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Slavnostní akt u příležitosti oslav 100. výročí Československa

OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
začínáme nové volební období,
ve kterém jsme si stanovili konkrétní úkoly, jejichž cílem bude zkvalitňovat váš život v našem městě.
O konkrétních plánech v příštím
období vás budeme informovat

na počátku příštího roku. Jsem
pevně přesvědčen, že nové složení zastupitelstva města je zárukou
dobré spolupráce a korektního
jednání, takže i přes rozdílné názory na některé záležitosti budeme
všichni myslet na společný cíl, a to
spokojenost vás, občanů.

Přeji všem zastupitelům, a především těm novým, ať se jim s námi
dobře spolupracuje a daří realizovat prospěšné projekty pro naše
obyvatele a město Petřvald.
Ing, Jiří Lukša, starosta

www.petrvald-mesto.cz

POZVÁNKA
Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
12. 12. 2018 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
1. – ustavující zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo
dne 25. října 2018
 Ve volbách do Zastupitelstva
města Petřvald, konaných
ve dnech 5. a 6. října 2018,
byli pro volební období 2018
– 2022 zvoleni tito členové zastupitelstva, kteří složili na začátku prvního zasedání zastupitelstva zákonem stanovený
slib: Ing. Petr Dvořáček; Pavel
Gorovič; Ing. Václav Holeček;
Jana Jaglařová; doc. Ing. Petr
Jonšta, Ph.D.; Kamila Kantorová; Miroslava Kršáková; Rad-

mila Kulínská; Libor Kulínský;
Ing. Jiří Lukša; Bc. Martin Miksa;
Ing. Josef Němec; Mgr. Šárka
Němcová; Marie Pavlitová; Valérie Pěršalová.

ZM určilo,
 že pro volební období 2018 –
2022 budou pro výkon funkce
starosty a místostarosty členové
zastupitelstva města uvolněni.

ZM schválilo  
 jednací řád a volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva
města.

ZM zvolilo:
 starostu města Petřvaldu Ing. Jiřího Lukšu.
 místostarostu města Petřvaldu
Ing. Petra Dvořáčka
 další členy rady města –
Ing. Václava Holečka, Bc. Martina Miksu, Mgr. Šárku Němcovou.

ZM rozhodlo  
 o veřejné volbě starosty, místostarosty a dalších členů rady.
ZM stanovilo,
 že Rada města Petřvaldu bude
pro volební období 2018 –
2022 pětičlenná.

ZM svěřilo
 místostarostovi v samostatné působnosti odpovědnost

za koncepční řešení a plnění
úkolů odboru výstavby a ŽP a organizační složky města – střediska údržby.
ZM zřídilo
 pro volební období 2018 - 2022
výbor finanční a výbor kontrolní.
ZM zvolilo
 předsedou finančního výboru:
doc. Ing. Petra Jonštu, Ph.D.,
 členy
finančního
výboru:
Ing. Martinu Polochovou, DiS.,
Danielu Stromskou, Martina
Visnara a Valérii Pěršalovou.
 předsedou kontrolního výboru:
Ing. Josefa Němce,
pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1
 členy kontrolního výboru: Jarmilu Skálovou, Janu Jaglářovou,
Romana Reisse a Miloslava
Heska.
ZM pověřilo
 k výkonu občanských sňatků
ve volebním období 2018–2022
tyto členy zastupitelstva města:
Mgr. Šárku Němcovou a Miroslavu Kršákovou.
ZM vzalo na vědomí
 termín konání 2. zasedání zastupitelstva města dne
12. 12. 2018.
ZM stanovilo
 neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností
od 1. 11. 2018 výši odměn.
Foto: Pavel Římánek

Informace zájmovým
organizacím a spolkům

Informujeme zájmové organizace a spolky působící na území města Petřvald o možnosti prezentace jejich akcí na webových stránkách města. Pozvánky či plakáty k pořádaným akcím můžete posílat na e-mail:
svandova@petrvald-mesto.cz
Bc. Lucie Švandová,
referent správního odboru

Upozornění občanům a podnikatelům
ve městě Petřvald
Na webových stránkách města
Petřvaldu pod odkazem https://
www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/sluzby-a-firmy-na-uzemi-mesta/
byla zřízena webová stránka, kde
mohou firmy a podnikatelské subjekty podnikající na území našeho
města zveřejnit své kontaktní údaje, které občané našeho města
mohou využít k objednání služeb
či zakoupení produktů. Zveřejnění
a aktuálnost údajů na tomto seznamu je plně v režii poskytovatelů

služeb a údaje ke zveřejnění mohou zaslat prostřednictvím zadávacího formuláře. Věříme, že tato
stránka pomůže jak podnikatelům
působícím v našem městě, tak i našim spoluobčanům, kteří potřebují
vyhledat určitou službu nebo produkt. Stránka bude později upravena dle jednotlivých podnikatelských odvětví.
Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA PROSINEC 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Prosinec: 4., 11., 18., 26.

2. Svoz plastů
17. prosinec

3. Svoz papíru
13. prosinec, 29. prosinec – kontejnery

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
17. prosinec

Členové zastupitelstva pro období 2018–2022

Otevření nové edukační stezky Petřvald

Dne 8. listopadu 2018 byla slavnostně otevřena nově vybudovaná edukační stezka, která je
zároveň spojnicí mezi budovou
radnice, kostelem a ul. K Muzeu.
Tento projekt byl realizován v rámci Projektu „Turistická kooperace.
Posílení turistického potenciálu
partnerských měst JA-PE4“ a byl
spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Fondu mikroprojektu
Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński
z Programu „Interreg V-A Česká
Republika Polsko 2014-2020“
s rozpočtem ve výši 70 000 EUR.
Naučná stezka, v délce cca 100
metrů, je mimo jiné tvořena pěti
zastaveními s informačními panely.
Na jednotlivých informačních panelech získají návštěvníci stručné informace o historii města Petřvald,
o stromech, motýlech, i o tom, jak
je chránit. Na jednotlivých tabulích
jsou umístěny rovněž QR kódy, které odkazují návštěvníky na další
doplňující informace, uvedené jak
v českém, tak i v polském jazyce.
Součástí stezky je také pocitový
chodník, který vás vyzve k chůzi na boso, lehátka a lavičky vám
poskytnou prostor k odpočinku
na kvetoucí louce nebo k pozorování, jak včelky samotářky obydlují
hmyzí domečky. Na slavnostní otevření této stezky byli, mimo jiné,
pozváni zástupci našeho partnerského města Jasienica, kteří přijeli
v hojném počtu i s dětmi, zastupujícími místní základní školy. Slav-

Foto: Pavel Římánek

nostního otevření stezky se přestřižením pásky ujali starosta města
Ing. Jiří Lukša a zástupce Wójta
Gminy Jasienica pan Krzysztof
Wieczerzak. Následně si všichni
přítomní hosté prohlédli celé dílo
a pro děti byly připraveny soutěže
spojené se znalostmi o přírodě.
Rád bych závěrem poděkoval všem
zainteresovaným lidem i polským
partnerům za iniciativu a vstřícný
přístup při realizaci tohoto projektu.
Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města

Prosinec 2018
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 9. 2018 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

100 210,00

101 467,00

78 281,28

Nedaňové příjmy

11 344,00

11 481,5

9 105,18

Kapitálové příjmy

–

120,00

279,90

Přijaté transfery

16 417,96

23 950,07

13 351,03
101 017,39

PŘÍJMY CELKEM

127 971,96

137 018,57

Běžné výdaje

94 949,00

101 373,65

63 651,71

Kapitálové výdaje

68 440,96

82 426,36

60 801,28

VÝDAJE CELKEM

163 389,96

183 800,01

124 452,99

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

36 838,00

48 201,45

23 767,53

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

–

–

–

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 440,00

500,00

500,00

485,72

–

–

622,35

35 418,00

46 781,45

23 435,60

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 30. 9. 2018
Základní běžný účet

7 055 030,01 Kč

Fond rezerv a rozvoje

28 200 964,25 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2018 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Poděkování
Vážení spoluobčané,
Městu Petřvald byla poskytnuta v roce 2018 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 000,- Kč, účelově určená
k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti
sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude
použita na mzdy pečovatelek.
Bc. Ivana Rajdusová,
referent správního odboru

dovolte nám, abychom vám poděkovali za důvěru a hlasy pro kandidátku
Hnutí NEZÁVISLÍ PRO PETŘVALD. Jak už víte, získali jsme jako nové hnutí
dva mandáty do zastupitelstva (p. Valérie Pěršalová, p. Kamila Kantorová). Přesto, že nemáme svého zástupce ve vedení města či v radě města,
máme naději, že naše návrhy či témata nezůstanou současným vedením
města neřešena. Naši zastupitelé za Hnutí NEZÁVISLÍ PRO PETŘVALD budou aktivně pracovat na naplnění programu, s kterým se ucházeli o vaše
hlasy.
Hnutí NEZÁVISLÍ PRO PETŘVALD

Za práci pro město byli na Dni tradic 22. září 2018 oceněni tito občané:
Jolanda Inka Burová, Naděžda Zientková a Osvald Pencek
Požádali jsme oceněné o jejich představení.

