současný stav považuji za nevyhovující hlavně pro
občany. Jak je uvedeno v tabulce, co se týká výše poplatku, ten se již léta
nemění, to je jediné pozitivum. V budoucnu má dojít k zastavení skládkování komunálního odpadu, takže z toho vyplývá, že dojde k zásadní změně, jak s odpady nakládat. Zatím jsme se však ze strany „naší akciové
společnosti“ Depos Horní Suchá a.s., jejího představenstva a dozorčí rady
jako statutárních orgánů nedozvěděli nic, jak dál s odpady! Což považuji
za neplnění si povinností vůči nám, občanům, v oblasti plánování jak dál s
odpady. Nevidím kroky, které nebudou mít zásadní dopad na výši poplatku. Jak je uvedeno dále, není vůbec výhodné pro občany mít „tak zvanou
vlastní“ společnost na svoz odpadů, pokud je řízena s takovými dopady na
nás plátce poplatků. Svoz odpadků není monopolem!
Rok

2018

2017

2016

2015

2014

617 Kč

617 Kč

617 Kč

617 Kč

Poplatek v Petřvaldě

617 Kč

Poplatek v Rychvaldě

492 Kč 492 Kč 492 Kč 492 Kč 492 Kč

Poplatek v Ostravě

498 Kč 498 Kč 498 Kč 498 Kč 498 Kč

Jak je vám všem známo, v Petřvaldě platíme již léta 617,- Kč. Zato v sousedním Rychvaldě platí 492,- Kč a v Ostravě 498,- Kč. A to jenom proto, že,
kdo odpad likviduje, je vybrán ve veřejné soutěži. Jen u nás to nejde! A důvod? Jsme jaksi ve střetu zájmu, protože vlastníme 10 ks akcií společnosti
na likvidaci odpadu Depos Horní Suchá, a.s. Z této společnosti má každý
náš občan ročně okolo 8 Kč na rozdělených dividendách (také uvádím v
tabulce), což představuje řádově okolo 60 000 Kč ročně do pokladny města. Naopak na rozdělených tantiémách má 10 statutárních osob okolo
460-530 tis. Kč ročně, mimo svých řádných měsíčních odměn. Převedeno
na statutární osobu to představuje částku cca 40 tisíc korun za rok (jak v
kterém roce)! Výsledek práce pro občany s tím však nekoresponduje! Dále
pro získání přehledu, jak je to v jednotlivých městech, která jsou akcionáři
společnosti Depos Horní Suchá a.s., předkládám tabulku poplatků v těchto městech a počty akcií držených městy a společností AWT Rekultivace.
Města-akcionáři Petřvald, Karviná, Havířov, Orlová, Albrechtice, Stonava,
Těrlicko, Horní Suchá AWT Rekultivace
Města
-akcionáři

Pet- Karvi- Haví- Orlová Al- Stona- Těrlic- Horní AWT
řvald
ná
řov
brech- va
ko Suchá Rekultice
tivace

poplatek 617 Kč 500 Kč552 Kč 624 Kč 500 Kč250 Kč720 Kč300 Kč
akcie/ks

10

7
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Depos Horní Suchá, a.s.
Rozdělení zisku
rok
2017

9

Počet
občanů v
Petřvaldě

dividendy* tantiémy*
911 040

538 870

19

24
Zisk 1
akcii

17

19

30

Výnos
Výnos na
město
občana/
akcie/ks
rok
10

7126

6 240 Kč 62 400 Kč 8,76 Kč

2016

876 000

517 186

7138

6 000 Kč 60 000 Kč 8,41 Kč

2015

847 000

497 000

7095

5 800 Kč 58 000 Kč 8,17 Kč

2014

818 000

478 000

7094

5 600 Kč 56 000 Kč 7,89 Kč

2013

788 000

460 000

7065

5 400 Kč 54 000 Kč 7,64 Kč

*Dividendy = vyplacený podíl na zisku podniku, plynoucí z držby cenného
papíru, nejčastěji akcie.
*Tantiémy = vyplacený podíl na zisku obchodní společnosti (podniku) určený v případě akciové společnosti pro členy jejích statutárních orgánů, a
to představenstva a dozorčí rady.
Na takto malé ploše nelze všechny aspekty týkající se této problematiky
zmínit, takže někdy příště.
Informace čerpány z obchodního rejstříku a z veřejných zdrojů.
Miloslav Hesek, zastupitel
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 7. 2018 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

100 210,00

101 467,00

63 032,79

Nedaňové příjmy

11 344,00

11 481,50

7 119,32

Kapitálové příjmy

-

120,00

235,19

Přijaté transfery

16 417,96

23 650,07

9 577,17

PŘÍJMY CELKEM

127 971,96      

136 718,57      

Běžné výdaje

94 949,00

101 180,66

45 217,95

Kapitálové výdaje

68 440,96

82 119,36

46 094,28

VÝDAJE CELKEM

163 389,96      

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

36 838,00

48 001,45

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 120,00

500,00

500,00

485,72

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

183 300,02      

79 964,47      

91 312,23      
13 156,67

-

-

-1 174,62

35 418,00

46 581,45

11 347,77

Stavy na bankovních účtech k 30. 6. 2018
Základní běžný účet

17 727 995,39 Kč

Fond rezerv a rozvoje

28 200 486,40 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 7. 2018 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor
Městu Petřvald byl Nadací ČEZ poskytnut nadační příspěvek ve výši 120 000,- Kč k úhradě nákladů na schválený
projekt s názvem „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže
v obci Petřvald“ v grantovém řízení Oranžový přechod.
Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na osvětlení nově budovaného děleného přechodu pro chodce na silnici I/59 ul. Ostravská, poblíž
křižovatky s místní komunikací ul. Nejedlého. Nasvětlením tohoto přechodu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců přecházejících přes silnici
I/59 ul. Ostravská. Výše uvedené osvětlení je realizováno v koordinaci
se stavbou „Oprava silnice I/59, ul. Ostravská“, kde investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zlatá svatba

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

V měsíci srpnu 2018 jsme v obřadní
síni přivítali u slavnostního zápisu

Terezu Grymovou

Petra Priesnitze
Foto: Pavel Římánek

Máte-li také zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte, kontaktujte matriku: tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadům 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

18. srpna 2018 obnovili manželé
Jana a Miroslav Fialovi v obřadní
síni MěÚ v Petřvaldě symbolicky
svůj manželský slib, který si dali
před půl stoletím.
Jejich cesty se poprvé propojily v
Modranské vinárně v Olomouci,
kde se v květnu 1967 seznámili. Po
roční známosti se 17. srpna 1968
vzali a začali společně žít v Havířově. V roce 1981 se přestěhovali do
Petřvaldu, kde si postavili dům, ve
kterém dodnes společně žijí.
Paní Jana pracovala jako lékařka
na chirurgií v Petřkovicích, později
pak v Havířově. Pan Miroslav pracoval v Dopravním podniku města
Ostrava.
Svým dětem Tomášovi a Kateřině
byli velkými vzory i oporou v dětství, dospívání i dospělosti. Když
si založili své rodiny a postupně se
narodila vytoužena vnoučata Lu-

cie, Kristýna, Tereza a Adam, byli
jako prarodiče vždy k ruce, chvíle
s vnoučaty si užívali a naplňovaly je
radostí, vyráželi s nimi na dovolené.
I vnoučata vyrostla, dnes se těší z
pravnuček – Andrejky a Nelinky a
pravnuků Šimonka a Maxe a užívají
si svých společných koníčků, rádi
jezdí na hory, houbaří.
Drazí manželé,
přejeme Vám, aby krásné dny, jež
jste spolu prožili, trvaly ještě dlouho.
Ať jsou Vaše další společná léta naplněna vzájemným porozuměním a
společnou radostí.
Stránky životní knihy se plní všedními i slavnostními událostmi, na něž
rádi vzpomínáte. Věříme, že k nim
bude patřit i tento den.
Za KPOZ Mgr. Šárka Němcová
Foto: Pavel Římánek

Komise pro občanské záležitosti srdečně zve manželské páry, které oslaví
výročí svatby, do obřadní síně v budově radnice.
Termín obřadu si lze dohodnout na matrice, 1. NP – kancelář č. 104.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz

Říjen 2018
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Slavnostní přivítání prvňáčků
V pondělí 3. září 2018 byl úderem
osmé hodiny ranní zahájen nový
školní rok. V tento den poprvé zaplnili tři třídy noví prvňáčci. V krásně vyzdobených třídách je přivítaly
paní učitelky Mgr. Andrea Holaňová
(I. A), Mgr. Vlasta Plachá (I. B) a
Mgr. Ivana Palová (I. C).
První vyučovací hodinu proběhlo
slavnostní zahájení na ulici Závod-

ní 822. Uvítat je přišli kromě třídní
paní učitelky i vedení školy, paní
ředitelka Ing. Zdeňka Kozlovská
a paní zástupkyně Mgr. Vladimíra
Lisová, výchovná poradkyně Mgr.
Pavla Helbichová a zástupci města,
pan starosta Ing. Jiří Lukša a pan
místostarosta Ing. Petr Dvořáček.
Poté následovalo slavnostní uvítání
ve třídách na ulici Školní 246.

