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Zpravodaj města Petřvald

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
90. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 1. října 2018
RM schválila
 rozpočty příspěvkových organizací Základní školy a Základní
umělecké školy Petřvald Školní
246 a Mateřské školy Petřvald
2. května 1654 na rok 2019.
 střednědobé výhledy rozpočtu
příspěvkových organizací Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246 a Mateřské školy Petřvald
2. května 1654 na rok 2020
a 2021.

RM vyhlásila
 záměr pronájmu pozemku parc.
č. 4546/16 o výměře 100 m2
v k. ú. Petřvald u Karviné
od 1. 1. 2019.
 záměr pronájmu pozemku parc.
č. 4546/13 o výměře 101 m2
a části parc. č. 4546/1 o výměře 61 m2, vše k. ú. Petřvald
u Karviné od 1. 1. 2019.
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Opravu chodníku
vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú. Petřvald – úsek č. 1

100 let Československé republiky
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Z OBSAHU
– dodatečné stavební práce
č. 1“ se společností AWT REKULTIVACE a.s. Cena díla se
navyšuje o 123 195,55 Kč bez
DPH, cena celkem po změně
činí 5 118 015,55 Kč bez DPH.
Lhůta plnění se prodlužuje o 26
kalendářních dní a činí tedy 186
kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
 o poskytnutí investiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí investiční dotace ve výši 10 000 Kč
s Tělocvičnou jednotou Sokol
Petřvald na nákup sekačky
na trávu.
pokračování na str. 2

 Proběhly komunální volby
a volby do senátu

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky prosincových Petřvaldských novin
je 8. listopadu 2018.

POZVÁNKA
Zveme vás
na ustavující zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
25. 10. 2018 v 16:00
v Kulturním domě
města Petřvald.

• POZVÁNKA •
100 LET OD KONCE PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

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

Zveme všechny občany k slavnostnímu aktu
u příležitosti výročí 100 let od konce První světové války,
který proběhne v neděli dne 11. listopadu 2018.

26. října 2018

• 10 hodin Mše svatá věnovaná obětem 1. světové války
v kostele sv. Jindřicha

 15.30 Zasazení „Lípy přátelství“
u edukační stezky
 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

• 11 hodin položení věnců u pomníku obětem
1. světové války na ul. Ostravská
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Volby do zastupitelstev obcí 05.10. – 06.10.2018
Výsledky voleb: Zastupitelstvo města
Kraj: Moravskoslezský kraj, Okres: Karviná
Obec: Petřvald

Počet volených členů
zastupitelstva
15

Počet
volebních
obvodů

Výsledky voleb – Obec Petřvald – souhrnné informace
Okrsky
Voliči
Vydané Volební
v sezna- obálky
účast
celkem
zpr.
v%
mu
v%

1

6

6

100,00

5 859

2 166

36,97

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

2 154

28 716

Celkem se volí 15 zastupitelů
Komunální a senátní volby

6

KSČM

3

ANO

2

ČSSD

2

NEZ

2

Foto: Pavel Římánek

ODS

INFORMACE Z RADNICE

Počet zvolených zastupitelů v obci
Komunistická strana Čech a Moravy (35,48 % hlasů), obhajuje 3 mandáty,
6
strana získala 10 189 hlasů (obsadili 6 mandátů)
Ing. Jiří Lukša, Bc. Martin Miksa, doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D., Jana Jaglařová, Pavel Gorovič, Miroslava Kršáková
ANO 2011 (20,55 % hlasů), obhajuje 5 mandátů,
strana získala 5 900 hlasů (obsadili 3 mandáty)
Ing. Josef Němec, Bc. Pavel Kubeš, Libor Kulínský
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Česká strana sociálně demokratická (16,37 % hlasů), obhajuje 5 mandátů,
strana získala 4 700 hlasů (obsadili 2 mandáty)
Ing. Petr Dvořáček, Mgr. Šárka Němcová
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NEZÁVISLÍ PRO PETŘVALD (16,01 % hlasů), neobhajuje žádný mandát,
strana získala 4 598 hlasů (obsadili 2 mandáty)
Valérie Pěršalová, Kamila Kantorová
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Občanská demokratická strana (11,59 % hlasů), obhajuje 2 mandáty,
strana získala 3 329 hlasů (obsadili 2 mandáty)
Ing. Václav Holeček, Marie Pavlitová
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Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.,
12. – 13. 10. 2018
Výsledky hlasování, Obvod: 74 – Karviná

1. kolo

celkem
116

2. kolo

116

Výsledky hlasování – Obvod 74 – Karviná – souhrnné informace
Okrsky
Voliči v sezna- Vydané
Volební
Odevzdané
mu
obálky
účast v %
obálky
zpr.
v%
116
100,00
95 036
31 079
32,70
30 590
116

100,00

95 005

12 887

13,56

12 882

% platných
hlasů
96,57
99,44

Výsledky hlasování,
Obvod: 74 – Karviná
1. kolo: 32,70 %,
2. kolo: 13,56% volební účast
číslo
+1
+2
3
4
5
6
7
8

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Halíková Milada PaedDr.
Vícha Petr Ing.
Světnička Karel Mgr. et Bc.
Karch Dušan MUDr.
Kabourková Markéta Ing.
Matěj Jiří Ing. et Ing. Bc. MBAce
Sitko Ladislav Ing.
Kufa Bohdan MUDr.

Volební
strana
KSČM
ČSSD
MS Piráti
NK
NK
ANO
TOP 09
SPD

Navrhující
strana
KSČM
ČSSD
MS Piráti
NK
NK
ANO
TOP 09
SPD

Politická
Počty hlasů
% hlasů
příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
BEZPP
4 860 3 578 16,45 27,93
ČSSD
10 848 9 232 36,72 72,06
BEZPP
1 265
X
4,28
X
BEZPP
3 145
X 10,64
X
BEZPP
2 524
X
8,54
X
BEZPP
4 086
X 13,83
X
TOP 09
740
X
2,50
X
SPD
2 074
X
7,02
X

Zdroj: www.volby.cz

dokončení ze str. 1
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
300 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově
určenou k úhradě uznatelných
nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních
služeb.
 o poskytnutí dotace ve výši
7 800 Kč účelově určené na
spolufinancování
projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a o uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace
s Moravskoslezským krajem.
 o poskytování finančních darů
dobrovolným bezpříspěvkovým
dárcům krve.
 na základě Smlouvy o pachtu
a provozování vodního díla
o výši pachtovného na rok 2019
- 150 000 Kč bez DPH.
 o uzavření Smlouvy o úhradě
nákladů spojených s pořízením
změny č. 1 územního plánu Petřvaldu s navrhovateli (žadateli)
o změny územního plánu, kterým bylo vyhověno.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Sadové úpravy
u chodníků nad bytovým domem č. p. 1945 v Petřvaldě“
se společností „TRADUCI COMPANY s.r.o.. Cena díla se navyšuje o 18 265,90 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
513 814,79 Kč bez DPH.
RM schválila
 finanční dary členům jednotky
SDH Petřvald a občanům, kteří
se v roce 2018 aktivně podíleli
na činnosti ve městě.
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Informace o poskytování finančních
darů dobrovolným bezpříspěvkovým
dárcům krve
Rada města rozhodla s účinností od 1. 10. 2018 o poskytování finančního daru ve výši 1 000 Kč dárcům krve, kteří předloží potvrzení Českého červeného kříže o dosažení jubilejního odběru, a to od dosažení
10 bezpříspěvkových odběrů.
V případě, že jste dobrovolným bezpříspěvkovým dárcem krve a obdržíte potvrzení o vašem jubilejním odběru, můžete jej přinést na Městský úřad v Petřvaldě, kanc. č. 302 – sekretariát starosty.
Ocenění bude předáváno dvakrát ročně vždy v červnu nebo prosinci
roku, v němž dárce krve dosáhl jubilejního odběru.
Mgr. Eva Káňová, tajemnice

Údržba místních komunikací v zimním
období 2018-2019
Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak zmírnilo závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v průběhu zimního období. Přesto se setkáváme se stížnostmi na automobily parkující
na místních komunikacích (zejména v obytných zónách např. v oblasti
Marjánka, Holubova kolonie, Na Svahu, Finské domky a u panelových
domů na ul. Březinské). Z těchto důvodů upozorňujeme řidiče motorových
vozidel na dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. k výše zmíněnému
zákonu. Jedná se zejména o parkování vozidel na vozovkách, kde jsou
vytvářeny překážky jak v silničním provozu, tak i při provádění zimní údržby
místních komunikací (pluhování) a odvozu komunálního odpadu. Zároveň
vás upozorňujeme, že v případě neprůjezdnosti nebude na této místní
komunikaci prováděna zimní údržba ani náhradní svoz odpadu.
Pro informaci uvádíme seznam pořadí důležitosti udržovaných komunikací pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací.