Foto: Pavel Římánek

Jolanda Inka Burová
Na začátek povídání jen pár obecných údajů. Jsem rodilý „Petřvalďák“ a vyrůstala jsem v jednom
z malých společenství našich tzv.
finských domků. Paty jsem z rod-

ného města na delší dobu vytáhla
jen v době studia na Střední knihovnické škole v Brně. Byla to kouzelná
léta, zvláště pak pro holku z malého
městečka, která se dostala do víru
velkoměsta. Tam jsem poznala nejen velké knihovny, ale také kulturu

trochu jinak než se nabízela tenkrát
v našem havířském kraji.
Muzea, divadla, koncerty, výstavy,
večery poezie i diskotéky…
„ Knihárnu“ jsem šla studovat jako
milovnice knih a četby čehokolivale, jak mě hned v jedné z prvních
hodin setřela jedna z profesorek:„Knihovnice není o tom, že milujete
knihy a čtení, ale o tom, že milujete
práci s lidmi.“
Měla hlubokou pravdu, jak jsem
časem zjistila. Do Petřvaldu jsem
se vrátila v roce 1972 a po měsíci prázdnin nastoupila do naší
knihovny. Ta se stala mým druhým
domovem a zůstala jsem jí věrná
až do důchodu - pak jsem si ještě
na tři léta „odskočila“ pracovat jako
zástup za mateřskou dovolenou
o patro níž na „kulturu“. Obě činnosti mají k sobě velmi blízko - knihovnice vždycky v rámci možností zvaly
do knihovny zajímavé lidi, pořádaly
různé besedy a akce. Bylo li třeba,

v rámci našeho malého pracovního
společenství, vypomáhaly při zajišťování kulturních a společenských
akcí pro město a naopak.
Od sedmdesátých let, kdy jsme
s kolegyněmi převzaly ponurou zaprášenou abecední skládku knih
zabalených v hnědém balicím papíru s památečním fialovým razítkem
„ŠETŘETE KNIHY I OBALY“ nastrkanou na regálech, stolech a policích
v přízemních místnostech budovy,
uplynula dlouhá doba a dnes má
město krásný moderní knižní svatostánek sloužící dětem i dospělým,
ve kterém je radost pobývat.
Tak jako každého člověka i mne
neminuly různé životní potíže
a zkoušky, které se dosti podepsaly
na mém zdraví. A protože jsem člověk zvědavý, zvídavý a asi i trochu
neposedný, začala jsem hledat způsob, jak si pomoci na nohy vlastními silami, a tak jsem byla přitažena
ke cvičení jógy. Už nevím přesně,
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jak se v osmdesátých letech uspořádala první hodina relaxační jógyv sedě na židlích a s živou klavírní
hudbou a slovem. A pak přišlo fyzické cvičení pod vedením zkušené
učitelky Drahušky Tomášové. To už
byla lepší zábava, než trpět vsedě
na židlích. A Drahuška viděla mé
přirozené sklony, občas poprosila
o zástup a po několika letech mě
doslova „vykopla“ na lektorskou
dráhu. Jakmile jsem se vrátila ze
zkoušek s ještě neoschlým průkazem v ruce, předala mi cvičení
v Petřvaldě a nechala mě v tom
samotnou. A tak k stávajícímu pracovnímu úvazku knihovnice ještě

Petřvaldské noviny
přibyly hodiny kurzů jógy. A to vedlo
k dalšímu studiu techniky pohybu,
anatomie, dýchání, stravování, filozofie, studiu alternativních i klasických léčebných metod. Víkendy
a hodiny seminářů, přednášek, konferencí. A to trvá dodnes. Jóga je
způsobem života, životním stylem
sebepoznávání, které nikdy nekončí. A mám-li něco předávat, je třeba
stále poznávat, učit se a ověřovat
nové praktiky nejdříve na sobě.
Kurzy ve Středisku kulturních služeb
města Petřvald vedu stále. Mám
obrovskou radost především ze seniorů, kteří pochopili, že zdraví je
přirozená poloha člověka, ale není

Foto: Pavel Římánek

Osvald Pencek
Začnu netradičně bonmotem „bydlet 80 let nepřetržitě v Petřvaldě je k nezaplacení“. Jsem o tom
přesvědčen a nemusí s tím všichni
souhlasit. O tom, že je v Petřvaldě
dobře, svědčí, že Petřvald se nevylidňuje. Již také mohu konstatovat,
že jsem pamětníkem. Rodiče se
do Petřvaldu nastěhovali s ročním
chlapcem před léty za prací. Bydleli
jsme v kolonii Pokrok a pamatuji
obrovské topoly s posezením, hodně zeleně, les, upravené a osázené
zahrádky, v každém druhém chlívku prasátko a další hospodářská
zvířata. Zelené haldy a tři větší
rybníky dávaly prostor velkému
počtu dětí ke hrám a sportování.
Otec pracoval po celou dobu v dole
na jámě Pokrok a maminka byla
v domácnosti.
Do školy jsem jezdil sám tramvají
do vzdálené Orlové. Polské školy
a děti, které je navštěvovaly, byly
v tom období perzekuovány. Za léta
základní školy jsem vystřídal v Orlové čtyři školní budovy a také jsme
se asi tři týdny učili na hříšti. Je to
historie a poválečná politika. Po základce jsem vystudoval SPŠ hornickou v Ostravě s maturitou. V roce
1957 jsem na umístěnku nastoupil

na závod 2 Dolu J. Fučík – Hedvika jako důlní technik. Po ročním
působení jsem využil možnosti
studovat jako závodní stipendista
na hornicko-geologické fakultě VŠB
v Ostravě. (Pro vaši informaci: jako
svobodný jsem pobíral stipendium
640 Kčs měsíčně, pro ženaté se
částka zvýšila na 1040 Kčs, měsíční nájem za lůžko na koleji na Hladnově činil 40 Kčs).
V roce 1959 jsem se oženil a musím ocenit pomoc rodičů, bez které
bych asi studia nedokončil. Rovněž
jsem v rámci Petřvaldu změnil lokalitu bydlení, přestěhoval jsem
se za manželkou do „úřednických
domů“ na dnešní ulici Klimšova,
kde bydlíme dodnes. S manželkou
jsme vychovali tři děti, které nás
obšťastnily šesti vnuky, máme rovněž dvě pravnoučata. Společných
59 let v manželství je dokladem
dobrých vztahů v rodině. Po ukončení VŠB v roce 1963 jsem znovu nastoupil na závod Hedvika.
Rovněž v dalším období jsem pracoval na Dole J. Fučík v různých
technických a štábních funkcích
na podnikovém ředitelství. Poslední rok před důchodem, po ukončení činnosti Dolu J. Fučík v roce
1998, jsem odsloužil na Dole Odra

zadarmo. Že zdraví je stav vnitřní
harmonie těla, myšlenek a emocí a to můžeme tvořit přiměřeným pohybem, stravou, pohodovou myslí.
Těší mě i mladší generace, ti. kteří
i po náročné směně sbalí karimatku a přiběhnout se protáhnout a pořádně prodýchat, ztišit se v relaxaci,
aby pak s příjemně uvolněným tělem a zklidněnými emocemi odešli
pokračovat v práci ve svých domovech. Největší odměnou je pro mne,
když slyším příběhy o změnách, které nastaly, o tom, že práce na sobě
funguje, když vnímám v lidech jiný
pohled na život a svět, který učení
jógy vnáší do života.

Protože miluju cestování, českou
krajinu a hory zvlášť, a ráda se potkávám i seznamuji s lidmi, občas
mi to nedá a uspořádám nějaký ten
společný výlet či dovolenou. Proč
ne? Vždyť setkávat se navzájem je
tak báječné. Někdy vyrážíme v malých skupinkách po okolí a někdy
se skutečně vydáváme za hranice
všedních dnů, abychom nasáli atmosféru dálek, moře či vysokých
hor.
A plány do budoucna? Prostě žít
s radostí, dělat co mě baví, bavit
se tím, co zrovna dělám a těšit se,
co nového život přinese. A to přeji
všem.

v Ostravě. V průběhu pracovního
zařazení jsem měl štěstí na dobré
spolupracovníky a kvalitní pracovní
kolektivy. Vždy jsem usiloval o snížení namáhavé hornické práce
nasazením nových strojů, zařízení
a technologií, zejména v ražbě přípravných děl.
Obrodný proces v roce 1968 mě
zastihl ve funkci zástupce závodního dolu a v jeho nepřítomnosti
jsem musel řešit velmi ošemetné
situace a činit rozhodnutí, která
nesnesla odklad. Nemohu zatajit členství ve straně, které trvalo
od roku 1964 do roku 1969, když
jsem byl při prověrkách v rámci
normalizace vyškrtnut z KSČ za pasivitu. To mělo rovněž vliv na moje
další pracovní zařazení a možnosti
vzdělání mých dospívajících děti.
Tuto část bych ukončil vzpomínkou
na pracovní kolektivy, na jejich aktivní setkávání při společenských
a sportovních akcích. V období
normalizace jsme kromě oficiálních soutěží podnikali samostatné
výlety a společenská setkání rodin
s dětmi. V určitém věkovém období jsem se věnoval turistice, běhu
a absolvoval jsem několik 50 km
tras v Beskydech a slovenských
Tatrách. Účast na „Fučíkovské
30“ organizované ze Stružníku
v Havířově byla samozřejmostí.
Kolektivní život podporovalo hospodářské vedení i odborové hnutí
šachty. Fotografie a kroniky jsou
vzpomínkou na množství pěkných
zážitků. Doznívání těžby na dolech
určitě ovlivnilo osudy mnoha lidí.
Do toho přišla „sametová revoluce“. Bohužel se všechny procesy
urychlily a změny se začaly projevovat i na vztazích mezi lidmi. V té
době jsem měl v plánu zaběhnout
maratón, což se nepovedlo, a dále
jsem chtěl chovat včely. Druhý úkol
se mi podařilo splnit a z koníčka
se stal pořádný kůň. Samet zasáhl
všechno. I mne. Několikrát jsem
musel měnit pracovní zařazení -

naštěstí vždy v rámci Dolu J. Fučík
a také v Petřvaldě v blízkosti bydliště.
Před rokem 1989 jsem pracoval
v občanském výboru a v komisi pro
životní prostředí. Po revoluci jsem
byl zvolen do zastupitelstva města.
Následně jsem byl rovněž členem
rady města. Intenzivně jsem se
věnoval životnímu prostředí, krátkou dobu jsem byl členem bytové
komise. Nelze vyjmenovat vše, co
se zastupitelstvu za necelých třicet
let po revoluci povedlo, ale zmíním
to, že se povedlo zachovat byty
v majetku města, zajistit výstavbu sběrného dvora a podstatně
omezit nevzhledné černé skládky.
Nelze rovněž pominout realizaci
kruhového objezdu a zklidnění
dopravy na páteřní komunikaci
vedoucí městem. Jsem rád za to,
že jsem byl členem zastupitelstva
a mohl pracovat pro město. Jenom
poznámka, že výsledky jsou odrazem vedení těchto kolektivů.
V letech 1996 až 2010 jsem byl
předsedou základní organizace
Českého svazu včelařů a v současné době jsem členem výboru
ve funkci pokladníka. Cením si období, kdy jsem vedl včelařský kroužek u ZŠ u kostela. Aktivně jsem se
snažil předat mladé generaci informace o včelaření a jeho přínosech
pro přírodu a společnost. Snad
po čase vyklíčí tato snaha v získání mladých adeptů pro včelaření.
Jeden úspěch jsem již zaznamenal.
Nejstarší vnuk včelaří, bohužel až
v dalekém podhůří Jeseníků. Chtěl
bych touto cestou poděkovat vedení města za přízeň, kterou projevuje
klubům a včelařům zvlášť.
Moje motto nebo spíše životní zkušenost je, že změna je život a je to
jediná jistota, a to jistota změny.
Na druhou stranu zastávám názor,
že co funguje, nemělo by se měnit
za každou cenu. Proto jsem zůstal
v Petřvaldě. Neexperimentoval
jsem v manželství a doufám, že po-
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kud nezasáhne vyšší moc, zůstanu
ještě nějakou dobu se svými blízkými a také včeličkami.
Občanům bych chtěl vzkázat - buďte uvážliví ve svých rozhodnutích.
Všichni chceme dobro pro nás,
naše děti a tuto zemi. Vybrat cestu,
která vede k dobru, je obtížné a je
vždy úměrné schopnostem domluvy jednotlivců a kolektivů v rozhodovacích procesech na všech úrovních. Svým dětem jsem vštěpoval,
že z pěkného talíře se nenajíš, když
je prázdný. Talíř Petřvaldu je bohatý
a k udržení tohoto stavu můžeme
přispět všichni.
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Naděžda Zientková
Ve městě Petřvald bydlím od roku
1950, kdy jsme se sem přestěhovali s rodiči, a žiji zde dosud.