Jak si zvyknout na nové spolužáky
V prvním zářijovém týdnu proběhly
jako posledních pár let už tradičně
adaptační dny pro žáky šestých tříd.
Během pětihodinových programů si
žáci společně s třídními učitelkami
zahráli hry, které jim umožnily se
lépe poznat. Během dne se pokusili pomoci svému tajnému vylosovanému příteli, naučili se jména a
vyrobili jmenovky, zjistili, s kým mají
co společného, spolupracovali ve
skupinách, do imaginárního kufru
sbalili, co si chtějí odnést na druhý
stupeň, a do odpadků vyhodili, co
ne, zvolili třídní samosprávu a na

závěr si popřáli do nového školního
roku.
Ve všech třídách panovala kamarádská atmosféra. Věřím, že další
čtyři roky budou pro všechny pohodové a dětem přinesou hezké zážitky s novými kamarády.
Přeji všem šesťákům, jejich rodičům i učitelům, ale i ostatním žákům a všem zaměstnancům školy
hlavně mnoho zdraví a klidu, pohody, lásky a přátelství.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka

Vítání prvňáčků s programem
Hned druhý den svého prvního
školního roku se všichni prvňáčci
sešli v tělocvičně základní školy,
kde pro ně byl připraven zábavný
program. Kouzelnice Radana si pro
malé školáky připravila se svým pomocníkem klaunem pásmo kouzel,
soutěží a tanečků. Děti byly do veškeré činnosti aktivně zapojovány.

Tancovaly, soutěžily, kouzlily, hrály
si, ale hlavně se dobře bavily. Takto zábavně jim byl zpestřen jejich
vstup do školního věku.
Danuše Starečková,
kulturní referentka MěÚ

Všichni přítomní žákům popřáli
mnoho úspěchů během celé školní
docházky a rodičům pevné nervy a
trpělivost. Zmíněna byla také důležitost domácí přípravy na vyučování.
Velice děkujeme vedení města Petřvaldu za účast na zahájení, které
pro prvňáčky a jejich zákonné zástupce bylo důležitým okamžikem.

Všem školákům přeji úspěšné
vkročení do nového školního roku
2018/2019, hodně kamarádů a
spoustu příjemných společných
chvil.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951, 973 / mobil: 723 909 247, 725 432 095
/e-mail: sks@petrvald-mesto.cz/petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

100 let Československa
Československá republika vznikla
jako jeden z nástupnických států
z bývalé monarchie Rakousko-Uherska 28. října 1918. Jistým
paradoxem dějin je skutečnost, že
v okamžiku vzniku samostatného
státu již existovaly jeho poměrně
významné ozbrojené síly, které bojovaly na frontách 1. světové války
na straně Spojenců. Jednalo se o
dobrovolnické jednotky zformované ze zahraničních krajanů a zejména z válečných zajatců, o tzv. legie. Ty se staly v poválečných letech
jedním z pilířů existence ČSR.
Počátky československých zahraničních vojenských jednotek, bez
nichž by vznik státu nebyl možný,
v době 1. světové války nebyly vůbec jednoduché, neboť v prvních
letech války neexistovalo všeobecné uznávané centrum odporu proti
Rakousko-Uhersku. V poslední třetině 19. stol. se neustále prohlubovaly rozpory mezi jednotlivými
skupinami českého a německého
obyvatelstva v tzv. předlitavské části habsburské monarchie (Rakousko a české země). Navíc stávající
politická reprezentace nedokázala
efektivně hájit národní i ekonomické zájmy českého prostředí. Současně zesilovaly projevy nacionalismu jak německé, tak i české části
společnosti. Ještě složitější situace
byla na Slovensku.
Všeobecné rozpory ve společnosti zesílily po vypuknutí Velké války
(později nazývané 1. světovou válkou) na konci července 1914. Projevilo se to ve velmi rozdílném přístupu k válce a mobilizaci. Dobové
prameny uvádějí nadšení Němců a
Maďarů pro válku a skepsi slovanského obyvatelstva. Pro českou politickou reprezentaci bylo však příznačné, že na počátku války žádný
politický subjekt nevystoupil otevřeně proti válce a až do poloviny války byli čeští politici vůči monarchii
loajální (až na nepočetné výjimky
- např. Rašín, Kramář).
Pravděpodobně první česká zahraniční jednotka vznikla již v roce
1914 ve Francii. Z Čechů, kteří se
zde usadili k práci, se podařilo prostřednictvím pařížského Sokola odvést asi 300 dobrovolníků - byli zařazeni do Cizinecké legie. Do konce
roku 1914 stoupl jejich počet na

600 mužů. Po převezení do výcvikového prostoru v Bayonne byli Češi
zařazeni k 2. pochodovému pluku
1. cizineckého pluku, kde vytvořili
1. rotu praporu C v síle 250 mužů.
Tato rota proslula jako „Compagnie
Nazdar,“ slavnostní přísahu složila
12. 10. 1914 a 23. 10. 1914 odjela na frontu v Champagni. V rámci
cizinecké legie bojovali Češi v roce
1915 v Champagni, v roce 1916 na
Sommě a dalších místech západní
fronty. V létě 1918 bylo rozhodnuto
o vzniku československé legie ve
Francii jako regulérní československé vojsko. Z fronty bylo staženo
asi 50 posledních žijících příslušníků roty Nazdar a zařazeno do čs.
vojska ve Francii.
Ve stejné době jako rota Nazdar se
začala formovat i první čs. vojenská
jednotka v Rusku. Již na počátku
srpna odjela česká delegace z Kyjeva a požádala cara Mikuláše II. o
možnost zformovat samostatnou
vojenskou jednotku. Žádost byla
kladně vyřízena a náčelník štábu
kyjevského vojenského okruhu
byl pověřen zformováním dvou
českých pluků. Tak byl položen základní kámen jednotky, která byla
později známa jako Česká družina.
Přísaha 1. oddílu se konala v Kyjevě 11. 10. 1914 (28. 9. 1914 čs. datum). Na frontě však nebyla
Česká družina nikdy nasazena jako
jednotný celek. Úspěšné nasazení
České družiny vedlo ruské velení
k povolení dalšího náboru dobrovolníků mezi zajatci.
Vůdčí osobností českého odboje
se na podzim 1914 stal poslanec
parlamentu T. G. Masaryk, který
mohl využít svých předválečných
kontaktů na vlivné osoby zejména
ve V. Británii a USA. K Masarykovi
se postupně přidalo několik dalších
politiků (např. poslanec J. Dürich),
ale zejména skupina mladých spolupracovníků, z nichž vynikli E. Beneš a M. R. Štefánik.
V listopadu 1915 vznikl v Ženevě
Český zahraniční komitét, který se
na počátku roku 1916 přeměnil
v Československou národní radu
v Paříži. Z tohoto politického ústředí
odboje se stala před koncem války
prozatímní československá vláda.
Po porážce Srbska v roce 1915 leželo hlavní těžiště bojové aktivity

100 let Československé republiky
Město Petřvald srdečně zve všechny občany
na slavnostní program u příležitosti oslav
100. výročí vzniku Československa.

26. října 2018
 16.00 Slavnostní položení věnců
u Památníku T. G. Masaryka
 17.00 Koncert - Hana a Petr Ulrychovi
se skupinou Javory v kulturním domě
vstup zdarma

Rakousko-Uherska na ruské frontě.
Během let 1915 a 1916 padly do
ruského zajetí desetitisíce Čechů
a Slováků. V roce 1917 činil počet
našich zajatců až 250 000. Nábor
mezi zajatci dovolil navyšování počtů vojáků České družiny. Z jejich
dvou praporů byl 2. 2. 1916 vytvořen Československý střelecký pluk,
další příliv dobrovolníků umožnil
vytvořit 18. 5. 1916 Československou střeleckou brigádu.
V roce 1917 se na situaci čs. jednotek v Rusku výrazným způsobem
projevily politické události. Po únorové revoluci se otevřel prostor pro
uplatnění přímého vlivu čs. politické reprezentace. Po pádu carského režimu se situace změnila ve
prospěch Československé národní
rady, což se projevilo ustavením
Odbočky čs. národní rady na Rusi
v květnu 1917. Předsedou této
organizace se stal T. G. Masaryk,
který rozhodujícím způsobem změnil situaci československých oddílů
v Rusku.