Operační plán odklízení sněhu z místních komunikací
I. pořadí důležitosti – údržba je provedena do 4 hodin od spadu sněhu
nebo vytvoření náledí, a to na celé šířce vozovky:
ul. Bučinská, Ludvíkova, Závodní, Klimšova, Podlesní, Gen. Svobody, Školní, K Muzeu, Kulturní, Josefa Holuba, Modrá, Radvanická, část Rychvaldské.
II. pořadí důležitosti – údržba je provedena do 12 hodin od spadu sněhu
nebo vytvoření náledí, a to na celé šířce vozovky:
jedná se o sběrné místní komunikace a ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do I. pořadí
V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací
je nesjízdná a neschůdná, není údržba prováděna dle plánu zimní údržby,
ale operativně dle povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích.
Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu
na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.
Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní
údržby ve městě Petřvald.
Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU   
Město Petřvald bude rozdávat praktické sady tašek na třídění skla, papíru a plastů, které byly pořízeny z prostředků Moravskoslezského kraje
a z prostředků autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. jako podpora tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu.
Tašky jsou k dispozici v omezeném množství a vyzvednout si je mohou
občané s trvalým pobytem v Petřvaldě, a to v úřední dny (pondělí a středa)
od 8:00 do 17:00 hodin, v kanceláři č. 209, odbor výstavby a životního
prostředí, Městský úřad Petřvald, Ing. Zuzana Sáňková.
Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí
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„Společně tvoříme budoucnost” - další
realizovaný přeshraniční projekt (2018)

Město Jasienice ve spolupráci
s městem Petřvald zrealizovalo další přeshraniční projekt financovaný
z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj a rozpočtu státu
v rámci Fondu mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk
Cieszyński Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko.
V centru města Jasienice, u objektu Úřadu města Jasienice (v bezprostředním sousedství silničního
uzlu spojujícícho okresní silnice
s přeshraniční rychlostní komunikaci S52), se nachází donedávna
nevyužitý terén, na kterém se město Jasienica rozhodlo vybudovat
místo věnované přeshraniční spo-

lupráci, partnerství měst Jasienice, Petřvaldu, Orlové a Oravské
Jasienice a Euroregionu Těšínské
Slezsko.
Na tomto místě ještě nedávno rostly náletové dřeviny, které byly odstraněny a terén byl upraven.
Byly odstraněny staré chodníky, obnovily se lavičky, umístila se fontána a osvětlení. Díky realizaci tohoto
projektu vzniklo v centru města
Jasienice aktraktivní místo pro odpočinek občanů města, chodců,
cyklistů i turistů.
Slavnostního otevření nového parku se zúčastnili i zástupci města
Petřvaldu.
Mgr. Eva Káňová, tajemnice

Poděkování
Děkujeme všem voličům za projev důvěry ve volbách do zastupitelstva
města. Vážíme si vaší podpory a víme, že na nás nyní bude, abychom
vaši důvěru nezklamali.
Ing. Jiří Lukša, předseda ZO KSČM

KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2019
Občané města Petřvaldu, kterým nebude kalendář doručen do poštovní
schránky do 15. 11. 2018, mají možnost si kalendář vyzvednout v termínu
od 19. do 30. 11. 2018 na podatelně MěÚ v kanceláři č. 102.

KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2020
Chtěli byste se i vy zapojit do přípravy týdenního kalendáře města na rok
2020? Tak neváhejte a posílejte fotografie méně známých míst a zákoutí
Petřvaldu v různých ročních obdobích. Nejlepší fotografie budou vybrány
a publikovány v kalendáři. Fotografie (ve vysokém rozlišení, formát JPG)
je možné zasílat do 30. 5. 2019 e-mailem: canibalova@petrvald-mesto.cz
nebo doručit osobně na Městský úřad v Petřvaldě, kanc. č. 302 – sekretariát starosty.
Fotografie stručně popište a uveďte jméno a příjmení autora fotografie.

Poděkování
Děkujeme všem svým voličům a sympatizantům za důvěru, kterou
projevili naší straně svou účastí a podporou v letošních komunálních
volbách.
Členové MO ČSSD Petřvald

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA LISTOPAD 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Listopad: 6., 13., 20., 27.

2. Svoz plastů
19. listopad

3. Svoz papíru
15. listopad, 30. listopad – kontejnery

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Listopad: 5., 12., 19., 26.

4

Petřvaldské noviny

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 8. 2018 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

100 210,00

101 467,00

71 356,09

Nedaňové příjmy

11 344,00

11 481,50

8 083,59

Kapitálové příjmy

-

120,00

279,90

Přijaté transfery

16 417,96

23 950,07

12 654,41
92 373,99

PŘÍJMY CELKEM

127 971,96      

137 018,57

Běžné výdaje

94 949,00

101 588,66

55 319,34

Kapitálové výdaje

68 440,96

82 211,36

59 365,18

VÝDAJE CELKEM

163 389,96

183 800,02

114 684,52

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

36 838,00

48 201,45

22 574,80

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 280,00

500,00

500,00

485,72

-

-

530,01

35 418,00

46 781,45

22 310,53

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 31. 8. 2018
Základní běžný účet

8 307 522,33 Kč

Fond rezerv a rozvoje

28 200 729,24 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2018 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:  
Pozvánka na seminář

Novinky v dotacích
pro úspornou domácnost
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba
nízkoenergetického domu, solární panely, zachytávání dešťové vody – i na to můžete získat dotaci!
Státní fond životního prostředí ČR a město Petřvald Vás srdečně zvou na setkání k novinkám v dotačním programu
Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Informace získáte
také k programu Dešťovka zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody v domácnostech.

• SVAZEK 9 KS KLÍČŮ S BAREVNÝMI OZNAČNÍKY NA KROUŽKU
Místo nálezu: Petřvald, ul. Družstevní u č.p. 2167
• SVAZEK 3 KS KLÍČŮ S BAREVNÝMI ROZLIŠOVAČI
Místo nálezu: Petřvald, louka nad budovou MěÚ
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

V měsíci září 2018 jsme
v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu  
Máte-li také zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte, kontaktujte matriku:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
21. listopadu 2018 / 15.30 – 17.30 hod.
/ Kulturní dům Petřvald
Sál kulturního domu města Petřvald
Kulturní 26, Petřvald 735 41

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-/

Přijďte si poslechnout, na co lze příspěvek získat, kolik uspoříte a co vše potřebujete k jeho vyřízení. Ukážeme vám, že
získat dotaci není tak obtížné, jak se může zdát.
Prostor bude i pro vaše dotazy a individuální konzultace.

Komise pro
občanské záležitosti

Seminář je bezplatný.
Dostavit se můžete bez předchozího přihlášení.

Karolínu Koziełovou
Foto: Pavel Římánek

Listopad 2018
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Byli jsme blahopřát …

„…paní Věře Mazgajové, která oslavila 95. narozeniny.

„…panu Vladislavu Gaszczykovi, který oslavil 85. narozeniny.
Oslavenec se svými dcerami.

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

Podzimní setkání jubilantů
Dne 15. 9. 2018 přijal pan starosta Ing. Jiří Lukša v obřadní síni MěÚ v Petřvaldě jubilanty, kteří oslavili výročí 80.,85. a 90. narozenin. Slavnostní
pozvání přijali tito hosté - p. Jarmila Ondruchová, p. Ing. Jaroslav Havlásek,

Zleva sedící: Jarmila Ondruchová, Ing. Jaroslav Havlásek, Žofie Kovalčíková,
Danuše Janečková, Marie Zdebská, Pavel Wojnar a Ing. Bohumír Bednář.
Zleva stojící: Petr Přeček, Mgr. Šárka Němcová, Ing. Jiří Lukša – starosta
města, Miloslav Hesek a  Ivana Tomková – matrikářka.

p. Žofie Kovalčíková, p. Danuše Janečková, p. Marie Zdebská, p. Pavel
Wojnar a p. Ing. Bohumír Bednář.
Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a životní pohodu.
Za KPOZ Šárka Němcová

Účinkující hudebníci: Mgr. Regina Bednaříková – klavír, MgA. Daniela Grygarová – housle, Karolína Levková a Rastislav Širila – zpěv.  
Foto: Pavel Římánek

Těšíme se na další setkání s jubilanty, které se bude konat v prosinci tohoto roku.
V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout naše pozvání do obřadní síně, rádi Vás navštívíme doma. Stačí si jen na matrice MěÚ Petřvald dohodnout termín. Kontakt: tel. 596 542 904, 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

Setkání jubilantů v KD
Páteční odpoledne 14. 9. 2018 patřilo tradičnímu setkání jubilantů, kteří
slaví v daném roce jubilea 70. a 75. narozenin. V letošním roce pozvání
přijalo 60 jubilantů, které doprovodilo 49 rodinných příslušníků a přátel.
Všechny přítomné přivítali krátkým přáním starosta Ing. Jiří Lukša a místostarosta Ing. Petr Dvořáček, p. Petr Přeček pozvedl číši a společně s ostatními členy komise pro občanské záležitosti p. Mgr. Šárkou Němcovou
a p. Miloslavem Heskem popřál všem s přáním Živjo, živjo…..
Slavnostní program zajistili členové Moravskoslezského divadla, sálem zazněly tóny známých operetek, a tak se někteří přítomni přidávali.
Tato setkání jsou ojedinělou příležitostí, kdy se na jednom místě sejdou
v tak velkém počtu lidé stejného ročníku, aby si zavzpomínali na „časy malin
nezralých“, a tak se u malého pohoštění vzpomínalo a vyprávělo.
A nám nezbývá než vám, milí jubilanti, přát zdraví, pohodu a úsměv na tváři.
Za KPOZ Šárka Němcová

Děkuji pracovníkům MěÚ – matrikářce paní Tomkové, paní Starečkové,
panu Szlauerovi, paní Szlauerové, panu Rostašovi, naší příznivkyni paní D.
Káňové a fotografovi panu Římánkovi za pomoc při přípravě a organizaci.
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Školní poradenské pracoviště

PhDr. Ing. Jana Lehnerová, Mgr. Jana Güntherová, Mgr. Pavla Helbichová

Na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o. je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále ŠPP). Jeho hlavním účelem je kvalitní vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. Členy ŠPP jsou výchovný poradce, školní
metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog a vedení
školy.
Výchovný poradce - poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky při
volbě povolání. Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky mimořádně nadané, talentované a žáky s poruchami učení a chování. Věnuje zvýšenou
pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním. Pomáhá
při řešení konfliktních situací ve škole.
Metodik prevence - pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů, šikaně, drogám a dalším návykovým látkám. Dále se věnuje
metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci a další služby dle
kompetencí daných školským zákonem.
Školní speciální pedagog - pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro
úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí
práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných
opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