S manželem jsme si město zamilovali tak, že jsme
si zde postavili rodinný
dům.
Mám tři děti, z toho jedna
dcera zůstala věrná městu Petřvald a žije zde.
Ráda peču a čtu knihy.
Dřív jsem se věnovala
i vyšívání a pletení. Mám
zahrádku, o kterou pečuji
s láskou. V poslední době
mi pomáhají s údržbou děti.
Dosud jsem aktivním členem Klubu důchodců v Petřvaldě, kde zastávám funkci místopředsedkyně.
Odstoupila jsem z funkce předse-

dy, důvodem byla péče o manžela.
I přesto nadále aktivně pomáhám
při činnosti klubu důchodců, velmi ráda jsem jezdívala na zájezdy.
Mým největším osobním úspěchem jsou dobře vychované děti.
Za úspěch považuji i dlouhodobé
vedení klubu důchodců společně
s manželem. Odměnou nám byla
spokojenost členů.
Mé motto?
Žít tak, abych se nemusela za sebe
stydět.

staré texty, cvičili jako „sokoli“,
zpívali nejznámější lidové písně, vyhledávali informace o životě za 1.
republiky ve vlastních rodinách,
připomínali si státní svátky a své
znalosti prověřili v soutěži o státních svátcích a pamětihodnostech
města. Členové školního parlamentu upekli „Masarykovo cukroví“
a nabídli ho k ochutnání na vernisáži výstavy prací žáků a dobových
věcí. Součástí oslav byly i besedy
„Staleté kořeny“. Paní kuchařky
nám ve školní jídelně celý týden
zpestřovaly jídelníček tradičními
pokrmy z období 1. republiky, jako
například bramborovými knedlíky
se švestkami. Za to jim moc děkujeme.
Nejrůznějšími formami jsme si také
připomínali státní symboly. Vyvr-

cholením celého týdne bylo čtvrteční dopoledne, kdy se všichni žáci
a učitelé oblékli do modré, červené
a bílé a společně vytvořili státní
vlajku. 100. výročí vzniku československého státu jsme pak společně
uctili státní hymnou. Velké poděkování patří žákům 9. třídy, kteří si
zažili geometrii v praxi – vypočítali
rozměry, vyměřili a vytyčili obrys
vlajky v prostorách velké tělocvičny.
Rovněž děkujeme panu fotografovi
Římánkovi, který celou akci zdokumentoval.
Projektový týden na naší škole se
opravdu vydařil a byl důstojnou
součástí oslav 100. výročí vzniku
Československé republiky.
Mgr. Ivana Studená,
zástupkyně ředitelky
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Týden pro republiku – trikolora

Foto: Pavel Římánek

V rámci oslav 100. výročí vzniku
samostatného československého
státu proběhl na ZŠ a ZUŠ Petřvald
projektový týden nazvaný „Týden
pro republiku“. Od 22. do 26. října

proběhly nejrůznější aktivity spojené s oslavami výročí. Žáci naší
školy byli průběžně seznamováni
se životem za 1. republiky, vytvářeli zajímavé výtvarné práce, četli

Soutěž
Ke 100. výročí vzniku naší republiky jsme uspořádali soutěž ve znalostech státních svátků
a místopisu Petřvaldu pro žáky 2. stupně naší školy. V každé třídě bojovaly týmy, které vznikly
losem. Hlavním naším cílem bylo vytvoření situace, ve které budou spolupracovat žáci v náhodně vzniklých skupinách a budou získávat nebo si upevňovat důležité informace, které jsou
obsahem hodin výchovy k občanství a dějepisu. Zajímalo nás, jak dokáží své znalosti využít
v neobvyklé situaci a jak si poradí s méně běžným zadáním.
Soutěžící odpovídali na otázky o Petřvaldu, hledali k osobnostem 1. republiky jejich charakteristiku, určovali památná místa našeho města
na mapě a měli prokázat, jak znají státní svátky. Vybrali
jsme různorodé úkoly. Například úkol o Aloisi Vicherkovi byl podán formou skládání portrétu a řazení jeho činností podle abecedy, znalosti o Petřvaldu měly podobu
otázek a práce s mapou.
Většina žáků dosáhla dobrých výsledků a vítězné týmy jednotlivých tříd si rozhodně zasloužily odměnu –
každý soutěžící získal pamětní odznak. Je na něm motiv lipového listu, který navrhli žáci v hodinách výtvarné
výchovy a který možná jednou majitelům připomene rok 2018. Nejlepší znalci historie Petřvaldu, státních
svátků a osobností první republiky v jednotlivých kategoriích získali jako hlavní cenu ještě dárek – setkání
s panem starostou na radnici, kde je čekalo překvapení.
Organizátoři soutěže – vyučující výchovy ke zdraví a dějepisu Petra Kynclová, Barbora Křehlíková, Hynek
Peter a Lenka Kocurková – blahopřejí vítězům a všem žákům doporučují využít jeden poznatek ze soutěže –
nejúspěšnější byly skupiny nejen s dobrými znalostmi a se všeobecným přehledem, ale hlavně se schopností
dobře spolupracovat.
Myslím si, že se nám podařilo uskutečnit užitečnou a pro žáky i zajímavou akci, kterou jsme si připomněli
významný den naší historie
Foto: Pavel Římánek
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
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U pana starosty
Vítěze soutěže ve znalostech státních svátků, osobností první republiky
a místopisu Petřvaldu, kterou jsme uspořádali ke 100. výročí vzniku republiky, přijali na radnici představitelé města pan starosta Lukša a pan
místostarosta Dvořáček.
26. listopadu si přišli žáci pro cenu – mohli strávit hodinu na radnici s nejvyššími představiteli města. Čekala je návštěva pracovny pana starosty
s krásným výhledem na Petřvald, prohlídka kanceláří úřadu a tepelného
čerpadla na střeše, žáci se mohli podívat do kronik města, nahlédli do obřadní síně.
Na závěr návštěvy převzali naši úspěšní soutěžící od hostitelů dárky a podepsali se do velké pamětní knihy města. Určitě si budou tyto chvíle spojené s oslavami 28. října 1918 pamatovat.
Mgr. Lenka Kocurková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Výstava a vernisáž

Základní myšlenkou našeho projektu k výročí vzniku republiky bylo
přání, aby si naši žáci připomněli
dobu první republiky, seznámili se
s významnými osobnostmi té doby
a poznali život v našem městě

v meziválečném období.
Výsledky naší snahy
jsme předvedli na výstavě prací žáků. Současně jsme uspořádali
malou přehlídku předmětů z petřvaldských
domácností,
které
zapůjčili rodiče. Mohli jsme tak obdivovat
školní předměty, knihy,
porcelán, rádio, telefon, sportovní a cestovní předměty. Důležitou
součástí výstavy byly
fotografie
Petřvaldu
z meziválečné doby,
které získal z archivu
a připravil k tisku pan
učitel Franek.
Výstavu jsme uvedli kulturním programem s recitací a zpěvem dětí pod vedením
paní učitelky Kempné a divadelním
představením Obrazy ze života
Aloise Vicherka, připravený žáky
druhého stupně. Tento program
vznikl díky výsledkům bádání na-

šich žáků, kteří postupně objevují
zajímavé okamžiky ze života místního rodáka a hrdiny.
Právě spolupráce učitelů a žáků při
školní práci na téma výročí republiky, dětí a rodičů na přípravě výsta-

vy a žáků při tvorbě programu byla
nejcennějším výsledkem našeho
projektu.
Mgr. Lenka Kocurková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Foto: Pavel Římánek

Školní parlament pekl Masarykovo cukroví
Pár dní před vypuknutím Týdne
pro republiku jsme s žáky školního
parlamentu rozhodli, že se připojíme s nápadem vyzkoušet si upéct
cukroví, které měl rád náš první
pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Na tuto akci se přihlásila velká
část žáků z parlamentu, a proto
s ohledem na recepturu jsme se
rozdělili do dvou skupin. V pondělí
kuchtíci Stela Husáková, František
Flaks, Natálka Pisoňová, Maruška
Dronská, Laura Starcková, Tereza
Bartošová, Elen S. Lukšová, Míša
Ševčíková, Ema Gořulová, Dominik
Kichner a Pavlína Káňová připravili

těsto. To se do druhého dne muselo odležet.
V úterý nastoupili Klára N. Němčíková, Honza Ročkár, Helena
Venglářová, Tomáš Kittrich, Šimon
Bitala, Katrin Šimíková, Zuzka
Částková, Sandra Pěnkavová, Martin Kuča, Kuba Šelong, Adéla Kaučáková, Samuel Tomanec, Bára Vajdjaková, Katka Kalousková, Natka
Gawlasová a Daniel Dulák a z těsta
vykouzlili úžasný výtvor.
Kdybyste si chtěli cukroví upéct
doma, což všichni vřele doporučujeme, postup a recept je následující:
viz str. 7