V červnu byla čs. brigáda přesunuta
na frontu v oblasti Zborova na Ukrajině. Zde také došlo 2. července
1917 k nejslavnějšímu bojovému
vystoupení čs. zahraničních jednotek za celou 1. světovou válku.
Počátkem srpna 1917 byla brigáda přesunuta na Volyň, kde došlo
k masovému náboru dobrovolníků.
Po vítězství bolševiků v Rusku, kdy
se země ocitla na pokraji občanské
války, měl sehrát čs. sbor jednu
z klíčových rolí. Sbor se plně politicky podřídil Masarykovi, který v roce
1917 pobýval v Rusku. Oficiálně
byla deklarována nezávislost sboru
a jeho neutralita v ruských vnitřních
záležitostech. Dalším významným
milníkem bylo zařazení sboru do
nově ustavené čs. armády uznané
spojeneckými státy.
7. 2. 1918 prohlásil T. G. Masaryk Československý armádní sbor
v Rusku za součást čs. armády ve
Francii a sepsal s Leninovou vládou
dohodu o přesunu čs. sboru přes
Vladivostok do Francie.
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Po podpisu separátního míru Leninovy vlády s Německem a Rakousko-Uherskem 3. 3. 1918 se situace
čs. vojska rapidně změnila. Tím
začalo hrozit nebezpečí německé
okupace Ukrajiny, což by mělo pro
čs. sbor katastrofální následky. Čs.
politické vedení rozhodlo přesunout
čs. vojsko na západní frontu. V úvahu přicházely pouze dvě cesty - přes
severoruské přístavy a po Transsibiřské magistrále. První trasou se podařilo dopravit do Francie 2 menší
kontingenty čs. legionářů, ale boje
občanské války tuto cestu uzavřely.
V březnu 1918 se čs. vojsko dostalo do kontaktu s německými vojsky,
k největší bitvě došlo ve dnech 8.
- 13. 3. 1918 u Bachmače, kdy čs.
vojáci museli zadržovat německý
postup.
Rostoucí averzi legionářů vůči sovětským orgánům vyvolávalo mj. i to,
že při přepravě dostávaly přednost
transporty německých a rakouských vojáků. Krize vyvrcholila 14. 5.
1918 tzv. Čeljabinským incidentem,
kde došlo k otevřené srážce s rudý-

mi gardami, což vedlo k přímému
rozkazu sovětské vlády zlikvidovat
čs. armádní sbor. Hlavním úkolem
jednotek čs. sboru se tak stalo spojení oddělených skupin a vytvoření
souvislého koridoru pro průjezd vlakových souprav. Na přelomu května
a června 1918 se rozpoutala série
těžkých bojů v rozlehlé oblasti od
města Penza až po Bajkal.
K zásadní změně situace čs. vojska
v Rusku došlo v červnu 1918 díky
jednání vyslanců spojeneckých
mocností. Ti rozhodli, že větší část
čs. oddílů bude použita k podpoře
ruské protisovětské opozice. V červenci 1918 se postoj čs. vojska
v Rusku změnil v přímou vojenskou intervenci. Počet čs. legionářů v Rusku překročil v srpnu 1918
60 000. Tito vojáci se vraceli do
nově vzniklého státu - do ČSR - během let 1919 a 1920. Mezi těmito
legionáři nechyběli ani občané Petřvaldu - např. sourozenci Rohlovi, A.
Vicherek (pozdější generál a velitel
čs. letectva).

V průběhu roku 1917 se podařilo E.
Benešovi a M. R. Štefánikovi dosáhnout významného úspěchu, když u
francouzské vlády získali souhlas
s výstavbou samostatné čs. armády.
19. 12. 1917 vydala francouzská
vláda dekret o zřízení samostatné
čs. armády, která podléhala Československému národnímu výboru.
V lednu 1918 byl v Cognaku vytvořen 21. čs. střelecký pluk (v Rusku
již existovalo 20 pluků).
Jako poslední vznikly čs. vojenské
jednotky v Itálii. Prvého úspěchu
dosáhl v říjnu 1917 E. Beneš, který
prosadil vytvoření čs. pracovních oddílů, v dubnu 1918 dosáhl R. M. Štefánik dohody s Itálií o vzniku samostatného čs. vojska v Itálii. V červnu
1918 zasáhli naši vojáci do bojů na
Piavě.
Na konci roku 1918 tvořila československá armáda významnou složku
spojeneckých sil. Čítala na 90 000
mužů (60 000 v Rusku, 10 000 ve
Francii a 20 000 v Itálii), kteří splnili
svůj úkol a významným způsobem

přispěli k ustavení samostatného
Československa.
Musíme si však připomenou další osobnosti, které se významnou
měrou zasloužily o vznik Československa. Kromě již výše zmíněných
T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R.
Štefánika, kteří přiměli spojenecké
velmoci k uznání k ČSR, je třeba vyzdvihnout úsilí pěti dalších politiků,
kteří byli přímo „u toho.“
Hlavním autorem textu zákona, který republiku už 28. října 1918 právně potvrdil, byl Alois Rašín. Odbojovou činnost měl za sebou Antonín
Švehla, který dění 28. října okomentoval: „Nikdo nic nevěděl napřed.
Na to není matematika - na to je
nos.“ Dalšími v pořadí byli Jan Stříbrný, František Soukup a Vavro Šrobár. Těchto pět mužů stvrdilo svými
podpisy nejdůležitější dokumenty.
Pavel Sekera
Čerpáno z vlastního archivu literatury faktu a denního tisku autora.

Honba za pokladem
Poslední prázdninovou akcí pro děti byla
Honba za pokladem, na kterou jsme se
vydali ve čtvrtek 30. srpna 2018. Počasí
bylo pravé letní a dětí, chtivých pokladu,
přišlo skoro padesát. Některé děti byly i
s rodiči, prarodiči, a dokonce s malými
sourozenci v kočárcích. Všechny děti plnily cestou k pokladu několik úkolů, za
které dostávaly body. Nakonec se pokladu dočkaly nejen děti, které získaly bodů
nejvíc, ale všechny, které se hledání pokladu zúčastnily, a tak mohly být spokojeny.
Danuše Starečková, kulturní referentka

Srdečně vás zveme na promítání filmů
ÚTERÝ 16. ŘÍJNA 2018 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

TÁTOVA VOLHA
česká filmová komedie
Vstupné: 50 Kč

STŘEDA 31. ŘÍJNA 2018 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
americká animovaná komedie
Vstupné: 30 Kč

ORLOVÁ
ORLOVÁ

PETŘVALD

Startovné 40 Kč
děti do 15 let 30 Kč
(v ceně občerstvení)
Výběr ze tří tras
- 18km pro nadšence;
- 12km pro průměrně zdatné;
- 5km pro rodiče s kočárky či malými
dětmi

Sobota 20. října 2018 u kulturního domu
od 8.30 do 10.00 hodin
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Spolková výstava
Po několika letech byla v našem kulturním domě uspořádána Spolková výstava, tedy výstava spolkové činnosti. Patnáct spolků a organizací se zde
ve dvou dnech, v pátek 7. a v sobotu 8. září 2018, představilo svou náplní, činností, ale především úspěchy, kterých petřvaldské spolky nemají málo.
V sobotu byla návštěva výstavy zpestřena farmářskými trhy, kde si návštěvníci mohli zakoupit různé pochutiny.
Děkujeme všem zúčastněným spolkům za krásnou prezentaci jejich činnosti, s jejíž přípravou měli nemálo starostí. Výstavy se zúčastnily tyto spolky a
organizace: Cyklistický klub FESO, Český kynologický svaz, Klub českých turistů, Klub důchodců, Klub jógy, KMD Sluníčko, Místní spolek chovatelů poštovních holubů, Myslivecký spolek HALDY, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Taneční soubor Petřvaldské srdce PS Dance, TJ Petřvald, TJ Sokol,
Základní organizace Českého svazu včelařů, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu a Základní organizace ČSŽ.
Danuše Starečková, kulturní referentka

Říjen 2018
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KNIHOVNA PETŘVALD

Knihovna, veřejný internet, kopírování.
telefon: 596 542 952 / e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz /
web: www.petrvald.knihovna.cz /
Dětský blog: knihovnapetrvald.blogspot.cz
facebook: Knihovna Petřvald

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

Vernisáž výstavy
Ivety Mutinové
5. září proběhla v naší knihovně
v Galerii nad knihami vernisáž výstavy fotografií Ivety Mutinové. Výstava je rozdělena do dvou fotografických cyklů: Krása jednoduchosti
a Zapomenutá minulost.
Autorku fotografií, krásným proslovem uvedl pan Ladislav Pekárek.
Hudebního doprovodu se ujal pan
Jaroslav Holeš. Iveta Mutinová je
fotografka tělem i duší od svých
osmnácti let. Stále vyznává klasické pojetí fotografie – černobílý film,
vývojky, ustalovač, červené světlo
a papír… Každá fotografie je originální a má své kouzlo. Přijďte se
přesvědčit, příležitost máte do 21.
12. 2018.

Termíny klubu maminek v roce
2018 vždy od 9:00 do 11:30:
2. října
6. listopadu
4. prosince

Soutěž LOVCI PEREL, 6. ročník

Každé první úterý v měsíci
bude knihovna otevřena jen pro vás a vaše děti,
abyste si v klidu a pohodě
mohly vybrat čtení.