Školní psycholog - má v kompetenci hlavně konzultace výchovných a vzdělávacích problémů
a hledání jejich řešení. Diagnostikuje školní zralost nastupujících žáků prvních tříd, konzultuje
v oblasti odkladů školní docházky. Poskytuje poradenství v oblasti volby povolání, individuální
poradenství, popř. krizovou intervenci pro žáky,
jejich zákonné zástupce a pedagogy ve školním
prostředí. Pracuje s třídami, pomáhá třídním učitelům diagnostikovat sociální klima třídy, spolupracuje na skupinové a komunitní činnosti při
Mgr. Dagmar Kramná
potřebě intervence ve třídě.
ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným
zástupcům žáků, pedagogickým a ostatním pracovníkům školy. Obsah poradenských služeb, které ŠPP poskytuje, je v souladu s platnou legislativou (vyhláška č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
a její novela č. 197/2016 Sb. a další).
Za poskytování poradenských služeb ve škole odpovídá ředitelka školy, jí
pověření pracovníci.
Kontakty
Mgr. Pavla Helbichová - výchovný poradce
+ 420 702 11 98 17
pavla.helbichova@zsazuspetrvald.cz
Mgr. Jana Güntherová - metodik prevence
jana.guntherova@zsazuspetrvald.cz
PhDr. Ing. Jana Lehnerová - školní psycholog
+420 702 119 819, +420 606 96 05 96
jana.lehnerova@zsazuspetrvald.cz
Mgr. Dagmar Kramná - školní speciální pedagog
specialni.pedagog@zsazuspetrvald.cz
Děkujeme za dosavadní spolupráci všem zákonným zástupcům a v případě potřeby se na nás neváhejte obracet.
PhDr. Ing. Jana Lehnerová (školní psycholožka)
Mgr. Pavla Helbichová (výchovná poradkyně)

Plavecká soutěž měst v Orlové
Již se stalo tradicí, že se žáci naší školy účastní každoročně pořádané Plavecké soutěže měst. Letos se konala ve středu 3. 10. Město Orlová nám
opět vyšlo vstříc a zajistilo autobusovou dopravu na krytý bazén a zpět. Zájem žáků byl veliký, ale kvůli velké nemocnosti na soutěž nakonec odjelo
jen 17 plavců. Cílem soutěže bylo kromě uplavání 100 m volným způsobem v co nejlepším čase také podpořit město Orlovou. V soutěži se snaží
každé město získat co největší počet účastníků a tím také zvítězit před ostatními městy v dané kategorii. Všichni žáci bojovali jako lvi o rekordní
čas, a tak obdrželi drobnou odměnu. Největší odměnou jim ale samozřejmě byl dobrý pocit z toho, že překonali sami sebe. Všem zúčastněným ještě
jednou děkuji a těším se na další ročník této příjemné a povedené akce.
Mgr. Petra Kynclová, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

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

Strašfuňákovy pohádky
První pohádkou, předvedenou
v kulturním domě po letních prázdninách, bylo loutkové představení
Strašfuňákovy pohádky. V úterý
2. října 2018 zahrálo ostravské
divadlo Loutkový svět své představení, ve kterém se petřvaldským
dětem představily dvě hlavní loutkové postavy Strašfuňák a Funilka.
Oba loutkoví kamarádi děti dobře
pobavili a dokonce se s nimi děti

mohly po představení také vyfotit,
což všechny ocenily. Strašfuňák
s Funilkou vtáhli do děje nejen děti,
ale také dospělé, kterým se také
líbili. Věříme, že se s oběma loutkami ještě v našem kulturním domě
setkáme, jelikož pohádkových příběhů pro děti mají přichystánu širokou škálu.
Danuše Starečková,
kulturní referentka
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Den tradic
V sobotu 22. září 2018 se mohli občané přijít pobavit na Den tradic města Petřvald, který se konal v areálu u radnice. Kromě bohatého programu na pódiu byly pro všechny návštěvníky připraveny také zábavné atrakce, hry, soutěže, pohádky pro děti, takže si mohl každý najít, co ho zajímá. Tradičně se
při slavnosti města konal také Sraz veteránských vozidel. Všechna auta a motocykly si lidé mohli prohlédnout a poté vozidla vyrazila na Spanilou jízdu
Petřvaldem. Na rozdíl od loňského roku se vydařilo počasí, takže všichni mohli být spokojeni.
Danuše Starečková, kulturní referentka
Foto: Karel Návrat a Pavel Římánek

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

Divadelní kavárna bude otevřena vždy už půl hodiny před každým představením.

Podrobný program si můžete vyzvednout zdarma v SKS, knihovně nebo na radnici.

Neděle: 15.00 Divadélko SMÍŠEK Ostrava
19.00 BOBAN Bohumín

Sobota: 13.00 ENTENTÝKY Rychvald
16.00 RICHMONDSKÉ divadlo
19.00 DIOS PROPADLO Václavovice

Pátek: 15.00 LORDI Orlová
19.00 K.V.A.S Karviná

Kulturní dům Petřvald

9. – 11. listopadu 2018

Město Petřvald vás zve na X. ročník nesoutěžní
přehlídky amatérských divadel

PROGRAM

Vaudeville alias Bláznivá aprílová hudební komedie. Odehrává se v r. 1928 v nejmenovaném městě. Vaudeville
je populární, původně americký divadelní lidový zábavný styl z počátku 19. stol., předchůdce dnešního muzikálu.

19.00 BOBAN Bohumín - Babička v trenkách

Klasická pohádka o malém, ztraceném káčátku, kterému se každý posmívá, že je ošklivé.
Hodná babička se o něj postará a zjistí, že je to vlastně malá labuť.

15.00 Divadélko Smíšek Ostrava - Ošklivé káčátko

Neděle 11. listopadu

„V pásmu Bouchněte šampaňské uvedeme 7 scének či ukázek z her, nejstarší z nich pochází z představení
Pojďme na tah sportky z přelomového roku 1989, nejmladší pak z pásma Pitbul a jiné celebrity z roku 2009.
Záměrně jsme nesáhli po textech z posledního období, neboť, jak se domníváme, mohly ještě utkvět v paměti
diváků. Ukázkami jsou dále zastoupeny inscenace Dál od pípy (1994), Co staletí dala (1995), Všechny cesty
vedou do Říma (1998), Berany, berany duc aneb My všichni padlí na hlavu (2001)a Komedie pro tři dioptrie
(2007), písněmi pak ještě Mateří kašička aneb Pojďte Dahl (1999).“ Kdo divadlo Propadlo zná, ví, že všechny
kusy spojuje humor všech nuancí.

19.00 DIOS Propadlo Václavovice - Bouchněte šampaňské

Upravená podoba komedie na motivy Dívčí války od F. R. Čecha.

16.00 Richmondské divadlo Rychvald - Babská vojna

Kamarádky myška Klárka a veverka Terka zažívají spoustu dobrodružství…co když ale myška mlsá více,
než by měla? A bolí vás ze sladkostí zuby? Veselá pohádka o vlivu pohybu na naše zdraví a správném čištění
zubů.

Myška Klárka, veverka Terka a perníková chaloupka

13.00 Divadélko Ententýky Rychvald

Sobota 10. listopadu

Astrokomedie o jednom vědeckém experimentu na pozadí mise sovětských kosmonautů na Mars.
„Je možné s někým strávit delší dobu a mít ho přitom stále rád? Je možné být s někým zavřený déle v jedné
místnosti a nemít chuť ho po čase zabít? Je možné zachovat si vlastní hodnoty, zdravý rozum, loajálnost vůči své
zemi i miliony kilometrů daleko? A je vůbec možné letět na Mars a nezbláznit se? Skupinu sovětských vědců
to napadlo zjistit…“

19.00 K.V.A.S. Karviná – Projekt N.A.Ď.E.Ž.D.A.

Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává
terčem útoků vdavek chtivé ctižádostivé Vlasty, která má ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Neváhá
k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou
v nový svazek manželský a jeho pozornost se obrací spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která již před časem
spojila svůj život se statečným vladykou Bivojem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma muži,
až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské
nevěře, přežívající až do našich dnů. Do těchto dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky ke krásnému
Ctiradovi.

15.00 LORDI Orlová - Dívčí válka

Pátek 9. listopadu
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Srdečně vás zveme na promítání filmů
STŘEDA 14. LISTOPADU 2018 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

CHATA NA PRODEJ
česká filmová komedie
Vstupné: 50 Kč

ÚTERÝ 20. listopadu 2018 v 17 hodin

Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

EMOJI VE FILMU
americká animovaná komedie
Vstupné: 30 Kč

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 

Týden knihoven v naší knihovně
Velké říjnové čtení proběhlo v pondělí 1. října. Dětem z MŠ a prvních a druhých tříd přišli přečíst pohádku místostarosta Ing. Petr Dvořáček, Jarmila
Skálová, Inka Burová, Milada Římánková, Táňa Čechová a Pavel Sekera,
kterým tímto děkujeme.

Výstava kinematografie
Opět jsme mezi námi přivítali Romana Prokeše a Pavlínu Wolfovou
ze Studia Bez kliky, tentokrát s výstavou kinematografie. Dopoledne
pro žáky 5. a 6. třídy a odpoledne
pro družinu a veřejnost proběhla 1.
října v SKS interaktivní výstava kinematografie. Návštěvníci se mohli
podívat na vůbec první filmy v historii, dozvěděli se mnoho zajímavého o optických přístrojích a na zá-

věr si vyrobili optickou hračku. To
vše v zábavném podání Romana
a Pavlíny .