Prosinec 2018
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Masarykovo cukroví
Ingredience: 180 g lískových nebo vlašských ořechů, 300 g hladké mouky, 200 g másla, 100 g cukru krupice, 1 žloutek.
Ořechy necháme vcelku a namočíme, nebo je rozsekáme (v tom případě se nemusí namáčet). Všechny suroviny spojíme v těsto, které rozdělíme na 4
díly, uválíme válečky o průměru cca 3-4 cm a zabalíme do potravinářské fólie. Necháme v lednici odležet do druhého dne.
Druhý den těsto nakrájíme na 4-5 mm plátky, poklademe na pečící papír a na 150 - 180°C dle trouby pečeme do růžova. Necháme chvíli vychladnout,
ale ještě relativně teplé obalujeme v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem (jako vanilkové rohlíčky).
Doporučujeme upéct rovnou dvě dávky, protože jedna je málo 
Děkujeme za spolupráci všem členům parlamentu, kteří cukroví připravovali, a doufáme, že hostům na naší výstavě moc chutnalo.
Mgr. Ivana Studená, PhDr. Ing. Jana Lehnerová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Žákovský koncert v ZUŠ
Ve čtvrtek 25. října 2018 se uskutečnil koncert
žáků ZUŠ spojený se schůzkou rodičů, který
svými hudebními říkadly a písničkami zahájili
žáci přípravného hudebního ročníku. Toto roztomilé vystoupení dětí nastudovala paní učitelka
Mgr. Alice Bubancová.
Přítomné posluchače potěšily známé melodie
v podání žáků klavírního oddělení Šárky Podobové a Ivany Matušů, flétnového oddělení Blanky Ryšánkové a Mgr. Alice Bubancové a pěveckého oddělení Martiny Monczkové. Nechyběli
ani kytaristé ze třídy Jozefa Mešša a saxofon ze třídy Petra Bubance.
Účinkovalo zde přes 30 žáků a jejich pěkné a spolehlivé výkony rodiče ocenili hojným potleskem.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám zachovávají přízeň, a pedagogům, kteří se na přípravě koncertu podíleli a se svými žáky připravili hodnotný program
ve velmi krátkém čase.
Šárka Podobová,
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

100 let Československé republiky

100 let od konce první světové války
Neděle 11. listopadu 2018 byla
věnována vzpomínce na první světovou válku. Slavnostní akt začal
v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldu
mší svatou, věnovanou obětem
1. světové války. Poté přešli účastníci k pomníku obětem 1. světové
války, kde představitelé města po-

ložili věnce a uctili památku všech
padlých. O hudební složku se postarali Rastislav Širila a Adéla Pilariková.
Danuše Starečková,
kulturní referentka

Foto: Karel Návrat

Stoleté výročí vzniku Československa oslavilo město Petřvald v pátek
26. října 2018. Po slavnostním proslovu představitelů města, starosty
Ing. Jiřího Lukši a místostarosty
Ing. Petra Dvořáčka, proběhlo zasazení „Lípy přátelství“ u edukační
stezky, kterou vysadily děti z mateřské školy spolu s místními hasiči,
kteří tak zrealizovali svou myšlenku. Další program následoval u památníku T. G. Masaryka, kde byly

slavnostně položeny věnce a zazpívány písně v podání slečny Valerie
Bajtkové.
Slavnostní program u příležitosti oslav 100 let Československé
republiky pokračoval v kulturním
domě, kde vystoupili Hana a Petr
Ulrychovi se skupinou Javory. Koncert byl působivý a hojně navštíven
občany, kteří byli velmi spokojeni.
Danuše Starečková,
kulturní referentka

Foto: Pavel Římánek
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DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
EVROPSKÉ VIGILIE

13.30 hod. – slavnostní zahájení
13.40 hod. – vystoupení krojovaného sboru
s cimbálovou muzikou HÁJ
15.00 hod. – andělská poselství
15.10 hod. – vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Petřvald
15.20 hod. – vystoupení dětí ze ZUŠ Petřvald
15.35 hod. – folková skupina KOPYTO
16.35 hod. – andělská požehnání
17.00 hod. – rozsvícení vánočního stromu, ohňostroj
17.10 hod. – VÁNOČNÍ KONCERT

SKS* knihovna* Technické muzeum Petřvald
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
EVROPSKÉ VIGILIE

od 13.30 do 17.00 hod.
* vánoční dílničky v knihovně
* výroba adventních věnců
* prodej nových dětských knih
* prodej vánočních výrobků žáků ZŠ
Technické muzeum Petřvald
* výroba drátěných ozdob
* výroba přáníček
* zdobení baněk
* 16.30 hod. žehnání adventních věnců
v římskokatolickém kostele

Prosinec 2018
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Víkend s amatéry
Návštěvníci kulturního domu si užili divadelní víkend. Od pátku 9. listopadu až do neděle 11. listopadu 2018 mohli divadelní nadšenci zhlédnout sedm
představení amatérských divadelních souborů z okolí, které předvedly na přehlídce amatérských divadel Víkend s amatéry.
Diváci viděli tato představení: LORDI Orlová - Dívčí válka; K.V.A.S. Karviná - Projekt N.A.D.Ě.Ž.D.A.; Divadélko Ententýky - Myška Klárka, veverka Terka
a perníková chaloupka; Richmondské ochotnické divadlo - Babská vojna; DIOS PROPADLO - Bouchněte šampaňské; Divadélko Smíšek - Ošklivé káčátko; BOBAN Bohumín - Babička v trenkách.
Foto: Karel Návrat 									

Danuše Starečková, kulturní referentka
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KINOKAVÁRNA

V KULTURNÍM DOMĚ
Srdečně vás zveme do Kinokavárny v kulturním domě

STŘEDA 19. PROSINCE 2018
v 19 hodin
Kinokavárna otevřena od 18 hodin

ŠPINDL

česká filmová komedie
Vstupné: 50 Kč

Sejdeme se PŘED RADNICÍ V PETŘVALDU

Město Petřvald a komise kultury,
školství a tělovýchovy vás zve
na krásnou předvánoční akci

vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi
dne 7.12.2018
od 14.30 hodin

před radnicí v Petřvaldě

Předprodej vstupenek v SKS od 19. 11. 2018. Vstupné pro dospělého 50,-Kč
Počet vstupenek omezen!!! Tel. 596 542 951, 723 909 247

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 

Ve dnech 20. 12. – 31. 12. 2018
bude knihovna uzavřena.

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

Prosinec 2018
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Srdečně zveme 28. ledna 2019 v 17:30 do knihovny na besedu s Matějem Ptaszkem, tentokrát o Ekvádoru.
Přijďte se dozvědět více o této kouzelné jihoamerické zemi
a pobavit se poutavým Matějovým vyprávěním.

POHODOVÉ VÁNOCE,
PLNÉ KRÁSNÝCH ČTENÁŘSKÝCH ZÁŽITKŮ,
PŘEJÍ KNIHOVNICE
Monika a Ivana

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice: Technické skvosty – Hrací strojky

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 21. 12. 2018

Akce připravované na měsíc prosinec:
 ADVENTNÍ TVOŘENÍ - (1.12.) výroba drátěných ozdob, přáníček
a zdobení baněk pod dohledem lektorek Stefanie Jarošíkové
a Drahoslavy Otiskové, součást celoměstské akce Vánoční jarmark, vstup zdarma (13.30 – 17.00)
 ZDOBENÍ BANĚK - (13. – 20. 12.) výtvarná dílna pro mateřské
a základní školy
 VÁNOČNÍ DÍLNY - (14. 12.) výroba vánočních ozdob pod vedením lektorek Stefanie Jarošíkové a Martiny Kostelňákové, (8.00
– 15.00), ZŠ a veřejnost
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz

Betlémské světlo
Tento novodobý vánoční zvyk vznikl v sousedním Rakousku v roce
1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří
v jeskynní kapli v dalekém městě
Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako
poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci
Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá především zrakově, ale i jinak

postiženým lidem a její pracovníci
proto chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale
zároveň milým a přátelským způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde
nadace sídlí a kde jej původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli
ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud

se postupně začalo šířit do Evropy.
Zde se také v polovině prosince sejdou skautské delegace z různých
evropských států a při slavnostní
ekumenické bohoslužbě je jim
Světlo předáno. Do naší republiky
jej dováží skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“.
V neděli 16. 12. Betlémské světlo
bude přivezeno i do Petřvaldu. Kdo
by si chtěl plamínek odnést domů,

aby hořelo toto světlo na Štědrý večer nebo ve vánoční době i u vás,
může si přijít zapálit lampičku či
svíčku na římskokatolickou faru,
kde toto světlo bude svítit až
do Zjevení Páně – Tří králů. Můžete přijít kdykoliv, lucerna s Betlémským světlem bude ve verandě volně přístupná.
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Žehnání adventních věnců
Žehnání adventních věnců proběhne tradičně v předvečer první adventní
neděle od 16:30 ve farním kostele sv. Jindřicha. Od 14:00 hodin je možno
na faře si adventní věnce vyrobit.

PROSINEC
Věroslav Mertl (1958)
Já vím že slovy světa neomámen
zamrznut v čase jako Apokryf
ze tmy se vynořím jak říční kámen
čistší než jsem byl dřív
Já vím... S pohledem jaký mají slepci
jít musím městy mrazných zdí
poslouchat i co slyšet nechci
volán a pak zas opouštěn od lidí
Vím ale kam moje cesty běží
V chlévě jež celý zavál sníh
spásu světa spatřím jak naze leží
v jesličkách dřevěných
Dlouhé zimní večery jsou příležitostí, kterou nemusíme promrhat. Místo
času u televizí, počítačů, tabletů nebo mobilních telefonů můžeme dát
prostor reálným setkáním. V mihotavém světlu svící na adventním věnci se večer u stolu potkají manželé, rodiče a děti. Mají čas si povídat.
Nejen o tom, co je třeba zařídit, udělat nebo nakoupit. Nejen o tom, co
bylo v práci nebo ve škole. Nejen v naříkání o tom, co nám vadí v politice nebo ve společenském životě. Čas adventní je vzácný. Je to prostor,
kdy můžeme tvořit rodinné společenství, čas, v němž dostane prostor
rodina jako základ našeho života. Mnozí si stěžují, že vánoční svátky
jsou jen hrou na „jako bychom byli“. Často je to proto, že se nepřipravíme vnitřně na chvíle, kdy máme být intenzivně spolu. Advent je krátkou
dobou, kdy se můžeme ve spěchu zastavit a s údivem zjistit, že nezáleží tolik na tom, kolik toho máme, jako spíše na tom, zda víme, že jsme
milovaní a že dokážeme milovat. Vánoce pak budou vrcholem, svátkem
vzájemného porozumění a obdarování, k němuž pomalu – byť s námahou – dospějeme, místo toho, aby byly svátky největšího konzumu.
A možná také pochopíme, že Vánoce jsou svátky, kdy se lidem zjevuje Boží
něžná láska v malém betlémském Dítěti, které leží v dřevěných jesličkách.
Pokoj a dobro vám, milí spoluobčané, přeje
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Foto: Karel Návrat

Loňské žehnání adventních věnců

Tříkrálová sbírka 2019
Ve dnech 1. 1. 2019 až 13. 1. 2019 se koná tradičně Tříkrálová sbírka.
V té době vaše domácnosti mohou navštívit skupiny nastrojených koledníků se zapečetěnými pokladničkami Charity. Každou skupinku malých či
větších koledníků musí doprovázet dospělý, který nese plnou zodpovědnost za to, aby váš dar byl v pořádku předán těm, kteří organizují charitní
pomoc potřebným. Tento doprovod se vám na požádání prokáže průkazkou, která má stejné evidenční číslo jako pokladnička, do níž můžete vložit
svůj dar. V roce 2018 se v Petřvaldě vybralo 22.911,- Kč. Všem štědrým
dárcům, kteří otevřou i letos svá srdce pro pomoc potřebným, upřímně
děkuji. Více se o Tříkrálové sbírce můžete dozvědět na internetu:
https://www.trikralovasbirka.cz/ .