Milé maminky,
nabízíme vám:

I maminky
si chtějí číst!








příjemné a kultivované
prostředí,
širokou škálu dětských knih
a leporel,
knihy a časopisy plné inspirací
romány, detektivky a jiné
pro relaxaci a zasloužený
odpočinek,
dětský koutek,
zázemí pro přípravu čaje, kávy
nebo malého občerstvení.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Šestý ročník Lovců perel začal a budeme soutěžit až do konce května
2019. Jsou pro vás připraveny a označeny nové knižní perlorodky. Čím
dřív začnete číst, tím více perel nasbíráte. Pro nejšikovnější lovce jsou
nachystány krásné odměny! Soutěž připravila Knihovna města Hradce
Králové ve spolupráci s ostatními knihovnami z ČR. Bližší informace
k soutěži dostanete v knihovně, webových stránkách a dětském blogu:
knihovnapetrvald.blogspot.com/p/lovci-perel.html
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1. října velké říjnové čtení – pro MŠ a ZŠ
1., 2., 3., 5. října – výprodej vyřazených knih
1. října – Výstava kinematografie – Studio bez
kliky ( Laterna magica, Camera obscura a další )
4. října - drakiáda
Nově přihlášení čtenáři v měsíci říjnu budou mít
roční členství v knihovně zdarma.
Po

celý

říjen

nebudou

vybírány

poplatky

z prodlení ( upomínky ) – šance pro dlouhodobé
dlužníky  .

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice: Tradice hornictví
Výstava:

V ŽÁRU VÝHNĚ
Výstava postihuje v obecné rovině historii kovářského řemesla od
pravěku do současnosti, přibližuje postavení jeho nositelů ve venkovském i městském prostředí, nastiňuje vývoj jeho výrobních postupů i
samotných výrobků. Formou exponátů představí kov jako tvárný materiál a možnosti jeho využití od tradiční výroby užitkových předmětů
a nářadí, přes zdobné stavební, popř. konstrukční prvky až po odvětví
uměleckého řemesla, které je v současnosti velice živé a populární.
Výstava je přizpůsobena i návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním. Výstavní projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Akce připravované na měsíc říjen
 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY (září - říjen) pro ZŠ, SŠ
a veřejnost
 ZIMNÍ A LETNÍ SPÁNEK ZVÍŘAT (4. – 9. 10.) přednáška V. Woznicové, pro MŠ a ZŠ
 HALOWEEN (18. – 25. 10.) výroba svícnů ze skleniček, pro I. stupeň ZŠ
 TGM – PEDAGOG, FILOZOF, SOCIOLOG (16. – 17. 10.) přednáška Mgr. P. Zajíčka, pro II. stupeň ZŠ a SŠ
 VZNIK ČSR (28. 10.) promítání filmu T. G. M. na Těšínsku, pro
veřejnost
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
18. 8. - mistrovské utkání okr. přeboru (1. kolo).
Lokomotiva LOUKY - TJ PETŘVALD		
0:1
(0:1)
Branka a as.: 5.´D. Kršák (J. Sklepek).
Sestava: J. Janča - O. Cudrák, I. Goldbricht, D. Knorr, D. Durczok (32.´J.
Jakub) - J. Sklepek (75.´D. Šeruda), T. Budina, J. Jiřičný, D. Kršák - M. Nalevajka (46.´O. Kostka), M. Gorovič.
25. 8. - mistrovské utkání okr. přeboru (2. kolo).
TJ PETŘVALD - Gascontrol HAVÍŘOV		
6:0
(3:0)
Branky a as.: 15.´D. Kršák (M. Gorovič), 36.´M. Gorovič (-), 45.´M. Nalevajka (M. Gorovič), 55.´D. Kršák (J. Jiřičný), 69.´J. Jiřičný (M. Gorovič),
80.´J. Sklepek (M. Gorovič).

Sestava: J. Janča - O. Cudrák (73.´J. Sklepek), I. Goldbricht (65.´R. Müller),
D. Knorr, D. Durczok (55.´J. Jakub) - V. Zajíček, T. Budina, J. Jiřičný, D. Kršák - M. Nalevajka (70.´D. Šeruda), M. Gorovič (85.´J. Dubový).
2. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (3. kolo).
Baník Fučík ORLOVÁ - TJ PETŘVALD		
4:7
(3:2)
Branky a asistence: 18.´O. Kostka (D. Kršák), 26.´M. Gorovič (J. Jiřičný),
48.´M. Gorovič (D. Durczok), 51.´O. Kostka (M. Gorovič), 80.´J. Sklepek (J.
Jiřičný), 83.´O. Kostka (M. Gorovič), 89.´D. Šeruda (M. Gorovič).
Sestava: J. Janča - O. Cudrák, I. Goldbricht (78.´R. Müller), D. Knorr, D.
Durczok (72.´J. Jakub) - V. Zajíček (87.´D. Šeruda), T. Budina, J. Jiřičný, D.
Kršák (74.´J. Sklepek) - O. Kostka (85.´M. Nalevajka), M. Gorovič.
P. Sekera

Říjen 2018
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Sestava: D. Pokorný - P. Slavev, M. Urbánek (51. J. Rusoň), B. Stoklasa, T.
Laskovič - D. Klos (65.´Z. Kandráč), R. Blahut, R. Oršulík, J. Volný - D. Knorr
(80.´M. Volný), J. Zborovský (85.´T. Fafl).
1.9. - mistrovské utkání krajské soutěže (4. kolo).
PŘÍBOR - TJ PETŘVALD			
7:2
(6:1)
Branky: 5.´R. Gábor, 67.´D. Knorr.
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev, M. Urbánek, B. Stoklasa, R. Blahut (46.´D.
Pokorný) - J. Berger, T. Laskovič (46.´D. Klos), R. Gábor, J. Volný - J. Zborovský, D. Knorr (82.´M. Volný).
V. Uher

Dorost

Starší žáci

11. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže (1. kolo).
TJ PETŘVALD - STARÉ MĚSTO			
0:2
(0:1)
Sestava: D. Sliwka - T. Laskovič, P. Hrachovec, D. Klos (69.´V. Šmatelka),
P. Slavev - J. Volný, B. Stoklasa, M. Šebesta, J. Rusoň (67.´D. Pokorný) - V.
Gellnar, D. Knorr (82.´T. Fafl).

1.9. - mistrovské utkání krajské soutěže (1. kolo).
Lokomotiva PETROVICE - TJ PETŘVALD		
1:9
(0:6)
Branky: Z. Kandráč 3, V. Sommer 2, O. Šoch 2, A. Durczok, M. Hrachovec.
Sestava: J. Bořil - J. Kaša, D. Lach, A. Burget, V. Sommer - P. Müller, Z.
Kandráč, O. Šoch, A. Durczok - F. Crlík, K. Kandráč.
Hokej. způsobem střídali: M. Hrachovec, T. Chrobák.

19. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže (2. kolo).
TJ BYSTŘICE n./O. - TJ PETŘVALD		
8:1
(5:1)
Branka: 32.´D. Knorr.
Sestava: D. Sliwka - T. Laskovič, P. Slavev, B. Stoklasa, J. Rusoň - J. Volný, V.
Šmatelka, D. Klos (46.´D. Pokorný), M. Volný - R. Blahut, D. Knorr.
25. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže (3. kolo).
TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN		
1:9
Branka: 84.´B. Stoklasa.

Mladší žáci
1.9. - mistrovské utkání krajské soutěže (1. kolo).
Lokomotiva PETROVICE - TJ PETŘVALD		
0:3 kontumačně
Domácímu týmu se nesešel minimální potřebný počet hráčů.
V. Strouhal

(0:2)

SK SLAVOJ PETŘVALD
Dětský den na Slavoji „Na shledanou, prázdniny“
V sobotu 1. 9. 2018 od 14:00 hodin proběhl na hřišti Slavoje dětský den, který byl příhodně pojmenován „Nashledanou prázdniny“. Slavoj jako každý rok chtěl na závěr prázdnin a končícího léta
udělat dětem radost a dopřát jim nějaké to sportovní a kulturní vyžití. I přes počáteční přeháňku (i
žlutý Mimoň musel zalézt pod plachtu, aby chudák nezmokl) se nakonec počasí umoudřilo a děti
mohly plně využít připravené atrakce a sportovní akce. Byl zde obrovský skákací Mimoň, pony expres, lukostřelba, fotbalový slalom a spousta dalších atrakcí. Děti měly k dispozici cukrovou vatu,
která zachutnala i mnoha dospělým. Točil ji náš pan předseda s přítelkyní. Další aktivity dětí byly
pod patronací hráčů a členů Slavoje a jejich blízkých. Samozřejmě všechny atrakce i cukrovou vatu
měly děti zcela zdarma. Také o doprovod našich ratolestí bylo v místním bufetu náležitě postaráno
a během probíhajícího zápasu s Žukovem byly k mání i vynikající grilované klobásky. Musíme dodat, že dětský den, o který se zasloužili hráči, vedení SK Slavoj Petřvald a v neposlední řadě samotné děti i jejich doprovod, měl zdárný průběh. Věříme,
že už teď se všichni těší na další akce pořádané SK Slavoj Petřvald. MY JSME SLAVOJ!
Martin Frank