Nejbližší termíny Klubu maminek :
6. listopadu, 4. prosince, 8. ledna, 4. února
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Drakiáda

Přestože 5. října moc nefoukalo, nějaký větřík se nakonec objevil a draci si
zalétali. Nebyla to sice žádná sláva, ale zato bylo veselo. Děkujeme za pomoc Ince Burové a Maryně Vyatskykh.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

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.
Výstava potrvá do 31. 12. 2018

Akce připravované na měsíc listopad
 KAM ODLÉTAJÍ PTÁCI NA ZIMU? (1. – 5. 11.) přednáška V. Woznicové, MŠ, 1. st. ZŠ
 VÁNOČNÍ STROMEČEK   - vánoční výtvarná soutěž pro MŠ, ZŠ
a veřejnost. Stromečky vyrobené z různých materiálů odevzdejte
do 30. 11. 2018. Vaše práce budou vystaveny v muzeu a hodnoceny návštěvníky. Vyhodnocení proběhne 19. 12. 2018.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK

VÁNOČNÍ
STROMEČEK
Vý t v arná so utěž
p ro š k o l k y , š k o l y i v eřejno st
Svou práci vyrobenou libovolnou
technikou odevzdejte do 30.11.2018
v Technickém muzeu Petřvald
Na vítěze, které vybereme
19. 12. 2018, čekají hezké ceny

Technické muzeum Petřvald
K Muzeu 89, Petřvald
tel. 596 541 092
petrvald@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz

 ADVENTNÍ TVOŘENÍ – (1. 12.) drátěné hvězdy, svíčky z medových plátů – součást celoměstské akce, vstup zdarma
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz
MUZEUM TĚŠÍNSKA JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
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Zamyšlení „výroční“
Mezi mnoha výročími, která si letos připomínáme, nám vynikají dvě stoletá – 100. výročí vzniku Československa a 100. výročí ukončení první světové války. Obě s sebou nesou zamyšlení, která bychom neměli opomenout.

Má vlast
Vlastenectví je v silně individualizované době pojmem, který ztrácí obsah.
Hrdost na zemi, v níž žiji, na domov, který mi byl dán, na ten koutek země,
kde se srdce zachvěje, když se vrátím zdaleka – to nemá nic společného
s nacionalismem, jehož jsme bohužel příliš často svědky v politice i v názorech některých skupin naší společnosti. Dovolte mi vyslovit několik neskromných přání:
Kéž by v rodinách i ve školách byla praktikována výchova dětí k lásce
k vlasti.
Kéž by mladí lidé byli vedeni k zodpovědnosti za občanskou společnost.
Kéž bychom si všichni uvědomovali svou zodpovědnost za společné dobro.
Kéž by představitelé země, v níž žijeme, byli dobrými příklady života
ve službě společnosti.
Kéž bychom si dokázali vážit těch, kteří pro nás nasazují život, abychom
mohli žít v míru a bezpečí.
Kéž by byla Česká republika váženou a respektovanou zemí mezi ostatními zeměmi Evropy.
Kéž bychom si dokázali uvědomit, že bohatství, jímž naše země oplývá,
je zároveň povoláním ke zodpovědností za chudé, ohrožené a trpící lidi
ve světě.
Kéž současný způsob využívání tohoto bohatství je naší zodpovědností
za budoucnost. Jsou to přání vznešená a neskromná. Vím to. Stejně tak
ale vím, že změny nepřijdou, jestliže nezačneme u sebe. Pomáhej nám
k tomu Bůh.

Mír
Před čtyřmi lety se konaly modlitby a připomínky neblahého výročí začátku
První světové války (WWI). Měly společný název „Lítost a oživení“. Lítost,
že to nastalo, oživení vzpomínek. Čtyři roky utekly velmi rychle a nikomu
z nás nepřijde divné, že jsme je prožili v míru, byť během této doby se
několikrát svět ocitl na okraji zničující propasti, jíž by byla třetí světová

válka. S jakou úlevou museli obyvatelé světa přivítat symbolický podpis
příměří, které podepsalo osamocené Německo 11. 11. 1918 v 11 hodin
v severofrancouzském Compiégne. Tolik utrpení, tolik bolesti, tolik zničených životů ... k čemu to vlastně bylo? Jisté je, že První WWI přinesla mnoho společenských i geopolitických změn. Lidé však zaplatili příliš krutou
cenu, kterou nám připomínají památníky snad ve všech městech a obcích,
na nichž nacházíme jména padlých otců, manželů, bratrů ... Dodnes některá traumata přetrvávají. I proto je naší povinností dnes také vyjádřit hlubokou lítost a prosit o uzdravení historických ran. Odnést si také v srdcích
předsevzetí: aktivně se snažit předcházet zlu, jež zasévá nenávist a zlobu
do mezilidských vztahů. Inspirací nechť nám jsou tyto tři citáty:
„Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.“ (Josef Čapek)
„Veliké změny začínají jednotlivými lidmi. Základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír v srdci každého jednotlivého člověka. Každý z nás
může přinést svůj vklad.“ (Dalajláma)
„Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářím.“ (A. de Saint-Exupéry)
Opravdu, mír začíná v našich srdcích. Pak může panovat v rodinách, přinášet ovoce smíření do rozbitých vztahů, prostupovat vztahy sousedské, atd.
Proto si v připomínce stého výročí počínajícího míru oživme odhodlání hledat pokoj srdce a setrvat v něm.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Památka zemřelých
Dušičkové dny spojené s návštěvou hřbitova jsou příležitostí k tichému zamyšlení nad smyslem života. Jsou příležitostí urovnat si vztahy a vyjádřit
vděčnost těm, kteří nás již předešli branou smrti k životu věčnému. Společně se budeme za zemřelé modlit v neděli 4. listopadu 2018 v 16:00
hodin v kostele, poté půjdeme k hrobům jednotlivých rodin, které o to požádají.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
8. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (4. kolo).
TJ PETŘVALD - Slovan HAVÍŘOV		
3:1
(0:1)
Branky a as.: 63.´V. Zajíček (M. Gorovič), 66.´T. Budina (M. Gorovič),
82.´M. Gorovič (O. Kostka).
Sestava: J. Janča - O. Cudrák (77.´R. Müller), I. Goldbricht, D. Knorr, F.
Marek - V. Zajíček (84.´P. Slavev), T. Budina, J. Jiřičný, J. Sklepek (57.´J.
Jakub) - O. Kostka (83.´D. Šeruda), M. Gorovič (86.´J. Dubový).
První utkání v dresu dospělých odehrál P. Slavev.
V poločase tohoto utkání byl vylosován fanoušek s poř. číslem 750 000
(tolik diváků navštívilo zápasy mužů od roku 1945), kterým se stal pan M.
Miksa. Cenu mu předal tajemník oddílu pan V. Sobek.

15. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (5. kolo).
TJ PETŘVALD - Baník OKD DOUBRAVA		
5:2
(3:1)
Branky a asistence: 3.´P. Entner - 0:1, 7.´M. Gorovič (V. Zajíček) - 1:1,
13.´M. Gorovič (-) - 2:1, 23.´M. Gorovič (R. Müller) - 3:1, 74.´M. Gorovič (D.
Kršák) - 4:1, 77.´O. Kostka (M. Gorovič) - 5:1, 89.´ K. Antal - 5:2.
Sestava: J. Janča - R. Müller ((67.´D. Durczok), I. Goldbricht, D. Knorr, F.
Marek - D. Kršák, T. Budina, J. Jiřičný (73.´V. Gellnar), V. Zajíček (51.´J.
Sklepek) - O. Kostka (80.´D. Šeruda), M. Gorovič (78.´M. Nalevajka).
22. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (6. kolo).
TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV			
5:1
(3:1)
Branky: 7.´, 33.´a 81.´M. Gorovič, 28.´T. Budina, 53.´D. Durczok.
Sestava: J. Janča - O. Cudrák, I. Goldbricht (65.´J. Jakub), D. Knorr, R.
Müller (46.´D. Durczok) - D. Kršák, T. Budina, J. Jiřičný (69.´M. Nalevajka),
V. Zajíček (75.´J. Sklepek) - O. Kostka, M. Gorovič (82.´D. Šeruda).
100. utkání za muže Hepa odehrál D. Knorr.
M. Gorovič se stal novým králem střelců v celé historii Hepa, když svým
45. gólem v letošním roce překonal pana J. Hrabala z roku 1953 (43).
29. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (7. kolo).
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD			
1:2
(1:2)
Branky a as.: 26.´M. Gorovič (O. Kostka), 45.´O. Kostka (M. Gorovič).
Sestava: J. Janča - F. Marek (84.´vyloučen), I. Goldbricht, D. Knorr, D. Durczok (46.´J. Jakub) - O. Cudrák, D. Kršák (90.´R. Müller), T. Budina, V. Zajíček - O. Kostka (89.´J. Sklepek), M. Gorovič.
Po sedmi odehraných utkáních mají muži Hepa 21 bodů a jsou na 1. místě tabulky.
P. Sekera

12

Petřvaldské noviny

Dorost
8. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (5. kolo).
TJ PETŘVALD - BRUŠPERK			
0:10
(0:4)
Sestava: D. Pokorný - P. Slavev, M. Urbánek (65.´T. Laskovič), B. Stoklasa
(68. M. Volný), J. Rusoň - J. Berger, J. Volný, J. Zborovský, R. Gábor - D.
Knorr, R. Blahut.
15. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (6. kolo).
OSTRAVA-JIH - TJ PETŘVALD			
7:1
(2:0)
Branka: 62.´P. Slavev.
Sestava: D. Pokorný - P. Slavev, M. Urbánek, B. Stoklasa (46.´V. Gellnar),
J. Rusoň (83.´M. Volný) - J. Volný, J. Zborovský, R. Gábor, J. Berger - M.
Šebesta (20.´T. Laskovič), D. Klos (66.´D. Knorr).
22. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (7. kolo).
TJ PETŘVALD - PALKOVICE			
4:2
(2:1)
Branky: 70.´a 86.´M. Krištofík, 25.´J. Zborovský, 33.´V. Gellnar.
Sestava: D. Pokorný - P. Slavev, M. Urbánek, B. Stoklasa, J. Rusoň - J. Berger, J. Volný, J. Zborovský (59.´M. Krištofík), V. Gellnar (90.´M. Volný) - T.
Laskovič (90.´D. Klos), D. Knorr (86.´R. Blahut).
29. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (8. kolo).
FRYČOVICE - TJ PETŘVALD			
5:0
(3:0)
Sestava: D. Pokorný - P. Slavev, M. Urbánek, B. Stoklasa, J. Berger - J.
Volný, V. Gellnar, T. Laskovič, D. Knorr (46.´M. Šebesta) - M. Krištofík, R.
Gábor (78.´T. Fafl).
Po osmi odehraných zápasech jsou dorostenci Hepa na předposledním
13. místě s třemi body.
V. Uher

Starší žáci
5. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (2. kolo).
FRÝDEK-MÍSTEK „B“ - TJ PETŘVALD		
16:0
(7:0)
Sestava: J. Bořil - D. Lach, T. Chrobák, J. Kaša, V. Sommer - M. Hrachovec, Z. Kandráč, O. Šoch, A. Durczok - F. Crlík, K. Pražienka. Dále střídali:
P. Müller, A. Burget a K. Kandráč.

