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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)

Powiesnikovou, Bc. Tibora Szöcze, Břetislava Hečka, Mgr. Evu
Bartošovou, Martina Franka,
Ing. Zdeňku Kozlovskou, Bc. Andreu Doffkovou a Mgr. Ivanu Pálovou.

1. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 19. listopadu 2018
RM vydala
 Jednací řád Rady města Petřvaldu.
RM rozhodla  
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu pozemku parc.
č. 4550/5 v k.ú. Petřvald u Karviné od 1. 1. 2019.
RM zřídila
 komisi dopravy,
 komisi školství,
a kultury,

tělovýchovy

 komisi bytovou a sociálního zabezpečení,
 komisi pro občanské záležitosti,
 redakční radu Petřvaldských novin.
RM zvolila
 předsedou komise dopravy
Ing. Jaromíra Ručku; členy komise: Jiřího Matušínského, Karla
Pyrchalu, Romana Poledníka,
Bc. Martina Vojáčka, Radka
Barwika, Dalibora Kereškéniho,
Jiřího Fojtu.
 předsedou komise školství,
tělovýchovy a kultury Pavla
Goroviče; členy komise: Pavla
Sekeru, Martina Grafa, Ivanu

 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pro „Opravu chodníku
vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú. Petřvald – úsek ul.
K Pískovně – Michálkovická –
dodatečné stavební práce č. 1“
se společností AWT REKULTIVACE a.s. Cena díla se navyšuje o 310 779,84 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
2 123 497,84 Kč bez DPH.

 předsedou komise bytové a sociálního zabezpečení Marii
Pavlitovou; členy komise: Petru
Sodomkovou, Petra Gajdošíka,
Kamilu Kantorovou, Bc. Ivanu Rajdusovou a Danu Szotkowskou.

 poskytnout 50% slevu při pronájmu sálu v kulturním domě
na ulici Kulturní čp. 26 v Petřvaldě Odborovému Klubu důchodců PS a ÚK závod J. Fučík
v Petřvaldě v době konání výroční členské schůze dne 21. 3.
2019 od 15.00 do 17.00 a členské schůze dne 12. 9. 2018
od 15.00 do 17.00.

 předsedou komise pro občanské záležitosti Mgr. Šárku Němcovou; členy komise: Miroslavu
Kršákovou a Petra Přečka.
 předsedou redakční rady Petřvaldských novin paní Radmilu
Kulínskou; členy redakční rady:
Mgr. Šárku Němcovou, Mgr. Miladu Římánkovou a MUDr. Hynka Hrankaye.

 o prominutí nájmu za místnost
v SKS při konání výborových
schůzi Odborového Klubu důchodců PS a ÚK závod J. Fučík
v Petřvaldě, a to vždy první čtvrtek v měsíci pro rok 2019.

RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Opravu chodníku
vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú. Petřvald – úsek č.
1 – dodatečné stavební práce
č. 2“ se společností AWT REKULTIVACE a.s. Cena díla se
navyšuje o 144 864,16 Kč bez
DPH, cena celkem po změně
činí 5 262 879,71 Kč bez DPH.
Lhůta plnění se prodlužuje o 20
kalendářních dní a činí tedy 206
kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

 o uzavření Smlouvy o pronájmu
římskokatolického kostela sv.
Jindřicha v Petřvaldě s pronajímatelem
Římskokatolickou
farností Petřvald u Karviné
za účelem pořádání novoročního koncertu dne 6. 1. 2019
v 15.00.
 o prominutí úhrady za pronájem
místnosti a kuchyňského prostoru v SKS Základní organizaci
Českého svazu žen, při příle-

žitosti výroční členské schůze
konané dne 13.12.2018 v době
od 15.30 – 19.00.
 o uzavření smlouvy se Statutárním městem Ostrava o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
území města Petřvald městskou
hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava
a.s., kde závazkový vztah se
uzavírá na období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2024 s tím, že výše
prokazatelné ztráty pro období
od 1. 1. 2019 do 31.12.2019
činí 1 236 659 Kč.
 o odpisu a likvidaci nalezených
věcí v majetku města z agendy
ztrát a nálezů.
 o prodeji nalezené věci v majetku města z agendy ztrát a nálezů formou obálkové metody.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu nebytových
prostor o výměře 101,86 m2
ve 2. nadzemním podlaží
v domě na ul. Gen. Svobody č.p.
930 na pozemku par. č. 426/1
v k.ú. Petřvald u Karviné.