Cyklistický závod o cenu města Petřvald
V neděli 2. září 2018 se uskutečnil
v našem městě cyklistický závod pořádaný městským klubem FESO Petřvald. Závod se uskutečnil na území
měst Petřvald, Rychvald a města
Orlová. Zúčastnili se ho závodníci
všech věkových kategorií, od mladších žáků a žaček, přes dorost a kadety až po muže a ženy. Celá akce
byla uspořádána pod záštitou města Petřvald za účasti dlouholetých
sponzorů, kteří mají nemalý podíl
na propagaci cyklistického sportu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
nejen zúčastněným sportovcům,
ale hlavně lidem, díky kterým se
tento závod mohl uskutečnit. Zároveň bych rád vyzdvihl dokonalou

připravenost celé akce a poděkovat výboru oddílu FESO Petřvald
v čele s panem Matasem, hasičům
města Orlová a Petřvaldu, Policii
ČR, Městské policii Orlová a dobrovolníkům, bez nichž by se tato
akce těžko mohla konat. Nemohu
nepřipomenout, že se tento závod
konal u příležitosti 60. výročí vzniku
cyklistického oddílu FESO. Součástí
vyhlášení nejlepších závodníků byla
i vzpomínka na zakládající a zasloužilé členy oddílu, kteří byli oceněni
pamětními plaketami, které jim budou připomínat jejich úsilí, hezké
chvíle strávené v oddíle, ale především přátele, se kterými tento oddíl
zakládali, a také dlouhá léta vedli.

Ještě jednou bych rád všem zúčastněným poděkoval a popřál spoustu
elánu do přípravy a organizace dalších skvělých závodů.

Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města
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S jógou a úsměvem. Pro klidnou mysl, zdraví a dlouhověkost
Prázdniny jsou za námi a začíná
nám nový ročník pravidelných setkávání v duchu praxe klasické
jógy.
Praktikováním jógy můžete svému
tělu dopřát vítanou vzpruhu a mysli
zase potřebný klid.
Tak jako každoročně budeme spolu v průběhu roku podle vašich
možností a schopností pracovat
na jemném vyladění těla formou
tělesných pohybů a poloh, praktikováním správného dýchání plnými
plícemi, zklidňováním mysli, sebepozorováním a sebevnímáním.
Jóga vás postupně přivede k vyváženému přístupu k životu, zbaveného předsudků, neuróz, stresů.
Pomocí starodávných tisíciletím
osvědčených technik se naučíte žít
v přítomnosti, radovat se maličkostí a milovat život ve své podstatě.
Mnozí z vás nelenili ani o prázdni-

nách, v horkém létě přicházeli do
cvičebny v SKS Petřvald každé úterý, aby v příjemné a chladivé atmosféře naší cvičebny společně praktikovali jemné a nenásilné formy
fyzického cvičení i dýchání vhodné
právě pro teplé letní dny. Vzhledem
k vysokým teplotám jsem očekávala velmi malou účast, ale opak
byl pravdou. Někdy byla místnost
zaplněná do posledního místečka.
Když píši tento článek, je začátek
srpna a vedra kulminují - jestli tento
trend vydrží - uvidíme.
S koncem prázdnin a začínajícím
školním rokem se vracíme do zaběhaného cyklu čtyř kurzů. Tradičně
je ranní kurz jógy určen seniorům a
odpolední a večerní kurzy pak spíše mladším ročníkům.
Kurzy běží od 10.září 2018 v budově SKS Petřvald

Ranní lekce pro seniory
ÚTERÝ 8.00 - 9.30
Zaměřuje se především na uvědomění si svého těla, abychom znovu
začali vnímat jeho správné funkce
a obnovili přirozený způsob pohybu. Nejdůležitějším prostředkem
práce je dech a koncentrace. Budeme pracovat s vhodnými cviky
s ohledem na individuální potřeby
přítomného.
Odpolední a večerní lekce pro věčné začátečníky a lehce pokročilé
ÚTERÝ 16.15 - 17.45 a 18.00 19.30
Vhodná pro ty zájemce, kteří už
znají základní jógové techniky, umí
už lépe ovládat své tělo a naučili se
lehce pracovat s dýcháním a koncentrací.
Podvečerní lekce pro začátečníky
PONDĚLÍ 17.30 - 19.00

Noví adepti se postupně seznámí
se správným držením těla, naučí se
základní jógové pozice, poznají, jak
fungují plíce a jak lze s dechem velmi významně ovlivňovat nejen fyzické, ale i psychické zdraví, naučí
se zklidnit mysl, pracovat z koncentrací a mnoho dalších zajímavých
technik, které je přivedou k jinému
pohledu na vlastní tělo i život.
Jolanda Inka Burová
email: jogalanda@email.cz
Tel.: SMS 604 771 486

IV. ročník kynologického závodu „O pohár starosty města Petřvald“
Když se členové naší základní organizace rozhodli uspořádat již IV.
ročník kynologického závodu, měli
celkem jasnou představu, co je
čeká. Tento závod byl oficiální kynologickou akcí zaštítěnou Českým
kynologickým svazem, a věřte, že
i přes tříletou zkušenost bylo práce s organizací a zajištěním této
akce více než dosti. Český kynologický svaz přidělil našemu závodu
profesionálního rozhodčího, pana
Vladislava Glogara, který nekompromisně, ale zároveň spravedlivě
celý závod rozhodoval.
Závod slavnostně zahájil v sobotu
15. září 2018 v 9 hodin náš pan
starosta Ing. Jiří Lukša – čestný ředitel závodu. Po slavnostním zahájení a následné instruktáži závod
začal. Závod se konal dle našeho
národního zkušebního řádu, a to
v kategorii ZZO - zkouška základní
ovladatelnosti a ZM - základní minimum. Závodníci byli sice lehce nervózní a se sevřeným žaludkem (ale

přesto v dobré náladě) vyčkávali, až
budou moci předvést, co se svým
čtyřnohým parťákem dokážou.
Někomu se závod povedl na výbornou, některým se vše nedařilo
úplně podle představ, ale tak už to
ve sportech chodí (kynologie je jedním ze psích sportů). Vyhrát může
jen jeden!
A tady máme výsledky jednotlivých
kategorií:
kategorie ZM
1.místo
Petr Semanco se psem Fenix
2.místo
Petra Šochová se psem Nicolas
3.místo
Radovan Stach s fenou Šíra
kategorie ZZO
1.místo
Karin Falcová s fenou Bianei
2.místo
Gabriela Brázdová s fenou Elya
3.místo
Radovan Stach s fenou Sandy

Nová vrata na hasičské zbrojnici
Během srpna proběhla na hasičské zbrojnici v Petřvaldě výměna
garážových vrat. Starší roletová vrata, která již nevyhovovala po
stránce spolehlivosti a bezpečnosti, byla nahrazena vraty sekčními. Nová vrata jsou lépe zateplená a snáze se u nich provádí nouzové otevírání v případě poruchy nebo výpadku proudu. Dále byly
do jedněch vrat nainstalovány malé vstupní dveře, které umožní
rychlejší přístup k autům např. v případě výjezdu. Není tak již potřeba chodit do garáží přes zasedací místnost. Děkujeme MěÚ v
Petřvaldě za tuto rekonstrukci, která pomůže zefektivnit práci petřvaldských dobrovolných hasičů.
Za SDH Petřvald-Březiny
Vicherek Aleš

Stejně, jako v předchozích ročnících, se soutěžilo o hlavní cenu
– překrásný vyřezávaný putovní
pohár, který pro naši organizaci
vyrobila umělecká řezbářka Mgr.
Vlasta Koběrská – ateliér DŘEVKO.
Zmenšeniny velké dřevěné sochy
obdrželi vítězové jednotlivých kategorii. Dále byli vítězové jednotlivých
kategorií odměněni za první až třetí
místo velmi hodnotnými cenami.
Velmi si vážíme pomoci a příspěvku města Petřvald, které velkou
měrou přispěly k vysoké úrovni této
akce. Děkujeme panu starostovi,

že si udělal čas a stal se již počtvrté
hlavním patronem našeho závodu.
Děkujeme sponzorům: firmě Hájek
Pet Food za poskytnutí prvotřídního amerického a skandinávského
krmiva pro psy, pizzerii KRTEČEK
z Šenova, cukrářství Blahutovi a fitcentru Be!Fitness Petřvald.
Přejeme všem zúčastněným závodníkům další úspěchy a mnoho
krásných chvil prožitých se svými
čtyřnohými přáteli.
Už nyní se těšíme na další ročník!
Za ZKO Petr Semanco