Sestava: V. Kuzma - Š. Bitala, Š. Böhm, M. Pokorný, K. Kandráč , J. Zborovský, A. Otýpka, Z. Zahnaš, J. Šelong - D. Szymanski, J. Šustek, N. Babic, D.
Kichner, M. Grabiec.
8. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (3. kolo).
TJ PETŘVALD - HEŘMANICE			
1:5
(0:3)
Branka: Š. Böhm.
Sestava: V. Kuzma - A. Otýpka, K. Kandráč, M. Pokorný, J. Šustek, J. Zborovský, Š. Bitala, Z. Zahnaš - D. Szymanski, Š. Böhm, N. Babic, D. Kichner,
J. Šelong.
16. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (4. kolo).
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD			
14:0
(7:0)
Sestava: M. Grabiec - A. Otýpka, K. Kandráč, M. Pokorný, J. Šustek, J. Zborovský, Š. Bitala, Z. Zahnaš, D. Kichner - D. Szymanski, Š. Böhm.
22. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (5. kolo).
TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV			
2:7
(1:2)
Branky: J. Šustek, Š. Böhm.
Sestava: N. Babic - A. Otýpka, K. Kandráč, M. Pokorný, J. Šustek, J. Zborovský, Š. Bitala, Z. Zahnaš, D. Kichner - M. Grabiec, D. Szymanski, Š. Böhm,
V. Kuzma.
30. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (6. kolo).
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD			
8:0
(3:0)
Sestava: D. Szymanski - A. Otýpka, K. Kandráč, M. Pokorný, Š. Bitala, Z.
Zahnaš, Š. Böhm.
Pochvala patří „sedmi statečným“ (hráli jsme o jednoho hráče v poli méně)
za bojovný výkon. Ostatní děti si rodiče odvezli na prodloužený víkend.
Po šesti odehraných utkáních jsou mladší žáci na 9. místě se třemi body.
K. Pokorný

Starší přípravka
30. 8. - mistrovské utkání okr. přeboru (1. kolo).
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD		
4:4
(2:1)
Sestava a branky: V. Kuzma - P. S. Bartoloměj, V. Lach, M. Pokorný 1, A.
Puchlo, D. Sobita - D. Bednář, A. Sušila, V. Tomoszek 2, A. Súdna 1.

8. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (3. kolo).
TJ PETŘVALD - HEŘMANICE			
6:2
(0:1)
Branky: Z. Kandráč 3, A. Durczok 2, T. Chrobák.
Sestava: J. Bořil - D. Lach, T. Chrobák, J. Kaša, V. Sommer - M. Hrachovec,
Z. Kandráč, O. Šoch, A. Durczok - F. Crlík, K. Pražienka. Hokejovým způsobem střídali: P. Müller, A. Burget, K. Kandráč, Š. Böhm a M. Pokorný.

6. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (2. kolo).
TJ PETŘVALD - DĚTMAROVICE			
2:8
(0:4)
Sestava a branky: V. Kuzma - P. S. Bartoloměj, V. Lach, M. Pokorný, A.
Puchlo, M. Křístek 1- D. Bednář, A. Sušila, V. Tomoszek, A. Súdna, J. Pečonka 1.

16. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (4. kolo).
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD			
7:0
(4:0)
Sestava: J. Bořil - D. Lach, J. Kaša, V. Sommer, M. Hrachovec - Z. Kandráč,
O. Šoch, A. Durczok, A. Burget - F. Crlík, P. Müller. Hokejovým způsobem
střídal K. Kandráč.

13. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (3. kolo).
MSK ORLOVÁ - TJ PETŘVALD			
9:5
4:0)
Sestava a branky: M. Pokorný - P. S. Bartoloměj, V. Lach, V. Kuzma, A.
Puchlo, M. Křístek - D. Bednář 2, A. Sušila, V. Tomoszek 1, A. Súdna 2, J.
Pečonka - D. Sobita.

22. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (5. kolo).
TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV			
3:1
(1:1)
Branky: Z. Kandráč 2, Š. Böhm.
Sestava: J. Bořil - D. Lach, T. Chrobák, F. Crlík, V. Sommer - M. Hrachovec,
Z. Kandráč, O. Šoch, A. Durczok - K. Kandráč, P. Müller. Hokejovým způsobem střídali: A. Rybarčík, Š. Böhm a Š. Bitala.

20. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (4. kolo).
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE		
2:2
(1:1)
Sestava a branky: V. Kuzma - P. S. Bartoloměj, V. Lach, M. Pokorný 2, A.
Puchlo, M. Křístek - D. Bednář, A. Sušila, V. Tomoszek.

30. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (6. kolo).
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD			
6:1
(2:1)
Branka: V. Sommer.
Sestava: J. Bořil - D. Lach, T. Chrobák, Š. Böhm, V. Sommer - M. Hrachovec,
Z. Kandráč, O. Šoch, A. Durczok - Š. Bitala, P. Müller. Hokejovým způsobem
střídali: A. Rybarčík, A. Burget a K. Kandráč.
Starší žáci jsou po šesti zápasech na 7. místě s 9 body.
P. Gorovič

Mladší žáci
5. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (2. kolo).
FRÝDEK-MÍSTEK „B“ - TJ PETŘVALD		
12:1
Branka: Š. Böhm.

(5:1)

27. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (5. kolo).
Slovan ZÁBLATÍ - TJ PETŘVALD			
2:4
(0:3)
Sestava a branky: V. Tomoszek - P. S. Bartoloměj, V. Lach, M. Pokorný 1, A.
Puchlo, D. Sobita - M. Křístek, A. Sušila, M. Patoraj, A. Súdna 3, A. Tomoszek - D. Bednář, D. Pěgřím.
		
J. Cífka

Mladší přípravka
1.9. - silně obsazený přípravný turnaj v Albrechticích.
Nehrálo se na výsledky a nedělala se žádná tabulka, hrálo se jen pro
radost. Hepáci si postupně zahráli s Baníkem Ostrava, v dvojzápase s Albrechticemi, Frýdkem-Místkem, Těrlickem, MFK Karviná a Bielskem - Biala.
Sestava a branky: A. Skutek - D. Bednář 3, M. Patoraj 1, V. Wencel 3, L.
Böhmová 1 - M. Heczko 1, T. Serafín 4, D. Polášek, V. Dorňák 1 - V. Tomoszek 2.
Výborný výkon.
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3. 9. - mistrovská utkání okr. přeboru - turnaj č. 1 - hráno v Albrechticích.
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD			
5:5
Slovan HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD		
8:2
Sestava a branky: A. Skutek - D. Bednář 1, M. Heczko, V. Wencel 2, V.
Tomoszek - M. Patoraj 4, V. Dorňák, D. Polášek.
D. Bednář odehrál jako jediný plný počet minut.

24. 9. - mistrovská utkání okr. přeboru - turnaj č. 4 - hráno na Hepu.
TJ PETŘVALD - MSK ORLOVÁ			
0:5
TJ PETŘVALD - TĚRLICKO			
1:5
TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN		
0:5
Sestava a branka: A. Skutek - D, Bednář 1, V. Dorňák, V. Wencel, D. Polášek - M. Patoraj, M. Heczko, V. Tomoszek, E. Ševěček - O. Hanzal, K. Skýba,
D. Holub.
R. Gřibek

10. 9. - mistrovská utkání okr. přeboru - turnaj č. 2 - hráno v Karviné.
MFK KARVINÁ „A“ - TJ PETŘVALD		
10:0
MFK KARVINÁ „B“ - TJ PETŘVALD		
8:1
DĚTMAROVICE - TJ PETŘVALD			
4:1
Sestava a branky: A. Skutek - D. Bednář 1, M. Patoraj, V. Wencel, D. Polášek - V. Dorňák, M. Heczko, E. Ševěček 1, A. Tomoszek.
17. 9. - mistrovská utkání okr. přeboru - turnaj č. 3 - hráno v Č. Těšíně.
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD			
3:1
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD		
6:0
Sestava a branka: A. Skutek - D. Bednář, M. Heczko, V. Wencel 1, D. Polášek - V. Dorňák, M. Patoraj, D. Holub (1. utkání za Hepo).
Mladší přípravka s trenéry V. Žembou, R. Gřibkem a V. Strouhalem

SK SLAVOJ PETŘVALD
Veterans Petřvald opět na vrcholu
Dne 15. září 2018 se v Šenově
na Lapačce uskutečnil letošní poslední turnaj v malé kopané. Dva
týmy ze Šenova a po jednom z Petřvaldu a Rychvaldu odehrály třetí
bitvu o letošního šampiona. Celý
turnaj rozhodl úplně poslední zápas, ve kterém domácí Lapačka
nestačila na houževnatě bojující
petřvaldskou eskadru a po prohře