Krásné prožití vánočních svátků a hodně
štěstí v novém roce
přeje redakční rada

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 10. 2018 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

100 210,00

101 467,00

86 385,38
10 221,56

Nedaňové příjmy

11 344,00

11 481,50

Kapitálové příjmy

-

120,00

309,09

Přijaté transfery

16 417,96

22 308,25

19 150,80

PŘÍJMY CELKEM

127 971,96

135 376,75

116 066,83

Běžné výdaje

94 949,00

99 806,15

74 226,73

Kapitálové výdaje

68 440,96

82 598,26

64 623,98

VÝDAJE CELKEM

163 389,96

182 404,41

138 850,71

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

24 873,71

36 838,00

48 447,66

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 600,00

500,00

500,00

485,72

-

-

-975,55

35 418,00

47 027,66

22 783,88

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 31. 10. 2018
Základní běžný účet

23 932 687,81 Kč

Fond rezerv a rozvoje

10 201 097,09 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2018 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Leden 2019
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V měsíci listopadu 2018 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu    

Filipa Balona

Mikuláše Hřiba

Amálii Mališovou

Annu Matyášovou

Máte-li také zájem o slavnostní
zápis Vašeho dítěte, kontaktujte
matriku:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadům a fotografie
z tohoto setkání najdete na web.
stránkách města: http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro
občanské záležitosti

Kristýnu Ruhswurmovou

Byli jsme blahopřát …
„…paní Anně Kulové, která oslavila
90. narozeniny.
Oslavenkyně s Ing. Jiřím Lukšou,
starostou
města
Petřvaldu,
a Ing. Pavlem Zelkem, ředitelem
Domova Březiny, p.o.  

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

Kristiána Šefla

Artura Žurka

Foto: Pavel Římánek
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OZNÁMENÍ O PRODEJI NÁLEZU:
dámské jízdní kolo OLPRAN CRUEZ s dětskou plastovou sedačkou
Město Petřvald v souladu s usnesením 1. schůze Rady města Petřvaldu č. 1/9 l) ze dne 19.11.2018 rozhodlo o prodeji nálezu č. 13/2015 dámského jízdního kola OLPRAN CRUEZ s dětskou plastovou sedačkou
formou obálkové metody (tzn. nabídka větší peněžní částky).

Petřvaldské noviny

Ztráty a nálezy

Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:  
• USB FLASH DISK ČERNÉ BARVY V PRŮSVITNÉM OBALU
Místo nálezu: Petřvald, ul. K Muzeu, pod budovou Střediska kulturních služeb
Majitel se může informovat v kanceláři č. 102 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 907.
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA LEDEN 2019
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Leden: 8., 15., 22., 29.

2. Svoz plastů
Písemné nabídky v zalepené obálce označené „KOUPĚ JÍZDNÍHO KOLA
OLPRAN CRUEZ“ doručte na adresu: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka čp. 2511, 735 41 Petřvald do 02.01.2019 do 17.00 hodin. Více
informací na tel. čísle 596 542 907.
Bc. Lucie Švandová
referent správního odboru