Říjen 2018

13

Přátelská soutěž v požárním útoku
Během druhé srpnové soboty se u hasičské zbrojnice v Petřvaldě konala již tradiční
soutěž v požárním útoku mužů a žen. Na start se postavila družstva mužů z Rychvaldu,
Doubravy, Orlové-Poruby, Petřvaldu a polské Jasienice. V kategorii žen se zúčastnilo pouze družstvo z Rychvaldu. Dále v této kategorii soutěžilo i smíšené družstvo sestavené
z členů Okrskového aktivu Orlová. Na všechny účastníky letos čekalo překvapení v podobě losování pozice v družstvu během soutěžního pokusu. Ovšem ani tato drobná úprava
pravidel nevyvedla z míry muže z Doubravy, kteří suverénně zvítězili s časem 21,50 s.
Na dalších místech se postupně umístila družstva z Orlové-Poruby s časem 27,20s,
Jasienice s časem 43,10 s,
Rychvaldu s časem 49,66 s.
Na posledním místě se umístilo družstvo mužů z Petřvaldu s časem 69,49 s. Ženy
z Rychvaldu dosáhly času
41,09 s a družstvo okrsku
Orlová, které bylo hodnoceno
mimo soutěž, sestříklo terče
v čase 34,46 s. Závěrem bych chtěl popřát všem zúčastněným k dalším úspěchům a poděkovat organizátorům za přípravu velmi hezkého sportovního odpoledne.
Za SDH Petřvald-Březiny Vicherek Aleš

Úspěch našich tarokářů
Dne 1. září 2018 pokračovala
Grand Prix Slezska 2018 v tarokách 9. turnajem. Hostitelem bylo
naše město Petřvald. Turnaj se
uskutečnil v restaurační části kulturního domu, který nabídl příjemné prostředí a zázemí pro účastníky turnaje. Na turnaji, který byl již
15. ročníkem tarokových klání pod
záštitou TJ Sokol Petřvald v na-

šem městě, bylo přítomno celkem
44 hráčů. Soutěž skončila velkým
úspěchem našich tarokářů, kde Tomáš Chrobák obsadil 2. místo (viz
foto) a Václav Jurčík skončil na 8.
místě.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat sponzorům, kteří přispěli na
pořádání turnaje jak finančním pří-

spěvkem, tak i věcnými dary. Jedná
se o tyto organizace:
ShapeSteel a.s., Ostrava - výrobce
tvarových výpalků, QT Technik, spol
s.r.o., Ostrava - prodej a servis strojů a nářadí pro stavbu a průmysl,
Tomáš Galocz, Havířov - maloobchod s motorovými vozidly a jejich
příslušenstvím město Petřvald
Ing. Tomáš Chrobák

NAPSALI NÁM
Bláznivý den v Petřvaldě
Pan Horáček byl rád, když ho známý vzal toho dne z Ostravy domů. Do Petřvaldu vjeli stovkou.
“Tady je padesátka,” upozornil.
“Však jsme dva!”
Pan Horáček pozvedl obočí nad zajímavou matematikou a neřekl nic.
Před polednem šel po Školní ulici do obchodu. Proti němu vjel do podjezdu pod školou osobní automobil s ženou za volantem.
Pan Horáček se jí postavil do cesty, aby musela zastavit. “Víte, že jedete jednosměrnou ulicí v protisměru?”
“Přece to nebudu objíždět!” odsekla řidička a pokračovala v jízdě.
Podobná situace se o pár minut později opakovala pod knihovnou, kde navzdory zákazové značce vjel do jednosměrné ulice K Muzeu jiný řidič.
Na Ostravské ulici ho zamrazilo v zádech. Do vozovky vstoupila bez rozhlédnutí a s telefonem u ucha mladá žena vlekoucí za ruku malé dítě. Zakvílely
brzdy. Žena poskočila leknutím a zasypala řidiče nevybíravými nadávkami.
“Málem jste zabila sebe i své dítě!” řekl jí pan Horáček. “A přivedla řidiče do problémů!”
“Co se do toho pletete!” obořila se na něho. “Starejte se o své věci!”
Na odpolední procházce petřvaldskými uličkami si všiml, že i někteří profesionální řidiči nedávají na neoznačených křižovatkách přednost vozidlům
přijíždějících zprava. Byl zázrak, že nedošlo k nehodě, i když občas chybělo pár centimetrů.
To nejhorší přišlo po setmění. Po středové dvojčáře na čtyřproudové Ostravské ulici jela na neosvětleném jízdním kole starší žena.
Pan Horáček se zděsil. “Haló, paní!” zavolal na ni. “Copak jste se zbláznila? Vždyť vás může srazit auto!”
“Jezdím tady pokaždé a ještě se mi nic nestalo!” opáčila žena a jela dál.
Pan Horáček pokrčil rameny a také šel dál.
O půl minuty později uslyšel za sebou kvílení brzd, toho dne už poněkolikáté. Pak náraz a gejzír nadávek, jaké z ženských úst ještě neslyšel.
Policisté přijeli za pár minut. Žena, pořád ještě nadávající, to odnesla několika modřinami a oděrkami, zato kolo bylo na mraky. Policisté jí marně
vysvětlovali, že zavinila dopravní nehodu a že měla veliké štěstí, že nepřišla o život.
Pan Horáček to všechno vypověděl manželce. “Jestli lidé budou volit tak, jak se chovají na silnicích,” řekl ustaraně, “tak nevím, jak letošní volby
dopadnou.”
“Nedělej si starosti, muži,” odvětila paní Horáčková. “Volby dopadnou jako vždycky - pokaždé se najdou takoví, jimž se výsledek nebude zamlouvat.
Obvykle hlavně těm, co volit nešli.”
Vladimír Kostiha
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LIDÉ JEŠTĚ JE ČAS
zbloudilé duše zastavit v nás
touha po bohatství a slávě
mnohé oči zaslepila
mnohá srdce
místo láskou naplnila
spěch a chvat dal naší lásce mat
podvody a špína často kvetou
v nás
oddáváme se neřesti
závisti i podlosti
myslíme jen na prospěch náš
nic dobrého to nevěstí
čistota těl a duší
v mlžném oparu se dusí
ohleduplnost a lásky něžný cit
v rodinách ve školách
i v běžném životě ztrácí se
není snadné jej objevit
pod nánosy špíny a bahna
je již dávno skryt
morálka upadá
uvadá něžná citů zahrada
ještě je čas
zbloudilé duše zastavit v nás
v srdcích láska dosud dřímá
jasným světlem září
snažme se ji probudit
snadněji se nám bude žít
ještě je čas
světlo lásky zažehnout v nás
když se rozední
život rozvoní se růžemi
žít se nám bude snáz
Anna Kapustková

Účastníci zájezdu Spolku hornických
důchodců Dolu Fučík dohlédli
na vrcholek majestátního Pradědu a
procítili krásu lázní Karlova Studánka
Zájezdový autobus vyjel v 7 hodin jako vždy
od Valachovce, projel
po známých petřvaldských zastávkách a
jeho poslední místo
bylo obsazeno před
křižovatkou v Šenově.
Pan řidič nasměroval
svůj autobus na ostravskou Porubu, po
dálnici a dalších okresních silnicích s novým povrchem,
zaparkoval před rekonstruovaným
autobusovým nádražím v Bruntále.
Po „vykonání lidské potřeby“ jsme
uháněli k Pradědu a zastavili až na
parkovišti na Ovčárně.
Po asfaltové cestě se zájezdníci
vydali k vrcholu Pradědu. Ti méně
zdatní ušli nejvíc dva kilometry, ale
„stoprocentní“ turisté došli asi 500
metrů pod vrcholek. Část kolektivu
si pochutnávala na dobrém obědě
na Ovčárně, zbývající část obědvala v Karlově Studánce. Po prohlídce
lázeňské Karlovy Studánky a naplnění několika lahví lahodným léči-

vým pramenem jsme v 17 hodin
nastoupili cestu zpět. Projeli jsme
Porubou, Radvanicemi, Petřvaldem a v Šenově vystoupili poslední spokojení účastníci zájezdu.
Již před Porubou jsme poděkovali
panu řidiči za bezpečnou jízdu.
Na jednotlivých zastávkách při
vzájemném loučení i při dobrém
pocitu všech, že se nám zájezd
vydařil po všech stránkách, zněla
věta: „Na shledanou ve zdraví a
ve štěstí v květnu příštího roku na
příštím zájezdu.“
Za výbor SHD Dolu Fučík
Bohuslav Bidlo

1.