0:1 přenechala prvenství právě
Veterans Petřvald. Tři turnaje v Šenově, Petřvaldě a Rychvaldě opět
ukázaly sílu bývalých hráčů HEPA
i Slavoje. Ta parta je prostě bož…
no je fakt dobrá. Za podpory města a předsedy Slavoje D. Pavlity se
znovu dokráčelo na vrchol. Všem
patří velký dík.
Kamil Szlauer, K8S

O cenu města Petřvald
Začátkem měsíce září pořádal náš cyklistický klub 26. ročník mezinárodního cyklistického závodu se startem na Březinách. Okruh, na kterém se závodilo, měřil 10 km a probíhal městy Petřvald, Rychvald, Orlová – Poruba, Orlová – Lutyně s cílem na Březinách. V letošním roce se na startu sešlo celkem
188 závodníků a byl obohacen i o závodníky ze Slovenska a Polska. Závod zároveň slavil 60 let od vzniku cyklistiky v našem městě. Slavnostní zahájení,
start i vyhodnocení závodu provedl místostarosta našeho města pan Ing. Petr Dvořáček.
Pořadí v cíli:
Kategorie mužů A – do třiceti let – délka tratě 100 km
1. Lukša David
NS Racing
2. Zatloukal Jan
IN – LIFE Cycling team
3. Satke Tomáš
KILPI Racing team
Muži B – do čtyřiceti let – délka tratě 100 km
1. Tomasz Daniel
DAR – BUD team – Polsko
2. Grassle Pavel
Bike centrum Olomouc
3. Swaczyna Petr
CK FESO Petřvald
9. Pytel Jaroslav
CK FESO Petřvald
Muži C – do padesáti let – délka tratě 70  km
1. Galatík Roman
CK Continental Frenštát
2. Chaloupka Petr
Cyklo Racing
3. Franc Luboš
CK FESO Petřvald
18. Swaczyna Patrik
CK FESO Petřvald
21. Fierla Jan st.
CK FESO Petřvald
Muži D – do  šedesáti let – délka  tratě 70 km
1. Daňhel Mojmír
Cyklosport HaF Opava
2. Odvárka Ivo
Force Kck Zlín
3. Slezák Josef
Force KvK Zlín
14. Rupa Miroslav
CK ESO Petřvald

Muži E – nad šedesát let – délka tratě 60 km
1. Bárta Miroslav
SK Bagbike Ostrav
2. Novák Milan
Yogi Racing Ostrava
3. Adamčík Miroslav
Cyklokramo
		
Suchdol n/Odrou
Ženy délka tratě – 60  km
1. Mudříková Kateřina ACK Stará Ves
2. Pavelicová Klára
Superior riders
3. Bartošová Denisa
CK Hobby Bohumín
Junioři délka  tratě – 60 km
1. Zátopek Jan
Sigma Hranice
2. Swaczyna Tomáš
CK FESO Petřvald
3. Pěgřim Filip
TJ TŽ Třinec
10. KotraVojtěch
CK FESO Petřvald
Kadeti délka  tratě – 60 km
1. Vall Jan Kaňkovský
Mapei Merida
2. Havrlant Jakub
ACK Stará Ves
3. Kovařčik Petr
VRV Team
4. Huráč Vojtěch
CK FESO Petřvald

Žáci  starší délka  tratě – 20 km
1. Husička Radim
Sigma Hranice
2. Majdanics Marek
ACK Stará Ves
3. Stříž Matyáš
CPV Krnov
4. Svěrkot Šimon
CK FESO Petřvald
Žáci mladší délka  tratě – 20 km
1. Bláha Robin
CK FESO Petřvald
2. Mira Antonín
CK Orlík Orlová
3. Zvědelik Vojtěch
ACS Drak Vrbno
Žákyně starší délka  tratě – 20 km
1. Machancová Andrea Sigma Hranice
2. Smudalová Pavla
ACS Drak Vrbno
3. Rupová Dominika
CK FESO Petřvald
Žákyně mladší délka tratě – 20 km
1. Huračová Markéta
CK FESO Petřvald
2. Lajchová Ema
Team Forman Cinelli
3. Mičková Magdalena ACS Drak Vrbno

Rádi bychom poděkovali za bezpečné zajištění celé trasy závodu vedení našeho města, všem sponzorům,organizačním pracovníkům, kteří mají
na úspěšném uspořádání závodu nemalý podíl. Patří sem také dobrovolní hasiči z Petřvaldu a Orlové – Poruby a Městská policie z Orlové a Bohumína.
Děkují manželé Matasovi
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KLUB JÓGY ZVE NA PŘEDNÁŠKU
Ing. MIROSLAVA HRABICI

Výlet do Bučovic

OD HLAVY AŽ K PATÁM aneb průlet lidským tělem a zdravím
Čeká vás setkání se známým autorem knih o zdraví a duchovním
hledání. Kromě knih nabízí pan
Hrabica nemocným lidem i pomocnou ruku. Snaží se je navést k odhalení skutečných příčin nemocí,
přiznání si vlastních chyb v jednání i k pochopení určitého přínosu
onemocnění, čímž vede nemocné
a trpící poměrně rychle ke zdraví či
k zpomalení progrese onemocnění
u těžkých chorob. Posluchače směruje k pokornému a též aktivnímu vnímání nemocí i životních potíží i k laskavému pohledu na jiné lidi a svět.
Nejprve slovy pohladit, otevřít a vyčistit duši trpícího, pak přidat trochu
bylin, rad i cviků, závěrem předat nemocnému teplo a lásku rukama – tak
probíhá jeho služba lidem.
KNIHY:  CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ  LÁSKA – CESTA
K ZDRAVÍ I BOHU   PRVKY, BYLINY A VITAMINY
TROCHU JINAK   POHLAZENÍ PRO DUŠI 
ŘEČ SRDCE  DAR ZDRAVÍ  TOBĚ  SKRZE
MNE 
Témata přednášky: Co nám říká nemoc určitého orgánu, její souvislosti s dalšími orgány, postřehy
i rady k jejímu léčení (bolesti hlavy, zhoršený zrak, sluch, čelní dutiny, rty,
krční páteř, štítná žláza, žaludek, játra, močový měchýř, pohlavní orgány,
kolena, lýtka, kotníky, paty, palce na nohách).
Doporučuje se vzít si blok a tužku na poznámky. Prodej knih, krátké konzultace.
Středisko kulturních služeb města Petřvald • úterý 20. 11. 2018  
od 17:00 do 19.15 • vstupné 100 Kč
• BLIŽŠÍ INFO: 604 771 486, www.hrabica.cz

Podzim v Klubu důchodců na Březinách
Krásné počasí babího léta nás podpořilo
dne 18. září 2018
při
sportovně-společenském setkání
v prostorách zahrady
Domova důchodců
Březiny.
Po společné domluvě
s ředitelem zařízení
Ing. P. Zelkem jsme si
stanovili termín akce
a připravili našim členům KD, ale zejména
klientům DD pěkné
společné zážitky.
Členky výboru KD
upekly
jablečné
štrúdly a v DD nás
pohostili opečenými párky. Mohli
jsme se občerstvit kávou. A kdo
chtěl, mohl své sportovní výkony
zapít i pěnivým mokem.
Sportovní disciplíny se skládaly
z bowlingu, ruských kuželek, šipek, navlékání korálků na čas,
hodu na plechovky, chytání rybiček
na udičku.

Absolutním vítězem se stal klient
z DD, ale na druhém místě se umístila naše členka výboru-kronikářka
paní Dagmar Hybnerová. Sladkou
medaili a diplom jí předal ředitel
DD Ing. P.Zelek. Akce se všem líbila
a slíbili jsme si, že se opět setkáme
při některé z plánovaných akcí klubu důchodců i domova důchodců.

27. září 2018 se téměř zaplněný
autobus vydal s členy klubu důchodců do města Bučovice. Cílem byla návštěva zámku v tomto
městě. Ten je unikátní ukázkou
renesančního stavitelství u nás.
K ojedinělým patří bohatá výzdoba interiérů a překrásná kamenná
kašna na nádvoří zámku. Ta zde
byla umístěna za pana Maximiliána z Lichtensteina v letech 16351637. Zámek je čtyřkřídlý se třemi
patry arkád a komponovanou zahradou.
Po prohlídce zámku jsme si dali
chvíli času na oběd a prohlídku
městečka. Poté jsme zamířili do arboreta v obci Bílá Lhota. Obec se
nachází západně od Litovle v okrese Olomouc. Původní zámecký park
byl přeměněn v letech 1926-1945
tehdejším majitelem Qidem Ried-

lem, který zde vybudoval cennou
dendrologickou sbírku okrasných
i exotických dřevin. Park je zařazen do kategorie Národní přírodní
památka. Na ploše tří hektarů se
nachází asi 300 různých druhů
a kultivarů dřevin z Evropy, Asie
a Severní Ameriky. Po hodinové
prohlídce arboreta jsme odjeli
do Loštic, abychom zakončili náš
výlet nákupem voňavých výrobků
z tvarůžek.
Obohaceni o nové poznatky a zážitky jsme se spokojeně vrátili do našeho města.
Naše poděkování patří zástupcům
města Petřvald za financování autobusu a paní I. Rajdusové /sociální odbor/ za objednávku autobusu.
Za vedení Klubu důchodců
předsedkyně Jarmila Skálová
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Okénko Domova Březiny
Podzim v domově

Letošní babí léto se opravdu vydařilo. Naši senioři toho využili k výletům po blízkém okolí nebo ke zpracovávání ovoce, kterého bylo
opravdu hodně. Slunečné počasí
také vybízelo ke sportování, a proto
se 18. září v Domově Březiny uskutečnilo sportovní odpoledne, které
jsme uspořádali společně s členy
Klubu důchodců Petřvald. Odpo-

ledne se neslo v duchu soutěží.
Soutěžilo se například v šipkách,
ruských kuželkách nebo tichém
bowlingu. Nechybělo ani pohoštění, na kterém se podíleli i členové
klubu. Napekli výborné jablečné
štrúdly a zaměstnanci domova grilovali párky. Závěr odpoledne patřil
předávání medailí a diplomů těm
nejúspěšnějším. Všichni zúčastnění se shodli, že tato akce se vydařila. Budeme rádi, pokud se zase
někdy sejdeme.
Vinobraní, tato očekávaná a oblíbená společenská akce, se uskutečnila ve dnech 25. a 26. září. Pro
uživatele a jejich rodinné příslušníky byl připraven pestrý program
a chutné občerstvení. Pozvání přijal ředitel nemocnice v Karviné Ráji, Orlové a Havířově Ing. et Ing.,
Bc. Jiří Matěj, MBAce, který nepřišel s prázdnou.