21. leden

3. Svoz papíru
17. leden

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
21. leden

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Den pro všechny
První prosincová sobota letos nabízela v Petřvaldě opět plno zážitků. Tradičně je zde k vidění mnoho
atrakcí – od vystoupení dospělých
i dětí s kulturním programem před
radnicí, přes vánoční dílny v knihovně a muzeu, obrovského anděla
kráčejícího před rozzářenou radnicí
až po slavnost rozsvícení vánočního stromu s velkolepým ohňostrojem.
Jsme rádi, že jsme mohli ke krásné
atmosféře tohoto dne přispět i my,
žáci a učitelé místní základní školy.
Vyrobili jsme při našem Dni tradic
spoustu vánočních ozdob různými
technikami a způsoby, pracujeme hodně s přírodními materiály
a klasickými postupy. Snažíme se
ve škole připomínat, že Vánoce nebyly vždy svátky konzumu.
Naše výrobky jsme nabídli rodičům
a dalším hostům jarmarku. Možná
jste potkali děti v dobovém oblečení, které jako by se vynořily z doby
první republiky, a jejich učitele stojící s úsměvem ve stáncích nebo
v knihovně u stolků plných svícnů,
věnců, ozdob na stromeček nebo
jmenovek na dárky.
Věříme, že jsme mnohým návštěvníkům sobotního odpoledně udělali radost nejen svými výrobky, ale
i otevřenými, magicky nasvícenými
kapličkami s reprodukcemi obrazů,
které vytvořil s dětmi pan učitel
Karásek. Opět jsme tak mohli ob-

divovat úplnou krásu křížové cesty
vedoucí ke kostelu, letos po opravě
zářícího novotou.
A jestli se i díky nám potkali u radnice naši bývalí žáci, prošli se
ke kostelu noví návštěvníci nebo si
z jarmarku zašly do knihovny rodiny
s dětmi, můžeme být spokojeni. Potom jsme podpořili svými aktivitami
Den pro dětskou knihu, a přispěli
jsme tak k hezkému předvánočnímu setkávání lidí u nás v Petřvaldě.
Mgr. Lenka Kocurková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Leden 2019
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Jak se jedlo za první republiky
Stoleté výročí vzniku naší republiky
jsme si ve škole připomněli mnoha
způsoby. Jedním z nejzajímavějších z nich byl i Týden prvorepublikové kuchyně, což byl týden, kdy
nám paní kuchařky připravovaly
jídlo podle receptů našich babiček
a prababiček.
Byl velký rozdíl, z jaké společenské
vrstvy recept pocházel. Herec Vlasta Burian například zaměstnával
kuchaře, který vařil belgickému králi, takže měl velice vybranou kuchyni plnou exotických lahůdek. Většina lidí však jedla velmi střídmě,
maso se objevovalo v jídelníčku jen
občas a hlavními potravinami byly
zelí, brambory a luštěniny. Tento

Masarykovy knedlíky

trend jsme zachytili i v našem školním jídelníčku.
A co nás překvapilo? Většina z nás
netušila, jak skromně se stravoval
náš první prezident T. G. Masaryk. Měl rád obyčejná jídla, hlavně
bílé polévky a kaše, také knedlíky.
Byl abstinentem a jako zákusek
ke kávě si dopřával většinou jen
ovoce. Možná proto, že vždy dbal
na svou kondici a štíhlou postavu
– denně cvičil a do pozdního věku
jezdil na koni.

Na nejoblíbenějším jídle našeho
pana prezidenta jsme si mohli
pochutnat také. Byly to švestkové
knedlíky s mákem. Paní kuchařky
nám je připravily spolu s dalšími
skvělými jídly. Týden prvorepublikové kuchyně se jim opravdu povedl.
Mgr. Lenka Kocurková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951, 973 / mobil: 723 909 247, 725 432 095
/e-mail: sks@petrvald-mesto.cz/petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

Pořiďte vánoční dárek
ve formě kulturního zážitku.
Zakupte vstupenky na divadlo,
které k nám v dubnu přijede.

Svaté neřesti

Vstupné 40Kč

Prodej vstupenek na místě

25. 4. 2019 v 19 hodin KD Petřvald
Vstupné 250 Kč
Předprodej vstupenek:
10. 12. – 21. 12. 2018
sekretariát Městského úřadu
od 2. 1. 2019 v SKS

Město Petřvald vás zve na

města Petřvald

2. února 2019 od 19.00 hodin
v Kulturním domě Petřvald

 hraje hudební skupina RUFUS
 vystoupí Stanislav Hložek
 v restauraci KD hraje CM TOLAR
 občerstvení formou rautu
 bohatá tombola, vstupné 600 Kč