Pomáhej a chraň
Toto heslo má na autech Policie
ČR, ale po dopolední zkušenosti s policií dne 2. 9. 2018 bych
ho změnil na „Pomáhej, chraň
a zmrzač, ne-li zabij.“ V Družstevní ulici naháněli řidiče, který
nepřiměřenou rychlostí ujížděl,
asi jim nechtěl zastavit. Příslušník Policie ČR nezaregistroval,
že se nacházejí v obytné zóně.
Hazardovali s životy lidí, to jim
asi nedošlo, na Družstevní ulici
mě minuli jen pár centimetrů od
auta a řítili se dál za ujíždějícím
autem. Co kdyby byli na ulici staří lidé nebo děti? Mně to připomínalo seriál v České televizi „Vinaři“, když nevybereme peníze, tak
nebudou prémie.
Karel Návrat

Poděkování
Ráda bych poděkovala za perfektní organizaci příměstského tábora, děti byly nadšené z každého
dne. Nemalý dík patří i všem zúčastněným spolkům a klubům,
které dětem připravily nevšední
program i občerstvení.
Jsme velmi spokojeni a nejen my.
S pozdravem J. Güntherová

Daniela Stromská

2. Miroslav Tužinský
3. Marie Pavlitová
4. Jaromír Dronski
5. Ing. Otakar Fajkoš
6. Ing. Václav Holeček
7. Ing. Ivo Hrabal
• zasadíme se o zlepšení bezpečnosti na ul. Ostravské
• výtěžek z bezpečnostních opatření na Ostravské
bude použit na celkové zlepšení bezpečnosti
a ochrany majetku ve městě
• údržba a obnova dopravní infrastruktury
• zasadíme se o vybudování klidové zóny
• neměnit co funguje a občanovi vyhovuje
• jsme otevřeni konstruktivním podnětům

8. Stanislav Kačerik
9. Jaroslav Kozák
10. Ing. Zdeněk Kutra
11. Bc. Lucie Kusalová
12. Ing. Sandra Mynaří
13. Ing. Jaromír Ručka
14. Zdeněk Šlachta
15. Iva Hoferková

NEZÁVISLÍ A ODS KANDIDÁTI
PETŘVALD
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
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VOLBY 2018

1. Ing. Jiří Lukša
55 let, starosta

Kandidátní lis�na ZO KSČM Petřvald
pro volební období 2018-2022

2. Jana Jaglařová

51 let, vedoucí prodejny obuvi

3. Bc. Mar�n Miksa
47 let, policista

4. Pavel Gorovič
46 let, důlní technik

VOLTE
5. Doc.Ing. Petr Jonšta, Ph.D. 6. Miroslava Kršáková /Vlčková/
38 let, vědecko-výzkumný pracovník

10. Mgr.Pavel Marenčák

40 let, operátor informačních
a komunikačních technologií - ŘSD ČR

44 let, referent odboru dopravy

11. Milada Bryndová
47 let, prodavačka

�. Jakub �i�a

8. Radka Matějková

12. Vladimír Klabník

13. Pavel Graf

24 let , zámečník - svářeč

48 let, řidič kamionu

Dalibor Kereškéni (státní zaměstnanec)

45 let, OSVČ-pedikér

70 let, důchodce

9. Pavel Sekera

3

57 let, důchodce

14. Jiří Matušínský
64 let, důchodce

15. Žaneta Gorovičová

43 let, ošetřovatelka ve zdravotnictví
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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 a podrobnější informace na
www.petrvald-mesto.cz)
- objednávky inzerce:

Danuše Starečková,
tel.: 596 542 973,
e-mail:
petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
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<ĂƌǀŝŶĠĂKƌůŽǀĠ͕ĂƚĂŬŶĞŶşĚŝǀƵ͕ǎĞũĂŬŽŬĂŶĚŝĚĄƚ ǌĞũŵĠŶĂ ǀ ůƽǎŬŽǀĠ ēĄƐƟ ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ ŽďŽƌƽ
,ŶƵơ EK ϮϬϬϭ  ŶĂ ƉŽƐƚ ƐĞŶĄƚŽƌĂ ǀ WĞƚƎǀĂůĚĢ ũĞƉŽĚĮŶĂŶĐŽǀĄŶŽ͘ƵĚƵǀǇƐƚƵƉŽǀĂƚƉƌŽƟƉůŽƓŶĠ
ǌĂ ǀŽůĞďŶş ŽďǀŽĚ ē͘ ϳϰ ƐĞ ĐŚĐĞ ǀ ŚŽƌŶş ŬŽŵŽƎĞ ƉƌŝǀĂƟǌĂĐŝǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş͕ƉƌŽƚŽǎĞũƐĞŵƉƎĞƐǀĢĚēĞŶ͕
WĂƌůĂŵĞŶƚƵĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝŬǇǌĂďǉǀĂƚŚůĂǀŶĢƚĠŵĂƚǇ ǎĞ ƐƚĄǀĂũşĐş ƐƚĄƚŶş Ă ŬƌĂũƐŬĠ ŶĞŵŽĐŶŝĐĞ ďǇ ŵĢůǇ
ǌƽƐƚĂƚǀƌƵŬŽƵƐƚĄƚƵ͕ƉƎ͘ŬƌĂũƽĂŵĢƐƚ͘
ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş͘
Provětrejte si
skříně a
udělejte si
místo na zimní

ŽũƐƚĞƐŝƉƌŽŽďēĂŶǇWĞƚƎǀĂůĚƵƉƎŝƉƌĂǀŝůǀƌĄŵĐŝƐǀĠ
ŬĂŵƉĂŶĢ͍
ͣŚƚĢů ďǇĐŚ ƉŽǌǀĂƚ ǀƓĞĐŚŶǇ ŽďēĂŶǇ WĞƚƎǀĂůĚƵ
ĚŽƐǀĠŚŽƐƚĄŶŬƵͣ^EKWZK^sZs1͞ƵĚĞŵĞ
ƚĂĚǇ Ɛ ƚǉŵĞŵ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşĐŚ ǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚ ƐĞƐƚĞƌ
ƉƌŽǀĄĚĢƚ ǌĄŬůĂĚŶş ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĄ ǀǇƓĞƚƎĞŶş ũĂŬŽ
ũĞŵĢƎĞŶşŬƌĞǀŶşŚŽƚůĂŬƵ͕ŵĢƎĞŶşŶĂƐǇĐĞŶŽƐƚŬƌǀĞ
ŬǇƐůşŬĞŵ͕ ŬĚǇ ŶşǌŬĠ ŚŽĚŶŽƚǇ ŵŽŚŽƵ ƵŬĄǌĂƚ
ŶĂ  ŽŶĞŵŽĐŶĢŶş ĚǉĐŚĂĐşĐŚ ĐĞƐƚ͕ ĂƐƚŵĂ͕ ƐƌĚĞēŶş
ƐĞůŚĄŶş͕ƉƌŽǀĞĚĞŵĞŵĢƎĞŶşŐůǇŬĠŵŝĞ͕ŬĚǇǌŵĂůĠ
ŬĂƉŬǇŬƌǀĞŽĚĞďƌĂŶĠǌƉƌƐƚƵǀĄŵǀǇƓĞƚƎşŵĞŚůĂĚŝŶƵ
ĐƵŬƌƵ ǀ Ŭƌǀŝ͕ ǌŵĢƎşŵĞ ǀĄŵ ŶŝƚƌŽŽēŶş ƚůĂŬ͕
ŬĚǇ ǌǀǉƓĞŶǉ ƚůĂŬ ƐĞ ƉŽĚşůş ŶĂ ǀǌŶŝŬƵ  ŵŶŽŚĂ
ŽŶĞŵŽĐŶĢŶş ŽŬĂ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ŐůĂƵŬŽŵƵ ;ǌĞůĞŶĠŚŽ
ǌĄŬĂůƵͿĂǀŶĞƉŽƐůĞĚŶşƎĂĚĢǀĄŵǌŵĢƎşŵĞďĂƌǀŽĐŝƚ͕
ĐŽǎũĞĚŶŽĚƵĐŚǉƚĞƐƚ͕ŬƚĞƌǉŽĐĞŶşƉƎĞĚĞǀƓşŵƎŝĚŝēŝ͘
ƉƌŽĚĢƟďƵĚĞŵĞŵşƚƉƎŝƉƌĂǀĞŶŽƵŝƐĂŶŝƚŬƵ͕ĂďǇƐŝ
ŵŽŚůǇ ƉƌŽŚůĠĚŶŽƵƚ͕ ũĂŬ ƚĂŬŽǀĄ ƐĂŶŝƚŬĂ ǀǇƉĂĚĄ
ƵǀŶŝƚƎ͘
ŚƚĢů ďǇĐŚ ƚĞĚǇ ơŵƚŽ ƉŽǌǀĂƚ ǀƓĞĐŚŶǇ ŽďēĂŶǇ
WĞƚƎǀĂůĚƵ͕ ĂďǇ ƉƎŝƓůŝ ŶĢĐŽ ƵĚĢůĂƚ ƉƌŽ ƉƌĞǀĞŶĐŝ
ƐǀĠŚŽǌĚƌĂǀş͘^ŽƵēĂƐŶĢũƐĞŵƉƎŝƉƌĂǀĞŶĚŝƐŬƵƚŽǀĂƚ
ƐŽďēĂŶǇŶĞũĞŶŶĂƚĠŵĂǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş͘͞
dĢƓşƐĞŶĂsĄƐǀĄƓŬĂŶĚŝĚĄƚĚŽƐĞŶĄƚƵ:ŝƎşDĂƚĢũ͘

Mobilní rozhlas

oblečení.
────

PETŘVALDSKÝ
DĚTSKÝ
BAZÁREK
12.10.2018 13-18 HOD.
SOBOTA 13.10.2018 8-12 HOD.
PÁTEK

Vstupné: 5 Kč
Bazárek dětského oblečení všech velikostí, obuvi,
hraček, knih, sportovních a jiných potřeb pro děti.
Příjem věcí je nutné dohodnout telefonicky 733 382 983
nebo emailem bazarek.petrvald@seznam.cz. Podmínky
a informace k prodeji získáte na výše uvedeném mailu.
Těším se na vaši návštěvu a věřím, že si pro své děti
odnesete něco pěkného. Bude z čeho vybírat!
V rámci bazárku probíhá sbírka pro dětský domov a azylový dům
pro matky s dětmi v Havířově, kde můžete odložit neprodané věci
nebo to, co jen tak přinesete na dobrou věc.