Seniorům přinesl různé druhy
vín, které měli
možnost ochutnávat
během
jeho zajímavé
přednášky o vínech. Na vinobraní
nesměl
chybět burčák
nalévaný
pracovnicemi převlečenými za bohyně vína.
K dobré náladě přispěla mezi uživateli oblíbená skupina DUO VOX,
která hrála nejen k poslechu, ale
i k tanci.
V našem domově se snažíme seniorům poskytovat kvalitní péči, která by nebyla možná bez dotací, jež
nám ze svého rozpočtu pravidelně
poskytují města Petřvald, Orlová,

Havířov, Karviná a financování zajišťuje i Moravskoslezský kraj, jako
zřizovatel Domova Březiny, p.o. Tímto za poskytnuté dotace zmíněným
městům a kraji děkujeme.
Vedení Domova Březiny p.o.,
Petřvald

ZAŽÍT ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

Říkáte si, co je na tom, to u nás zažíváme pravidelně rok co rok. Jenže
nám se to povedlo zažít poslední týden v září na společné jógové dovolené v Tatrách. Rozmary letošního
počasí byly letos skutečně veliké.
V pondělí nám chvilkami podzimně
padal déšť se sněhem a chvilkami
svítilo sluníčko, a tak procházka
na Šrbské, případně Jamské pleso
připomínala pohádku o tom „Jak
pejsek s kočičkou věšeli prádlo“.

V úterý bylo ve vyšších
polohách krásně nasněženo,
magistrála
namrzlá a na Popradském plese se stavěli
sněhuláci. Pár dobrodružek si vyběhlo
na Ostrvu, ale pokračovat dál bylo vskutku riskantní, a tak se vrátily
dolů. Ve středu přišlo
jarní sluníčko, začalo tát, všichni
se rozprchli na kopečky, aby si aspoň trochu užili výšek. My se prošli
magistrálou ze Skalnatého plesa
na Zámkovského chatu, chvíli sledovali, jak vrtulník na chatu sváží
pivní sudy na zimu – a byly jich desítky. Pochopitelné. Pivařů na chatě stovky. Cestou dolů na Rainerovu chatu se nám podařilo vylákat
z úkrytu kamarádku lišku a podělit
se s ní o kokosku.

Ve čtvrtek se teploty zvedly a my
jsme se po ranním mrholení
na Lomnickém štítě vydali po obědě vyhřát těla do termálních lázní
Vrbov. Sluníčko nám tak přálo, že
se v areálu koupaliště dalo opalovat na barevných lehátkách
i v mokrých plavkách. A když občas
fouknul chladnější větřík, vždycky
to jistila horká voda v bazénech.
V pátek Tatry zalidnili Češi, bylo
Václava a počasí od rána připomínalo babí léto. Odpoledne se však
od severu znovu přihnaly mraky
a otužilci v tričkách a kraťasech
rychle vytahovali z batohů teplejší
kousky oblečení. Takže venku to
bylo pestré, v hotelu Morava vše při
starém, dokonce i to, že se zpočátku netopilo.
Každé ráno jsme se scházeli v salónku na cvičení jógy a ve studené
místnosti jsme si dávali docela

bystré kousky, abychom po ránu
rozproudili krev a protáhli svaly.
Ale s humorem se dá zvládnout
i cvičení v chladu. Alespoň jsme
se probrali, hlavně ti nedospaní,
které v noci budil jelen, hlasitě pod
našimi okny oznamující svou říji.
Medvídka tentokrát nepotkal nikdo
z nás.
Uteklo to jako voda, společné foto
před hotelem se nakonec odehrálo
bez šesti seniorů, kteří se s námi,
i přes to, že už mají za sebou osm
křížků, do Tater vypravili. Doufám,
že si dovolenou i báječně užili.
Takže letošní jógové dovolené jsou
definitivně za námi a my můžeme
začít vymýšlet, kam se vydáme
v roce příštím….
Určitě to bude na nějaká zajímavá
místa a budete-li se chtít přidat,
vždycky máme nějaké to místečko
navíc.
Jolanda Inka Burová

NAPSALI NÁM
PADESÁT LET UPLYNULO JAKO VODA aneb KONČILI JSME V ŠEDESÁTÉM OSMÉM

…a když jsme se nakonec setkali
v docela slušném počtu 22 lidiček
ze tří „devítek“, museli se někteří

znova seznamovat
a představovat. To
proto, že v červnu
před padesáti léty
jsme za sebou naposled zabouchli
vchodové
dveře
naší ZŠ a rozprchli
se na všechny světové strany. Jednak
završit další část
svého vzdělávání a taky plnit si své
tehdy ještě velmi naivní sny.
Dneska už nás život značně okřesal

a iluze se rozplynuly. Nicméně bylo
zajímavé sledovat, jak nás uplynulá
léta proměnila, kdo se změnil k nepoznání a komu jen přibyla kila či
vrásky. Společný večer se skutečně
vydařil, popovídal si snad každý
s každým.
A protože se setkání odehrálo
v červnu, a to už mnozí z bývalých
spolužáků byli na dovolených, domluvili jsme se, že si v letošním
roce u příležitosti naší padesátky
dáme ještě jedno kolo. Koneckonců čas je neúprosný i řady našich

spolužáků už prořídly, takže je
nejvyšší čas na občasná posezení
a povídání o životě a třeba i o vnoučatech - téma už je na každém
z nás.
A tak zvu ještě jednou v tomto roce
do restaurace Challenger v pátek
30. listopadu od 16.00 na společné setkání.
Třeba přijdou i ti, kdo to minule
nestihli, nebo se k nim zpráva nedostala.
Jolanda Inka Burová
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Pozvánka na přednášku

Poděkování

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 16 hodin pořádáme
v klubovně zahrádkářů přednášku na téma Co vás zajímá o bylinkách. Přednáší Ing. Ludmila Pavlíková z Bylinářství u Sýkorova mostu v Ostravě.
Zve výbor ČZS Petřvald

FEJETON – PETŘVALĎANÉ V KANADĚ
Pan Horáček jel s ženou na měsíc do Kanady navštívit sestru. Ta se
nyní jmenovala Hallerová a žila s mužem v příměstské oblasti Toronta.
Měli tam pozemek čtyři sta metrů široký a kilometr dlouhý. Původně
byl dlouhý dva kilometry, ale když se město rozrostlo až k nim, polovinu
prodali. Dostali za ni víc, než potřebovali ke splacení hypotéky. Dům si
postavili asi sto metrů od silnice.
Po večeři jim vyprávěl, co všechno se v Petřvaldě za poslední roky změnilo, o desítkách nových rodinných domů i kilometrech chodníků.
Než šli spát, pan Haller se otázal: „Co budete dělat, když budeme v zaměstnání?”
Pan Horáček pokrčil rameny. „Řekněte mi, co potřebujete udělat nebo
opravit, a já se o to postarám.” Jako správný Petřvalďan žijící v rodinném domku uměl téměř všechno.
„A já vám připravím něco dobrého k jídlu,” dodala paní Horáčková.
Jak řekli, tak udělali. Pan Horáček poopravoval elektrické přístroje,
vyměnil vypínače a zásuvky, vymaloval verandu a chodby a posekal
s traktorem trávníky. Paní Horáčková se mezitím čile otáčela v kuchyni
a pan Haller se nemohl nasytit jejích makových a povidlových koláčů.
Po večeřích pak jezdívali prohlížet si krásy mnohamilionového města,
nevynechali ani Niagarské vodopády a bezmála půl kilometru vysokou
CN Tower.
Jednoho dne pan Horáček povídá: „Díval jsem se na váš zahradní domek na nářadí. Nechci říkat, že je to kůlna, protože je větší než náš
rodinný dům, ale na stodolu je moc nízký. Asfaltovaná lepenka na střeše je ve špatném stavu, nedivil bych se, kdyby vám tam zatékalo. Co
kdybychom ji vyměnili?”
„To je skvělý nápad, Rudolfe,” řekl pan Haller. „Chtěl jsem to udělat už
dávno, ale pořád jsem neměl čas. Zítra přijedu z práce dřív a dáme se
do toho.”
Jak řekli, tak udělali. Pan Horáček dopoledne strhl starou krytinu, a než
se pan Haller vrátil domů, natrhal ji na kousky a připravil na spálení.
Když to pan Haller viděl, zděsil se. „To nesmíš! Kdyby hasiči uviděli
kouř, přijeli by a dali by nám pokutu pět tisíc dolarů!”
„Tak to spálíme až po setmění,” řekl pak Horáček. „Nikdo kouř neuvidí.”
Paní Hallerová rezolutně zavrtěla hlavou. „To ti nedovolím! Víš, jak to
smrdí? Vždyť by nám to šlo na zeleninu a ovocné stromy!”
„Tak si vezmu kolečka a někam to vyvezu.”
Sotva to dořekl, uvědomil si, že to ani neměl vypustit z úst, protože
o pana Hallera i paní Hallerovou se pokusily mdloby. Po večeři jim pak
vyprávěl, že v Česku není nic neobvyklého, když lidé topí vším, co hoří,
včetně plastů a někdy i nařezaných pneumatik.
O paní Hallerovou se pokusily mdloby podruhé. „Že si to lidé kolem
nechají líbit!” zvolala. „Vždyť jde o jejich zdraví! I o zdraví jejich dětí!”
„A nejen to,” dodal pan Haller. „Nechápu, jak mohou být tak hloupí!
Spalování většiny plastů vyžaduje víc energie, než vzniká jejich hořením! Takže ke každému kusu plastu musí přidat kus dřeva či uhlí navíc,
aby plasty shořely! Nemluvě o zápachu! A pokud jde o pneumatiky, ty
při hoření produkují obrovské množství sazí! Ty se usazují v komíně
a mohou se vznítit! Copak si chtějí zapálit domy?”
Vladimír Kostiha