Vánoční pořad bohoslužeb:
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.
31.12.
1.1.2019

mše svatá v Domově pro seniory
„Půlnoční“ mše svatá
Slavnost Božího narození - mše svatá
Svátek sv. Štěpána – mše svatá
Svátek sv. Rodiny – mše svatá
sv. Silvestr, poslední den roku mše svatá
Slavnost Matky Boží Nový rok – mše svatá

v 10:00 hod
v 22:00 hod
v 10:30 hod
v 08:00 hod
v 09:00 hod
v 16:00 hod
v 10:00 hod

Hasiči z Petřvaldu se zúčastnili taktického cvičení v Polsku
Loni i letos jsme byli zahraniční spřátelenou jednotkou dobrovolných hasičů z Jasienice pozváni na společné požární cvičení, které se konalo v sobotu 13. října. JSDH Petřvald – Březiny vyjela ve složení: velitel vozu R.Barwik, strojník J. Sasoň, hasiči F. Heczko, A. Sadriev, T. Fajkus a O. Čelechovský.
Tématem požárního cvičení byla likvidace lesního požáru v těžce dostupném terénu. Oproti letům dřívějším jsme letos jako hosté dostali při cvičení
možnost zásahu z pozice prvozásahového vozu. Simulovaný požár byl nahlášen v blízkém lese Slezských Beskyd pod kopcem místně nazýván Swierk (neboli Smrk).
Naše „Líza“ CAS K25 LIAZ
zdolala značně obtížný terén
a dojela na požadované místo
zásahu, ze kterého bylo dále
vedeno bojové rozvinutí. K zásobování cisteren vodou bylo
využito blízkého potoku a několika ponorných i plovoucích
čerpadel. Celý zásah s úspěšnou likvidací lesního požáru
trval cca 40minut. Následovalo
stahování a uklízení použitých
hadic, strojů a zařízení, zhodnocení cvičení a v neposlední
řadě také přijetí pozvání na zasloužené pohoštění.
Za SDH Petřvald-Březiny
Filip Heczko

Prosinec 2018
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11. ročník soutěže O nejlepší petřvaldskou buchtu se vydařil
V sobotu 13. října 2018 se konal v budově střediska kulturních služeb již
11. ročník soutěže O nejlepší petřvaldskou buchtu. Účast byla nejvyšší
ze všech ročníků. Možnou příčinou bylo i překrásné sluneční odpoledne,
a tak se organizátorky akce – městská knihovna a členky Českého svazu
žen Petřvald-sídliště rozhodly, že dílničky pro děti i dlabání dýni přesunou
před budovu SKS. Celkem osm dýní bylo dětmi vydlabáno a ozdobeno.
Všechny děti, které se do klání pustily s vervou, byly odměněny. Odměnu
získaly i ostatní děti, které se zapojily do výroby duchů nebo lampionků či
papírových dýní. Propagační materiály v podobě odměn pro děti nám poskytla Revírní bratrská pojišťovna, za které jí tímto ještě jednou děkujeme.
A samotná soutěž byla rozdělena do tří kategorií.
Hlavní kategorii vyhrála paní Naďa Hudeczková, která nám popsala, jakým
způsobem vytvořila svůj výherní výrobek. Její komentář přidávám:
„Recept je můj vlastní, vznikl z hecu. Na četná doporučení známých jsem
navštívila opěvovanou cukrárnu Ollies, kde jsem si dala předražený kousek dortu Piňakoláda. Ten dort nebyl vůbec dobrý. Byl suchý, na povrchu
měl tuhé želé bez chuti, takže jsem byla zklamaná, protože jsem měla
jasnou představu, jak by měl chutnat, tedy jako nápoj téhož jména. Tak
jsem si řekla, že nemůžu upéct nic horšího, než mi nabídli ve zmiňované
cukrárně. A podařilo se. Tady je recept:
Korpus z piškotového těsta (na 1 dort dělám 2 várky):
6 vajíček • 120 g krupicového cukru • 120 g hrubé mouky •půl
lžičky kypřícího prášku • 1 vanilkový cukr
Postup: Oddělíme žloutky od bílků, žloutky společně s cukrem a vanilkovým cukrem vyšleháme, přidáme mouku a kypřící prášek, do získané hmoty nakonec opatrně vmícháme našlehané bílky. Piškotovou hmotu dáme
do pečící formy vyskládané pečícím papírem a pečeme na 180 stupňů,
dokud se piškot nezvedne a opět nezačne klesat (pak ubrat na 150 stupňů).
Krém:
1 litr polotučného mléka • 4 lžíce cukru krupice • 5 pudinkových
prášků „Krém na dukátové buchtičky“ (rumová příchuť) • 1 a 1/2
másla • cca 300g cukru moučka
Postup: Nejdříve si připravíme hustý pudink - mléko zahřejeme (nejlépe
v mlékovaru) a přidáme 4 lžíce cukru krupice, jakmile se cukr rozpustí,
můžeme přidat pudinky rozmíchané v části studeného mléka. Za stálého míchání čekáme, až pudink zhoustne tak, že půjde těžce míchat. Pak
necháme vychladnout v míse. Změklé máslo (pokojová teplota) šleháme
s cukrem moučka, dokud není konzistence jemná. Pak přidáme studenou
pudinkovou hmotu a vmícháme do másla s cukrem. Před vmícháním pudinku je třeba z něj odstranit tuhý škraloup!

Zdobení:
1 plechovka ananasu • bílá poleva cukrářská • strouhaný kokos •
kandovaný ananas - plátky
Finální úprava dortu:
Na pečící papír položíme první díl rozkrojeného korpusu. Na něj naneseme lžící rozmixovaný ananas, tak aby se vpil do piškotu po celém povrchu
(to dá dezertu svěží vláčnost). Na piškot potřený ananasem naneseme
vrstvu krému a na ni položíme další piškot. Tímto způsobem pokračujeme,
dokud nedojdeme k poslednímu korpusu. Ten opět potřeme ananasem
a krémem. Krémem pak obetřeme dokola celý dort a potáhneme vrstvou
strouhaného kokosu. Na horní část dortu položíme ozdoby z bílé polevy
a krájeného kandovaného ananasu.
Druhá v pořadí se umístila paní Anna Cívková a třetí paní Jana Motúzová
V kategorii bábovky se na prvním místě umístila paní Marie Polochová,
druhá byla paní Jarmila Stanovská a třetí paní Anna Kušová.
V kategorii do 14 let se na prvním místě umístila Vendulka Zjavková, druhé místo získala Adélka Marková a třetím místem byla oceněna Kateřina
Chalupová.
Chtěla bych poděkovat starostovi města Ing. J. Lukšovi a místostarostovi Ing. P. Dvořáčkovi za to, že jako členové poroty museli ochutnat velké
množství sladkých výrobků.V závěru to byl pan starosta, který předával
vítězkám poháry a diplomy. Krásné a praktické ceny do domácnosti jsme
mohly za ČSŽ nakoupit z dotace, kterou nám schválila rada města. Poděkování patří i panu P. Římánkovi za pořízení fotografií z akce a také všem,
kteří se 11. ročníku soutěže O nejlepší petřvaldskou buchtu zúčastnili.
Za ZO ČSŽ předsedkyně Jarmila Skálová

Foto: Pavel Římánek

Vítězka Naďa Hudeczková
přebírá hlavní cenu soutěže

TJ PETŘVALD – HEPO
Sportovní ples
Výbor oddílu kopané Hepa pořádá tradiční Sportovní ples (netradičně)
už v pátek (!) 22. února 2019 v kulturním domě od 19.00 hodin. K poslechu a tanci hraje skupina Štístko Romana Pluty, vstupenky si můžete
objednat u p. V. Sobka na tel č. 604 610 146.
Předseda oddílu Hepa - P. Gorovič

MUŽI
6. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (8. kolo).
TJ PETŘVALD – Baník RYCHVALD		
5:1 (1:1)
Branky a as.: 41.´T. Budina z pen. (faul na M. Goroviče), 59.´O. Kostka (M.
Gorovič), 65.´M. Gorovič (–), 84.´T. Budina (M. Nalevajka), 90.´J. Jiřičný
(M. Nalevajka).
Sestava: J. Janča (22.´D. Pokorný) – O. Cudrák, R. Müller, D. Knorr, J. Jakub (65.´D. Durczok) – V. Zajíček (78.´J. Sklepek), J. Jiřičný, T. Budina, D.
Kršák – O. Kostka (84.´J. Dubový), M. Gorovič (76.´M. Nalevajka).
14. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (9. kolo).
H. BLUDOVICE – TJ PETŘVALD			
2:4 (1:1)
Branky a as.: 21.´M. Gorovič (–), 58.´M. Gorovič (V. Zajíček), 67.´J. Sklepek (M. Gorovič), 89.´M. Gorovič z pen. (faul na M. Goroviče).
Sestava: P. Jonšta – O. Cudrák, R. Müller (90.´I. Goldbricht), D. Knorr, F.
Marek – V. Zajíček (65.´J. Sklepek), T. Budina, J. Jiřičný (73.´D. Durczok),
D. Kršák – O. Kostka (90.´+ 2.´D. Šeruda), M. Gorovič.

20. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (10. kolo).
TJ PETŘVALD – Slavoj PETŘVALD		
2:3 (1:2)
Branky a as.: 17.´O. Kostka (M. Gorovič), 67.´T. Budina (D. Kršák).
Sestava: J. Janča – O. Cudrák, I. Goldbricht, D. Knorr, F. Marek – V. Zajíček,
J. Jiřičný (79.´M. Nalevajka), T. Budina, D. Kršák – O. Kostka, M. Gorovič.
Před utkáním poděkoval předseda oddílu p. Gorovič bývalým hráčům
a funkcionářům Hepa u příležitosti jejich životního jubilea – p. V. Gaszcykovi, p. R. Gřibkovi a p. V. Sobkovi – a předal jim upomínkové dresy.
Slavoj ukončil Hepu dvě série: 19 neprohraných mistrovských utkání
v řadě (poslední prohra 7. 4. 2018 v Záblatí), 11 neprohraných utkání se
Slavojem v řadě (naposledy 1. 5. 2010).
27. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (11. kolo).
Viktoria BOHUMÍN – TJ PETŘVALD		
1:4 (0:3)
Branky a as.: 5.´M. Gorovič (–), 33.´T. Budina z př. kopu, 40.´M. Gorovič
(–), 88.´M. Gorovič (D. Šeruda).
Sestava: J. Janča – O. Cudrák, I. Goldbricht, D. Knorr, R. Müller (55.´J.
Jakub) – V. Zajíček, T. Budina, J. Jiřičný, D. Kršák (77.´M. Nalevajka) – O.
Kostka (65.´D. Šeruda), M. Gorovič (88.´J. Dubový).
Po jedenácti odehraných zápasech jsou Hepáci na 1. místě tabulky se
ziskem 30 bodů.
P. Sekera
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Sestava: M. Pokorný – A. Otýpka, K. Kandráč, D. Szymanski, J. Zborovský,
J. Šustek, Š. Bitala, Z. Zahnaš – A. Sušila, Š. Böhm, N. Babic – D. Kichner.

6. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (9. kolo).
TJ PETŘVALD – Inter PETROVICE		
4:2 (3:1)
Branky: 31.´J. Volný, 39.´M. Krištofík, 40.´R. Gábor, 48.´V. Gellnar.
Sestava: D. Pokorný – P. Slavev (86.´D. Klos), M. Urbánek, B. Stoklasa, J.
Rusoň (89.´T. Fafl) – J. Berger, V. Gellnar, T. Laskovič (90.´R. Blahut), J.
Volný – M. Krištofík (54.´J. Zborovský), R. Gábor (83.´D. Knorr).

20. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (9. kolo).
TJ PETŘVALD – STARÉ MĚSTO			
0:2 (0:1)
Sestava: M. Grabiec – A. Otýpka, K. Kandráč, M. Pokorný, J. Zborovský, J.
Šustek, Š. Bitala, Z. Zahnaš – D. Kichner, D. Szymanski, V. Kuzma.

13. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (10. kolo).
BFK FRÝDLANT n./O. – TJ PETŘVALD		
8:1 (5:0)
Branka: 69.´R. Gábor.
Sestava: D. Pokorný – P. Slavev, M. Urbánek, J. Berger, J. Rusoň – T. Laskovič, V. Gellnar, J. Zborovský, J. Volný – R. Gábor, D. Knorr (66.´D. Sliwka).

27. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (10. kolo).
Slavia ORLOVÁ – TJ PETŘVALD			
4:0 (1:0)
Sestava: M. Grabiec – A. Otýpka, M. Pokorný, J. Zborovský, J. Šustek, Š.
Bitala, Z. Zahnaš, N. Babic – D. Szymanski.
Po deseti odehraných soutěžních utkáních jsou ml. žáci na 10. místě s 3
body.						
K. Pokorný

20. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (11. kolo).
TJ PETŘVALD – KOPŘIVNICE			
0:2 (0:1)
Sestava: D. Pokorný – P. Slavev, M. Urbánek, J. Rusoň, T. Laskovič – J.
Berger, V. Gellnar, M. Krištofík (74.´D. Knorr), J. Volný – R. Gábor (28.´J.
Zborovský), D. Klos (46.´B. Stoklasa).
28. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (12. kolo).
H. ŽUKOV – TJ PETŘVALD			
1:0 (1:0)
Sestava: D. Pokorný – P. Slavev, M. Urbánek, J. Rusoň, T. Laskovič – J.
Berger, V. Gellnar, B. Stoklasa, J. Volný – R. Gábor (52.´M. Krištofík), J.
Zborovský.
Po dvanácti zápasech jsou dorostenci Hepa na předposledním 13. místě
se 6 body.
V. Uher

Starší přípravka
4. 10. – turnaj na Hepu zorganizovaný ve spolupráci s Baníkem Ostrava.
TJ PETŘVALD – Baník OSTRAVA		
1:8
TJ PETŘVALD – Baník OSTRAVA (děvčata)
4:3
1:7
TJ PETŘVALD – Odra PETŘKOVICE		
Sestava a branky: M. Pokorný – V. Lach, D. Bednář, M. Křístek, A. Sušila,
P. S. Bartoloměj – V. Tomoszek, D. Pěgřím.
Celkové pořadí: 1. Petřkovice, 2. Baník Ostrava, 3. Hepo, 4. Baník Ostrava
(děvčata).

Starší žáci
3. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (7. kolo).
1:2 (0:0)
TJ PETŘVALD – Bospor BOHUMÍN		
Branka: 39.´D. Lach.
Sestava: J. Bořil – D. Lach, T. Chrobák, F. Lakatoš, V. Sommer – M. Hrachovec, Z. Kandráč, O. Šoch, A. Durczok – P. Müller, K. Pražienka. Hokejovým
způsobem střídali: Š. Bitala, A. Rybarčík, F. Crlík, K. Kandráč a J. Kaša.
14. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (8. kolo).
11:0 (5:0)
STAŘÍČ – TJ PETŘVALD			
Sestava: J. Bořil – D. Lach, T. Chrobák, F. Lakatoš, V. Sommer – M. Hrachovec, Z. Kandráč, O. Šoch, A. Durczok – P. Müller, K. Pražienka.
Hokejovým způsobem střídali: J. Kaša, A. Rybarčík, F. Crlík, K. Kandráč
a A. Burget.
20. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (9. kolo).
TJ PETŘVALD – STARÉ MĚSTO			
1:7 (0:7)
Branka: 49.´F. Crlík.
Sestava: J. Bořil – D. Lach, F. Lakatoš, V. Sommer, M. Hrachovec – Z. Kandráč, O. Šoch, A. Durczok, J. Kaša – K. Pražienka, A. Burget.
Hokejovým způsobem střídali: T. Chrobák, P. Müller, F. Crlík a K. Kandráč.
27. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (10. kolo).
Slavia ORLOVÁ – TJ PETŘVALD			
8:1 (3:0)
Branka: 39.´F. Lakatoš.
Sestava: J. Bořil – T. Chrobák, F. Lakatoš, V. Sommer, M. Hrachovec – Z.
Kandráč, O. Šoch, A. Durczok, J. Kaša – P. Müller, A. Burget. Hokejovým
způsobem střídal A. Rybarčík.
Po deseti odehraných kolech jsou st. žáci na 8. místě s 9 body.
P. Gorovič

Mladší žáci

Na snímku (první zleva v bílém) je naše talentovaná hráčka Adélka Súdna.
Půjde ve šlépějích Renáty Šebestové, která to dotáhla jako první z Hepa
až do 1. ligy?

11. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (6. kolo.)
TJ PETŘVALD – MFK KARVINÁ			
6:2 (3:0)
Sestava a branky: V. Kuzma – P. S. Bartoloměj, V. Lach 1, M. Pokorný, A.
Puchlo, D. Sobita 1 – D. Bednář, A. Sušila, V. Tomoszek, A. Súdna 1, M.
Křístek 3 – D. Pěgřím. Výborný výkon!
20. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (7. kolo).
MFK HAVÍŘOV „A“ – TJ PETŘVALD		
8:3 (3:0)
Sestava a branky: V. Kuzma 1 (z pen.) – P. S. Bartoloměj, V. Lach, M.
Pokorný, A. Puchlo, D. Sobita – D. Bednář 1, A. Sušila, V. Tomoszek 1, A.
Súdna, M. Křístek – D. Pěgřím.
25. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (8. kolo).
TJ PETŘVALD – Sokol D. LUTYNĚ		
8:0 (4:0)
Sestava a branky: V. Kuzma – P. S. Bartoloměj, V. Lach, M. Pokorný 2, A.
Puchlo, D. Sobita 5 – D. Bednář, A. Sušila 1, V. Tomoszek, A. Súdna, M.
Křístek – D. Pěgřím. Výborný výkon.
J. Cífka

2. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (7. kolo).
TJ PETŘVALD – Bospor BOHUMÍN		
0:17 (0:6)
Sestava: D. Szymanski – K. Kandráč, M. Pokorný, J. Zborovský, J. Šustek,
Š. Bitala, Z. Zahnaš, A. Sušila – A. Otýpka, Š. Böhm, N. Babic, D. Kichner.

Mladší přípravka

14. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (8. kolo).
STAŘÍČ – TJ PETŘVALD			
12:1 (7:0)
Branka: Š. Böhm.

1.10. – mistrovská utkání okr. přeboru – turnaj č. 5 – hráno v Havířově.
D. DATYNĚ – TJ PETŘVALD			
5:1
MFK HAVÍŘOV „A“ – TJ PETŘVALD		
5:2
MFK HAVÍŘOV „B“ – TJ PETŘVALD		
3:5
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Sestava a branky: A. Skutek – V. Dorňák, M. Heczko, M. Patoraj, D. Polášek – K. Skýba 2, E. Ševěček 1, A. Tomoszek 2, V. Wencel – D. Bednář 3,
O. Hanzel, M. Sikora.
Naši nejmenší fotbalisté dokázali poprvé zvítězit. Gratulujeme.
8. 10. – mistrovská utkání okr. přeboru – turnaj č. 6 – hráno na Hepu.
TJ PETŘVALD – Bospor BOHUMÍN		
2:5
TJ PETŘVALD – D. DATYNĚ			
3:8
Sestava a branky: A. Skutek – D. Bednář 1, V. Wencel, M. Heczko, A. Tomoszek – M. Patoraj, V. Dorňák, K. Skýba 4, O. Hanzal – D. Holub, M.
Sikora, E. Ševěček, M. Řezáč – T. Hána, J. Vajdiak, M. Duda.
Rádi mezi námi uvítáme další kluky a holky (všech mládežnických kategorií). Kontakty najdete na www.tjpetrvald.pageride.cz
R. Gřibek
Družstvo ml. přípravky s trenéry R. Gřibkem a V. Žembou.