Prodejte
nepotřebné
věci po Vašich
dětech a
nakupte nové.
────
Od maminek
maminkám.

Město Petřvald zavádí 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.

Místo konání

Registrujte se:

KULTURNÍ DŮM

Přes registrační formulář na adrese:

Kulturní 26
735 41 Petřvald
VELKÝ SÁL

petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz
Osobně na podatelně MěÚ

Říjen 2018
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zemřeli občané

Blahopřejeme jubilantům
Žofie Kovalčíková

85 let

Ing. Bohumír Bednář

80 let

Marie Zdebská
80 let
Danuše Janečková
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní
pohody.

Blahopřání

Eva Dubnická

73 let

Oldřich Valečko

69 let

Antonie Vicherková

96 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Dne 15. září 2018 oslavila 80. narozeniny naše milovaná maminka,
babička, prababička, sestra a teta
paní Danuše Janečková.
Z celého srdce jí přejeme především pevné zdraví, stálý životní optimismus a spoustu šťastných chvil v kruhu rodiny.
Za celou rodinu přejí dcery Marta, Bohunka, Ivana a Marcela s rodinami.

Dne 22. září 2018 oslavil své životní jubileum, 85 let,
pan Vladislav Gaszczyk.
Mnoho štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let přejí
dcery Růža, Dáša, Vlaďka, Renáta a Petra s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínáme
Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 20. září 2018 by oslavila 75 let
paní Vlasta Konkolská.
Nikdy nezapomenou manžel Rudolf a synové Ivo a Petr s rodinami.

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Dne 25. září 2018 uplynulo 15 let od chvíle, kdy nás navždy opustila
paní Emilie Grymová.
Dne 3. října 2018 by se dožila 100 let.
Současně 18. prosince 2018 vzpomeneme 50 let úmrtí jejího manžela
pana Rudolfa Gryma.
Vzpomínají a nezapomenou dcera Vlasta s Edou, vnuk Martin s Martinou,
vnučka Marcela s Lumírem, pravnuci Davídek a Radímek.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 2. října 2018 vzpomeneme smutné 10. výročí úmrtí našeho drahého tatínka,
tchána, dědečka a pradědečka
pana Ladislava Ponči.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Eva a Hana s rodinami.

Poslední sbohem jsi nestačil dát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Měl jsi rád život kolem sebe a my všichni měli rádi Tebe. Kdo v srdci žije – neodešel, je jen vzdálen.
Dne 3. října 2018 vzpomeneme 21. výročí tragického úmrtí našeho milovaného syna,
bratra, vnuka, strýce, synovce a kamaráda pana Daniela Hermana,
který zemřel ne z vlastní viny ve věku nedožitých 20 let.
Stále vzpomínají s bolestí v srdci rodiče Miroslav a Jiřina, bratr Miroslav s manželkou Šárkou a neteří Nelinkou, babičkou
Terezkou a ostatní příbuzní a známí. Děkujeme všem za vzpomínku.
Přišla noc a po ní žádné ráno. Dílo Tvých rukou je již dokonáno.
Přišla tma, nepřišlo svítání. Za Tvoji lásku věčné vzpomínání.
Dne 4. října 2018 vzpomeneme 5 let, kdy nás opustil
pan František Klamo.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Elena s manželem, vnučka Lucie s rodinou
a vnuk Lukáš s rodinou.
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Čas plyne, ale vzpomínky na milovaného hodného člověka,
pana Lumíra Karkošku, zůstávají.
Dne 17. října 2018 uplyne 85 let od jeho narození
a za rok, dne 19. října 2019, 20 let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají manželka Danka a syn Luboš s rodinou.

Očím jsi odešla, v srdcích jsi zůstala…
Dne 18. října 2018 uplyne 10 let od úmrtí
paní Jiřiny Chládkové.
11. července 2018 by oslavila 95. narozeniny.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Šárka s rodinou.

Čas utíká a nevrací, co vzal, ale vzpomínky v našich srdcích žijí dál.
Dne 8. října 2018 uplyne 9 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a bratr pan Rudolf Stec.
Dne 8. října 2018 si připomeneme jeho nedožité 69. narozeniny. Nikdy nezapomeneme.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina, syn Petr s Renátou, dcera Iveta s Richardem
a vnoučata Petr, Veronika a Nikol s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a v srdcích našich žije dál.
Dne 29. října 2018 vzpomeneme 6. výročí, kdy nás opustila naše milovaná
paní Irena Budinová.
S láskou vzpomíná celá rodina.

S láskou vzpomínáme první výročí, kdy nás opustil, dne 29. září 2017, námi milovaný
pan Zdeněk Knybel.
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme – budu mít.
Manželka Libuše, rodina a přátelé.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 31. října 2018 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Václava Mohyly,
a zároveň jsme dne 21. září 2018 vzpomněli jeho nedožité 79. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Růžena a dcery s rodinami.

Úmrtí
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.
Hluboce zarmouceni oznamujeme přátelům a známým smutnou zprávu,
že nás navždy opustil v neděli 19. srpna 2018 ve věku nedožitých 73 let náš drahý manžel, otec, děda a bratr
pan Ladislav Pščolka.
Za pozůstalé: manželka, syn s rodinou, dcera s rodinou.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš manžel, otec, dědeček, strýc a kamarád
pan Jiří Jelínek.
Zemřel dne 5. září 2018 ve věku 70 let.

Říjen 2018
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
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

Nabízíme vývoz žump, septiků
a jímek vozem o objemu 9m3.

Kvalitně odvedená práce za dobrou cenu!
Využijte našich služeb - 739 424 311.

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

Koupím dům, chatu, popř. parcelu. Možno i zadlužený.

Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608 370 379

ZAHRADNICTVÍ A REALIZACE
OVOCNÉ A OKRASNÉ DŘEVINY
VZROSTLÉ STROMY TRVALKY
PALIVOVÉ DŘÍVÍ: ŠPALKY
600,-/prms, ŠTÍPANÉ 850,-/prms,
BŘÍZA+TVRDÉ DŘEVO
ŠTĚPKA – MULČ
ARBOR MORAVIA s.r.o.
KLIMŠOVA 1878, PETŘVALD
po- pá 8:00- 17:00 so 8:00-12:00
tel. 59 654 20 98, 605 248 991,8
zahradnicentrum@arbormoravia.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková

Po – Pá:15.00 - 18.00 hod.

Ošetření mimo ordinační hodiny možné
po telefonické domluvě

Zahradní 1552, Petřvald
Tel: 725 573 752
www.veterinapetrvald.cz

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V OKOLÍ
OSTRAVY.
ZA NABÍDKY DĚKUJI.
TEL. Č. 606276978
KOSMETIKA – NEHTOVÁ MODELÁŽ – TRVALÁ ŘASY
PERMANENTNÍ MAKE-UP – ÚPRAVA OBOČÍ

Tel. 608 875 354      Margarita Butorova
Šenov Zdravotní středisko
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TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

Místní firma
dodává
a montuje
na klíč:
• KLIMATIZACE A TEPELNÁ ČERPADLA světových
i domácích značek
• VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU
systémů a měření U VÁS
DOMA ZDARMA
• VYŘÍZENÍ KOTLÍKOVÉ
DOTACE na tepelné čerpadlo profesionály

AKTIVACE
ZA 1 KČ

DOPRAVA ZDARMA
volejte na: 724 029 987 pište na:
klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz

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.

HELFNU.cz

ELEKTRO
• nové elektroinstalace
• rekonstrukce, úpravy,
změny
• slaboproudé systémy
(alarmy, kamery, zvonky)
• výměna starých kabelů,
jističů atd.
TEL.: 777 677 379

zahájila provoz
v září 2018,
zde si můžete vypálit
z vašeho ovoce kvalitní
alkohol.

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

Pěstitelská
pálenice
v Rychvaldu

602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

helfnu@email.cz
HODINOVÝ MANŽEL
• práce hodinového manžela
• údržba nemovitostí a
zahrad
• drobné stavební práce
• montáže a demontáže
nábytku
• opravy a instalace plotů
TEL.: 736 787 991

Veterinární ordinace

Objednávky telefon
607 913 821

s.r.o.

MVDr. Váňová Lucie
Praxe pro malá zvířata a plazy
Klimšova 750, Petřvald
www.care4pet.cz
care4pet@seznam.cz

telefon : 725 908 838

V naší ordinaci upřednostňujeme objednávkový systém,
můžeme se pak vašemu mazlíčkovi maximálně věnovat.
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