Děkujeme vedení města Petřvaldu, zastupitelům a především matrikářce Ivaně Tomkové za uspořádání slavnostního odpoledne pro jubilanty, které se uskutečnilo 14. září 2018 v Kulturním domě v Petřvaldě. Každého snad chytly za srdce operetní a muzikálové melodie
v podání sólistů Národního divadla Moravskoslezského. Výborné bylo
občerstvení a posezení s přáteli, kamarády a bývalými spolužáky. Setkání se vydařilo, odcházeli jsme z kulturního domu spokojeni. Přejeme hodně zdraví a úspěchů při zkrášlování našeho města.
Miloslava Krystová Matoušová, Milada Římánková

PODZIM PŘICHÁZÍ
když podzim přichází
paletou zářivých barev se proslaví
nádherný je jeho kolorit
příroda klidná a tichá je
nechává mě snít
u rybníků na hrázi
v zlatohnědém listoví brouzdám se
pod nohami mi listí šustí
občas ho vítr zvedá
vzduchem poletuje
myšlenky se mi hlavou honí
nastává chvíle k zamyšlení
překrásné jsou chvíle
když snažím se
v souladu s přírodou žít
šťastná jsem
a v duši cítím klid
do dětských let vracím se
býval to bezstarostný věk
často mi růžemi voněl svět
zdá se mi že byl krásnější
že bývala jsem šťastnější
Anna Kapustková

Bude Petřvald bydlištěm nahluchlých?
Pravděpodobně ano. Nevím, zda celý Petřvald, ale část Březiny určitě.
Za jízdu s používáním mobilu řidiči hrozí pokuta 1000Kč. Ale mělo by být
pokutováno i „řvoucí auto”. Průzkumem bylo zjištěno, že rychlá a hlasitá
hudba může zhoršit řízení auta. Hlasitá hudba ovlivňuje styl jízdy, dopouštění se přestupků, chyby a chování na silnici. Jdete po ulici a míjí vás auto,
kde decibely hudby určitě přesahují 90dB. Nebo vám takové auto zastaví
pod oknem a „řve” třeba i hodinu. Máte chuť vzít kýbl s vodou a toho
řidiče pěkně zchladit. A potřeboval by to nutně. On zřejmě neví, že posloucháním hlasité hudby může dojít k poškození sluchu, a to především
jeho, nebo když ještě k tomu veze v autě dítě. Normou, kterou hygienici
považují za kritickou, je 87 dB- decibelů. Jen pro představu, normální hovor představuje 60 dB. Hlasitá hudba může nenávratně poškodit sluch.
Takže až náš řidič, který nám přijede se „řvoucím autem” pod okna, nebo
nás míjí na ulici, bude mít časem šumění v uších, nebo pískot, nebo se
bude pořád dokola ptát: „Co? Co? Neslyším”, tak si za to může sám. Je to
daň za „řvoucí auto“. Ale nás ostatní ať laskavě ušetří. Cestou ať mu to řve
do uší, až bude mít hlavu jak dýni /stejně dutou/, ale jak přijede k baráku
a pod okna sousedů, tak ať laskavě hudbu vypne. My ostatní, na rozdíl
od něj chceme klid, mít uši i nervy v pořádku. A to nejen na Březinách, ale
v celém Petřvaldu.
Lubomír Mixa
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřená manželství

Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřeli občané

Ondřej Lukáš a Alena Toroňová

Miloslav Pavelek

90 let

Mikuláš Hřib

Jiří Zientek

Martin Swaczyna a Veronika
Šimoníková

Ivan Toman

80 let

Artur Žurek

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

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

Fotis Panagopulos a Cecílie
Richterová

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Novomanželům přejeme mnoho
štěstí na společné cestě životem.

Blahopřání
Dne 6. října 2018 oslavil 80. narozeniny
pan Jan Bystřický.
Mnoho štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let přejí
dcera Marie s manželem Radimem a vnučka Michaela.

Dne 24. října 2018 oslavila své 70. narozeniny
paní Zdenka Ožanová.
K jejímu životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí
manžel Milan, syn Vít a dcera Monika s rodinami.

Dne 13.11.2018 oslaví krásných 70 let
paní Dagmar Talíková.
Ať štěstí Tě životem provází a všechno Ti vychází,
ať zdraví jako z oceli máš a každou vteřinu si užíváš.
To Ti přejí švagrová Ludmila, synovec Petr s rodinou, neteře Ivana, Šárka a Jana s rodinami
a také švagr Jan s rodinou.

Vzpomínáme
Čas utíká a nevrací, co vzal, ale vzpomínky v našich srdcích žijí dál.
Dne 7. října 2018 by se dožil 90 let
pan Lubomír Mohyla.
Dne 29. listopadu 2018 vzpomeneme 23 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Marie, synové Lubomír a Petr s rodinami.

Dne 9. října 2018 uplynuly již 4 dlouhé roky, kdy nás opustil
náš drahý manžel, otec, dědeček a pradědeček
pan Jaroslav Hečko.
Nikdy nezapomeneme na jeho laskavé srdce. Stále vzpomínají manželka Jarmila,
dcera Miluše a syn Břetislav s rodinami.

Čas utíká a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínka v nás žijí dál.
Dne 2. listopadu 2018 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil
pan Lubomír Rudol.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Pavla a dcery Šárka, Pavla a Jana s rodinami.

76 let
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Dne 26. dubna 2011 nás náhle opustil manžel, otec a dědeček
pan Ladislav Foniok.
Dne 3. listopadu 2018 by se dožil 70 let.
Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 4. listopadu 2018 by se dožil 100 let
pan Ing. Robert Budina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera s manželem a pravnuk.

Jejich duše je v nebi. Jejich úsměv v našem srdci.
Už je nepotkáváme, a přece jsou stále s námi.
Dne 5. listopadu 2018 vzpomeneme 25. výročí úmrtí
pana Vladislava Ščerby
a 21. listopadu 2018 nedožité 85. narozeniny
paní Jany Ščerbové.
Za celou rodinu dcera Alena.

Miloval jsi život, chtěl jsi žít. Přišla nemoc, musel jsi odejít.
Dne 8. listopadu 2018 vzpomeneme nedožité 86. narozeniny
pana Benedikta Kubného.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Emília s rodinou.

Dne 14. listopadu 2018 uplyne 5 let od úmrtí
paní Štěpánky Pavelkové.
Vzpomínají syn Václav s rodinou a snacha Viola s rodinou.

Dne 22. listopadu 2018 vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Rudolfa Kožucha.
Vzpomeňte s námi, manželka Marie, dcery Svatava a Šárka s rodinami.

INZERCE  INZERCE  INZERCE

KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Petřvaldu
nebo blízkém okolí.
Může být i v původním stavu.
Případné dluhy vyřeším.
TEL. Č. 606 276 978

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

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

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

Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608 370 379

TŘÍDA SAMA
PRO SEBE

Nová OCTAVIA FRESH
od 436 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 3,9–6,6 l/100 km, 98–153 g/km

Zvažujete výměnu kotle či
tepelné čerpadlo?
§ Konzultace a nacenění zdarma.
§ Postaráme se o dodávku, montáž, kontrolu a servis
kotlů i tepelných čerpadel.
§ Provádíme také úpravy otopné soustavy, plynové přípojky,
montáže klima začních jednotek, aj.
§ Jsme cer ﬁkovaným partnerem pro montáž a servis
následujících značek

Nová ŠKODA OCTAVIA. Na první pohled více možností pro Vaši rodinu.
Promlouvá k Vám důvěrně známými pojmy, jako prostor, elegance a bezpečí. K tomu Vás
ale dokáže překvapit mimořádně chytrou technikou. Nová OCTAVIA ví, kdy a jak neoslňovat
protijedoucí řidiče. Upozorní Vás, že Vám do jízdní dráhy může vběhnout roztržitý chodec.
Díky online službám budete vědět, kde jste ji zaparkovali, a pokud budete chtít, rovnou
se sama objedná do servisu na výměnu oleje. Nová ŠKODA OCTAVIA je zkrátka rodinná
třída sama pro sebe.

skoda-octavia.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSALON KUDRNA s.r.o.
Příčná 1245
735 14 Orlová Poruba
Tel.: 596 511 944
www.autosalonkudrna.cz

Platnost kontrol kotlů na
tuhá paliva prodloužena
§ Novela Zákona o ochraně ovzduší
č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost
realizovat u kotlů na pevná paliva
revizi jednou za 3 roky místo
původních 2 let.

www.stamotex.cz

|

Stamotex s.r.o.
Dětmarovice 227
735 71 Dětmarovice
servis:
+420 608 760 864
info@stamotex.cz

+420 558 841 038
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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

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

www.veterinapetrvald.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

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.

Vše k inzerci
WWW.VEJNET.CZ

najdete na

555 500 800 / 602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

www.petrvald-mesto.cz

MASÁŽE
Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká
1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční masáže. Místo masáže lze domluvit při objednání masáže (i v klidu vašeho domova).
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže
s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen,
kotníků, srovnání délky nohou atd... Pracujeme různými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, lymfatická
masáž, Reflexní terapie atd. Možno zakoupit dárkové poukazy.
Kontakt na tel. čísle 777 781 811
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
www.sweb.cz/dzpc. reiki

Veterinární ordinace

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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