SK SLAVOJ PETŘVALD
TJ HEPO PETŘVALD – SK SLAVOJ PETŘVALD 2:3 (1:2)
SOBOTA 20. 10. 2018
Sobotní chladné počasí, které se
přišlo podívat na petřvaldské derby, se asi nestačilo divit, kolik diváků si našlo cestu na Hepo. A taky
se asi divilo i konečnému výsledku
derby:
Někteří fanoušci se už sešli na hřišti Slavoje a odjeli společně s hráči
na zápas. Ostatní fanoušci si dali
sraz až na místě bitvy o Petřvald.
Na hrací plochu odvedly hráče domácích i hostů mladé naděje Hepa.
To se příkladně stará o výchovu
hráčů pro naše město i okolí. Musíme podotknout, že i mnoho hráčů
Slavoje prošlo Hepem. Po příchodu
hráčů mohl zápas začít. Domácí
hned od úvodního hvizdu mohutně
zatlačili na naši obranu. Slavoj však
odolal prvotnímu náporu a začal se
osmělovat směrem k brance domá-

cích. Jenže Hepo v 17. minutě udeřilo a Ondřej Kostka vstřelil úvodní
gól. O 20 minut později bylo už
na straně Slavoje veseleji. Vyrovnal
náš kapitán Tomáš Robenek. A aby
toho nebylo málo, v 44. minutě otočil výsledek na stranu hostů Marek Graf. Poločas skončil 1:2 pro
Slavoj. Hned po přestávce pojistil
vedení na 1:3 Rostislav Budina.
Zápas dostával čím dál větší náboj
a adrenalin trenérů, hráčů i diváků stoupal raketově vzhůru. Hepo
však už stačilo jen v 67. minutě
snížit na 2:3 Tomášem Budinou.
I přes vypjatý a nervózní konec Slavoj senzační výhru udržel a připravil tak Hepo o první body v tomto
ročníku. Musíme všem poděkovat,
hráčům, fanouškům, realizačním
týmům obou klubů za skvělé so-

botní odpoledne. Na Slavoji se pak
konala menší oslava na počest
vítězství, která byla korunována
ohňostrojem. Tak, Hepáci, na jaře

si dáme dostaveníčko zase na Slavoji!!!
Martin Frank

Fotbálek na jižní Moravě

Někdy v polovině září se parta patnácti „mladých“ krásných chlapů
rozhodla, že si zahrají fotbal. Zavolali známému do Vracova na jižní

Moravu a zjistili, že stejná banda
ogarů by si taky ráda zahrála. Slovo
dalo slovo, domluvili se na termínu
i čase. Nic nebránilo uskutečnění

přáteláčku. Termín 13. října 2018
vyhovoval všem, tudíž nebylo co
řešit. Jednu slunečnou víkendovou
sobotu se šlo na věc. Krátce po po-

ledni to vypuklo. Jedna krásná akce
střídala druhou, dalekonosné střely, mířící občas i na brány, střežené
neohroženými brankáři. Kličky, háčky, famózní technické kousky, no,
co vám budu povídat, kopali jsme
se za uši všichni. Výsledek nakonec
nebyl to nejdůležitější, ale pro jistotu, Veterans Petřvald porazil Starou gardu Vracova 9:4. Návštěva
sklípku po utkání krásně zakončila
tuhle menší kamarádskou sobotní
odpolední a k večeru i vyčerpávající
návštěvu pěkného jihomoravského
Vracova. Cesta nazpět byla........jak
to napsat? No, dojeli jsme všichni
a vcelku. Fáááájně bylo. Tak zase
příště.
Kamil Szlauer, K8S
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NAPSALI NÁM
Hledáme dobrovolníky v Petřvaldu
Adra má v Petřvaldu hned dva dobrovolnické
programy. Prvním je Domov pro seniory Březiny.
„Chodím za seniory pravidelně. Vždycky si povídáme, občas se projdeme po zahradě, oni jsou
rádi, že za nimi někdo přijde,“ říká Jiří Skotal,
dlouholetý dobrovolník na Březinách. Takových
lidí, kteří by zašli za seniorem a strávili s ním
třeba jen hodinku týdně, je velice málo, ale jak
říká sociální pracovnice z tamního domova, „náš
personál samozřejmě dělá, co může a pracujeme i s volným časem našich seniorů, ale individuální péči ze strany dobrovolníků nabídnout
nemůžeme, a proto si ceníme každého, kdo by
měl zájem stát se dobrovolníkem. Naši senioři
právě tento zájem a péči potřebují,“ uvádí zkušenosti Katarzyna Waclawiecová z Březin.
Dalším zařízením je Benjamín, kde žijí klienti
s mentálním nebo fyzickým handicapem. „Ten
hlavní důvod, proč do tohoto zařízení chodím, je
hlavně to, že tam přijdu na jiné myšlenky, úplně
zapomenu na starosti, které mám. Člověk si pak
víc váží toho, co má. Je to taková moje týdenní terapie,“ říká jedna z dobrovolnic z Benjamí-

Poděkování
Vážení občané Petřvaldu,

nu. Dobrovolníků i v tomto zařízení je opravdu
málo a klienti by rádi získali parťáka, který by
je občas přijel navštívit, popovídat si, projít se
po zahradě. „My máme jen ty nejlepší zkušenosti s dobrovolníky. Vidím, jak se naši klienti těší
na návštěvu a mají radost,“ říká Darja Kuncová,
ředitelka Benjamínu Petřvald.
Přidejte se k dobrovolnictví i vy. Pokud byste
chtěli získat informace nebo se přidat k těmto
obyčejným lidem, kteří věnují svůj čas seniorům
nebo handicapovaným, napište nebo zavolejte
koordinátorovi Graciánu Svačinovi.
Telefonní číslo 739 605 901 nebo
e-mail: gracian.svacina@adra.cz
ADRA

Vážení odběratelé,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
z důvodu zvýšení bezpečnosti omezují příjem peněz v hotovosti
za vodné a stočné v zákaznických centrech a obchodních místech.
Od 1. ledna 2019 je možné využít následující způsoby platby:
Převodem na účet (elektronické bankovnictví)
Vkladem hotovosti do banky
Inkasem
Platební kartou v zákaznickém centru
Poštovní složenkou
V zákaznických centrech a obchodních místech nebudou platby za vodné a stočné v hotovosti přijímány,
zaplatit zde bude možné pouze platební kartou.

velmi si vážím Vaší obrovské podpory v říjnových volbách do Senátu. V prvním a zejména
ve druhém kole jsem od Vás obdržel 75 procent hlasů a za to Vám chci opravdu moc poděkovat. Jsem starostou Bohumína už více
než 24 let, ale pravidelně se scházím každý
měsíc i se starosty ostatních měst a obcí karvinského okresu a probíráme zákony, které
nás trápí, a možnosti, jak je zlepšit. V minulosti už jsme společně dosáhli mnohých
úspěchů, zejména v možnostech regulovat
hazard, v odpadovém hospodářství a teď
usilujeme i o novelu zákona o sociálním
bydlení, která by vyřešila problém byznysu
s chudobou. Řešíme společně ovšem i mnoho dalších konkrétních problémů.
Souběžně s volbami do Senátu proběhly
ve Vašem městě i komunální volby, ve kterých jste si zvolili nové zastupitelstvo. Vaši
zastupitelé pak rozhodli o radních i starostovi. Se všemi z nich budu opět rád spolupracovat i v následujících letech. Dál chci bojovat za všechny slušné lidi a lepší zákony pro
naše města. Sám totiž člověk nezmůže nic.
Budete-li někdy potřebovat mou pomoc, neváhejte se na mne obrátit. Mou kancelář najdete na radnici v Bohumíně. Schůzku si se
mnou můžete domluvit na telefonním čísle
596 092 292. Budu rád i za Vaše písemné
připomínky či dotazy.
Můj e-mail je vicha.petr@mubo.cz. Napište
mi. Těším se spolupráci s Vámi.

Děkujeme za pochopení.

Petr Vícha, starosta Bohumína,
senátor obvodu 74

Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel

DOJEM ZE SPOLKOVÉ VÝSTAVY A FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
V našem městě se po několikaleté odmlce uskutečnil další ročník
spolkové výstavy. Jelikož se této
výstavy s naším spolkem opakovaně zúčastňujeme, tak si myslím,
že mohu porovnat úroveň letošní
výstavy s výstavami pořádanými
v minulosti. Bohužel, musím říci,
že mne tento ročník zklamal. A to
hned z několika důvodů.
Abych nezačínal jen samými negativy, tak musím poděkovat jedné
z organizátorek výstavy, že nám
umožnila prezentovat naši činnost
(činnost spolku chovatelů poštovních holubů) i přesto, že jsme se
řádně na výstavu nepřihlásili, a to,
bohužel, mojí chybou, kdy jsem
opomněl zaslat přihlášku k účasti
na této výstavě.
Dalším pozitivem byl přístup správce kulturního domu, který byl velice
ochotný a pomohl aktivně v případě nenadálých problémů při instalaci expozic.

Co mne zklamalo, bylo celkové
uspořádání jednotlivých expozic
v sále, kdy jsem si hned u vstupu
prohlížel prezentaci kynologického
klubu a našel jsem zde i nástěnku
s názvem Klubu malých debrujárů
Sluníčko, kteří ale byli z opačné
strany nástěnky. Stejný „problém“
byl i u několika dalších expozic. My
dospělí jsme se s tím nějak popasovali a dali jsme si dvě a dvě dohromady, nicméně jsem zaregistroval zmatek u menších návštěvníků
výstavy, kteří třeba nahlas přemýšleli o tom, co mají třeba hasiči společného s lesem.
Větší pozornost mohla být věnována oficiálnímu zahájení výstavy, kdy
panu starostovi mohl být poskytnut
vhodnější prostor pro úvodní slovo,
aby nemusel promlouvat přímo
mezi návštěvníky výstavy, kteří si již
prohlíželi jednotlivé expozice a moc
pozornosti mu už nevěnovali. Taktéž bych očekával, že se na akci

tohoto typu objeví třeba hosté ze
spřátelených měst v Polsku (nevím ale, jestli třeba nebyli pozváni
a prostě jen nepřijeli) a samotné
zahájení bude trochu více slavnostnější. Přece jen se jedná o akci, byť
jen místního charakteru, ale která
se neopakuje každý měsíc.
Největším zklamáním pro mne
ale byly farmářské trhy, na které
jsem se nejvíce těšil. Pozitivem je
zajištění takové akce do Petřvaldu, nicméně bych očekával větší
a pestřejší nabídku prodávajících.
V okolí jsem navštívil již několik farmářských trhů, které byly na podstatně větší úrovni, myslím tím, co
se týká hlavně množství prodejců
a nabízeného zboží. Také k umístění stánků mohlo být dle mého využito spíše prostranství před radnicí
než před kulturním domem. Trochu
větší péči potom mohli organizátoři věnovat samotným vystavovatelům a potažmo i návštěvníkům

výstavy v souvislosti se zajištěním
možnosti se zajít občerstvit. Navíc
když přímo v kulturním domě, kde
výstava probíhala, je restaurace.
Je smutné, že nebylo s pronajímatelem restaurace domluveno, aby
byla restaurace otevřena po celou
dobu výstavy. Pokud bych to měl
vše závěrem shrnout, tak pochvala
a poděkování všem vystavujícím
a všem osobám ze spolků, kteří věnovali ne málo svého volného času,
aby se i ostatní lidé z Petřvaldu
mohli podívat na něco zajímavého.
Menší výtka k organizátorům, kdy
si myslím, že by se celková organizace měla pro příště trochu zlepšit,
změnit. Tuto poslední spolkovou
výstavu považuji ze všech spolkových výstav, které dosud proběhly,
za nejslabší. Věřím, že příští spolková výstava zvedne laťku úrovně
zase o trochu výš.
Martin Miksa
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FEJETON

PETŘVALDSKÉ KUKAČKY
Pan Horáček jel s ženou navštívit svou sestru, která se provdala do Německa. Bydlela s manželem v Porúří, v poklidné čtvrti na kraji města asi
o třetinu menšího než Ostrava a obklopeného známými průmyslovými velkoměsty. Podobně jako je Petřvald obklopen velkými městy ostravské
aglomerace.
Sestra bydlela předtím na jiném konci Německa, ale když její muž dostal výhodnější nabídku zaměstnání v Porúří, nechali si tam postavit nový rodinný dům. Měl čtyři podlaží a v nejnižším patře s východem do zahrady ubytovávali návštěvy.
Když to paní Horáčková viděla, spráskla ruce: „Páni! To se ale naběháte!” A nedodala, že si není jistá, jestli by tak velký dům chtěla uklízet.
Druhý den ráno, když ženy sklízely nádobí po snídani, sestra ukázala panu Horáčkovi hromádky odpadků na stole. „Tu první dej prosím do bílého
koše, druhou do zeleného. Třetí a čtvrtou hromadu dej do barevně označených popelnic před venkovními dveřmi. A zbytky v krabicích zanes do kontejnerů za protější křižovatkou. A nepopleť to!”
Pan Horáček překvapeně zamrkal, pak řekl: „Dám to všechno do jednoho koše a vynesu do popelnice venku.”
„To bys tomu dal! Popeláři kontrolují, zda je v popelnici to, co v ní má být! Když zjistí, že je tam něco, co tam nepatří, vysypou popelnici před dveře, ať
si lidé odpad správně vytřídí! Nemluvě o pokutách!”
Pan Horáček chtěl něco říct, ale švagr ho předešel: „Copak u vás odpad netřídíte? Jste přece také v Evropské Unii! Navíc tím okrádáte vlastní město,
které za tříděný odpad dostává peníze! Není to sice moc, ale každý rok za ně něco ve městě zlepší!”
Pan Horáček pokrčil rameny. „Zákony a vyhlášky na třídění odpadu máme,” řekl s povzdechem. „Některé druhy odpadů nám odvážejí od domů,
ostatní můžeme vyvést do sběrných dvorů.”
„A v čem je tedy problém?” zeptala se sestra.
„V lidech. Někteří poctivě třídí, jiní ne a vůbec je nezajímá, že za netříděný odpad vyvážený na skládky musí město platit. Nejen u nás v Petřvaldě.”
Švagr zakroutil nechápavě hlavou. „Proč s nimi neuděláte pořádek?” Byl to vzorově pořádkumilovný Němec, který i díky tomu dosáhl vysokého postavení. Skutečnost, že někdo něco nedělá, jak má, mu nešla do hlavy.
„To je menší část problému,” odpověděl pan Horáček. „Skutečná potíž je s těmi, co netřídí a dělají schválnosti. Například škodiči, kteří do kontejnerů
dávají zásadně odpad, který do nich nepatří. Nebo hovniválové, kteří svůj (převážně stavební) trus hromadí na svém pozemku, a když je ho dost,
neodvezou ho do sběrného dvora, ale místo toho ho někam vysypou, často v lese nebo na jeho okraji či u cesty. A pak jsou tu i kukačky, které svůj
odpad nedávají do svých popelnic ani do sběrného dvora, ale naloží ho do auta, a když se nikdo nedívá, podstrčí ho do cizích popelnic.”
Švagr nevycházel z údivu. „To kdyby tady někdo udělal, tak ho zmydlí, že na to do smrti nezapomene!”
„A to není všechno,” dodala paní Horáčková. „Už se píše o tom, že za pár let se za odvoz netříděného odpadu nebude platit paušálně, ale podle
váhy.”
„A jéje!” řekla sestra. „To abyste si koupili brokovnici! Protože jestli to zavedou, bude u vás veliká úroda kukaček!”
Vladimír Kostiha

Poděkování
Chtěl bych poděkovat Domovu Březiny v Petřvaldě za laskavou a pečlivou péči, kterou pracovníci přímé péče věnovali mému otci Karlu Mrlinovi. Bylo
zde o něj dobře postaráno, pracovníci byli vždy vstřícní a příjemní.
Velmi si Vaší práce vážím.
Dušan Mrlina s rodinou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřelí občané

Emília Toišilová

80 let

Filip Balon

Anna Daňková

Anna Kulová

90 let

Amálie Mališová

Libuše Děchtářová

86 let

Kristýna Ruhswurmová

Viera Skřebská

62 let

Kristián Šefl

Ladislav Sojka

78 let

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Maximilian Štaudner

86 let

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

79 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřání
Dne 3. prosince 2018 oslaví 95. narozeniny
paní Božena Matušková.
Hodně zdraví, pohody a Božího požehnání
do dalších let přejí rodiny Matuškova
a Harabaszova.

Dne 5. prosince 2018 oslaví
paní Jolanda Pavelková
úžasné 90. narozeniny.
A tak jí za všechny členy naší rozvětvené rodiny
přeji hodně pohody, lásky a zdravíčka. Ať si s námi
všemi užije ještě mnoho krásných dnů.
Za celou velkou rodinnou bandu dcera Inka
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Vzpomínáme
Dne 25. listopadu 2018 jsme vzpomněli
4. smutné výročí úmrtí mé maminky, naší babičky,
prababičky, tety a tchýně paní Jiřiny Šimurdové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila a celá
rodina.

Ani čas nezhojí rány, co nám osud vzal,
ve vzpomínkách, Helenko, budeš s námi žít dál.
Dne 1. prosince 2018 vzpomeneme 15. výročí
úmrtí paní Helenky Serafinové.
S láskou a úctou vzpomínají maminka a sestra
Pavla s rodinou, dcera Monika a syn Lukáš
s rodinami a rodina Serafinova.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát
a s úctou tiše vzpomínat.
Dne 1. prosince 2018 by se dožil 90 let
pan Zdeněk Kaňa z Podlesí a dne 12. května
2018 tomu bylo 25 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S úctou vzpomínají dcery Drahomíra a Zdeňka
s rodinami a syn Jaromír s rodinou.

Od života pro sebe jsi nic nežádal, jen pro své děti
a rodinu jsi žil. Své zlaté srdce jsi nám daroval.
Kdybychom láskou budit je chtěli,
neozve se nám vícekrát, utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 1. prosince 2018 vzpomeneme 4. smutné
výročí od chvíle, kdy odešel od všeho,
co v životě miloval, můj drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan Bořivoj Skýba.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Olga, dcera
Ivana a syn Bořivoj s rodinami.

Měl jsi mě rád, chtěl jsi žít.
Nebylo Ti dopřáno už se mnou být.
Co více Ti mohu dát, jen kytičku na hrob
a vzpomínat.
Dne 4. prosince 2018 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí pana Ladislava Částky z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomíná družka Dagmar.

Potůček v údolí, nad strání les, rozkvetlá louka
a vonící vřes. Tam rád jsi chodíval po mnoho let,
osud Ti všechno vzal a nevrátí zpět.
Dne 11. prosince 2018 vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás opustil pan Gabriel Štěrba.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,
dcera Pavla s rodinou a rodina Serafinova.

Její duše je v nebi. Její úsměv v našich srdcích
zůstává.
Dne 16. prosince 2018 vzpomeneme první rok
od úmrtí paní Marie Stavařové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Milada
s manželem, vnučky Monika, Lenka,
pravnučky Kateřina, Lucie a Andrea.

Odešlas, jak si osud přál, ale v našich
srdcích žiješ dál.
Dne 19. prosince 2018 by se dožila 76 let
paní Irena Sobková.
S láskou vzpomínají manžel Otakar, syn Vlastislav
a dcera Ivana s rodinami.

To, že se rána zhojí, je jen zdání, v srdci zůstává
bolest a vzpomínání.
Dne 29. prosince 2018 vzpomeneme nedožité 65.
narozeniny pana Jindřicha Kocha.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
Alena, syn Jakub a dcera Kamila s rodinou.

Dík za to, čím jsi pro nás byla.
Díky za každý den, jenž jsi pro nás žila.
Dne 28. prosince 2018 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí paní Boženy Štěpanikové.
S láskou vzpomínají dcery Růžena a Zdeňka, zeť
Zdeněk, syn Jiří, vnučka Katka, vnuk Honza a Věra
Podeszwová.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček, strýc, švagr a tchán
pan Jiří Brynda, bytem Orlová-Lutyně.
Jeho srdce přestalo bít ve středu dne 24. října 2018 ve věku 84 let.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková

Po – Pá:15.00 – 18.00 hod.

Zvažujete výměnu kotle či
tepelné čerpadlo?

Ošetření mimo ordinační hodiny možné
po telefonické domluvě

§ 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

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

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

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

KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Petřvaldu
nebo blízkém okolí.

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

Může být i v původním stavu.
Případné dluhy vyřeším.
TEL. Č. 606 276 978
Koupím dům, chatu, popř. parcelu. Možno i zadlužený.

Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608 370 379

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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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

Vše k inzerci
najdete na
www.petrvald-mesto.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

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ
Tarify

Single Premium

Single Optimal

Single Mini

SINGLE
CONNECT

40/10 Mb

20/5 Mb

5/1 Mb

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

V ceně měsíčních plateb je zahrnuto DPH.
V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

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

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.
Petřvaldské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, náklad 3.000 výtisků, ev.č. MK ČR E 12134. Vydává město Petřvald pro město Petřvald,
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ: 00 297 593. www.petrvald-mesto.cz. Předsedkyně redakční rady: Radmila Kulínská, tel. 602 707 181.
Příspěvky a inzerci lze podávat nejpozději do uzávěrky. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu WORD, popř. v listinné podobě.
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