Předprodej ve Středisku kulturních služeb od 7. ledna 2019
Objednávky na tel:596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz

Leden 2019
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Vánoční jarmark
V sobotu 1. prosince 2018 si mohli Petřvaldští užít předadventní čas
na Vánočním jarmarku, který byl připraven v prostorách před radnicí, ale
také v budově SKS a knihovny, a v Technickém muzeu. Návštěvníci si
mohli na všech místech zakoupit i vyrobit různé vánoční ozdoby, adventní
věnce či další symboly Vánoc.
Foto: Karel Návrat 		

Danuše Starečková, kulturní referentka
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KNIHOVNA PETŘVALD

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

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

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.

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

Termíny Klubu maminek:
8. ledna, 5. února, 5. března, 2. dubna, 7.
května, 4. června.
V lednu nebude probíhat kurz PC pro seniory

BROUČKIÁDA
V SKS se 15. listopadu sešlo na 150 broučků a berušek, kteří se s lampiónem prošli večerním Petřvaldem. Po příjemné procházce jsme se vrátili
před knihovnu, kde na nás čekal brouččí domeček, do kterého děti uložily
ke spánku vlastnoručně vyrobené brouky. Čekala je sladká odměna a pohádka v knihovně v podání paní Milady Římánkové, které tímto děkujeme.

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

Leden 2019
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POHODOVÉ VÁNOCE,
PLNÉ KRÁSNÝCH ČTENÁŘSKÝCH ZÁŽITKŮ,
PŘEJÍ KNIHOVNICE
Monika a Ivana

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

Z technických důvodů
v lednu 2019 zavřeno

OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY
Domov Březiny v Petřvaldě se bude rekonstruovat.
Domov Březiny je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.
Poskytuje služby v souladu se zákonem o sociálních službách, a to
osobám ve zvláštním režimu (převažují demence) a seniorům. Moravskoslezský kraj dokončil u většiny svých organizací humanizaci
a deinstitucionalizaci prostředí pro
poskytování sociálních služeb, a to
v souladu se svým Strategickým
plánem rozvoje sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji. Domov
Březiny již několik let připravoval
transformační projekty, které však
narážely na specifikaci nevhodných budov a vysokou nákladovost
kvalitní přestavby. V roce 2016 bylo
ze strany zřizovatele přijato rozhodnutí, které určilo budoucí směřování transformace s cílem poskytovat

sociální služby potřebným na požadované, velmi vysoké úrovni.
V roce 2017 byla vypracována
studie na vybudování nového,
čtvercového komplexu čtyř budov
s kapacitou 83 míst. Dvě původní
budovy z padesátých let minulého
století budou demolovány pro svoji opotřebovanost a havarijní stav,
jejich kapacita je momentálně 88
míst. Novostavba bude ve standardu pasívní dům, bude tvořena
ze sedmi komunit pro uživatele
s maximálním počtem 12 uživatelů v komunitě. Bude bezbariérová,
požárně i hygienicky bezpečná. Se
záměrem vytvořit uživatelům opravdu domácí přívětivé prostředí.
Dva pavilony, které zůstanou, budou stavebně upraveny s cílem zajistit uživatelům život v komunitě,

mít vlastní sociální zázemí, místnosti a koutky pro kvalitní trávení
volného času a pro kvalitní poskytování péče. Budovy prošly energetickými audity a budou zatepleny
včetně výměny střešních konstrukcí. Celý areál bude přizpůsoben
tak, aby mohli uživatelé naší cílové
skupiny trávit příjemné dny také
v přírodním prostředí.
V současné době jsou dokončová-

ny projekty pro stavební řízení. Lze
očekávat, že na jaře příštího roku
bude vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací.
A na podzim může být dodavatel vybrán. Pro náš domov to znamená,
že se ve výše odhadnutém termínu
budeme muset s našimi uživateli
vystěhovat do náhradních prostor.
Pro informaci nutno uvést, že celková kapacita je momentálně 156.
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Náš zřizovatel si je vědom složitosti
této situace a intenzivně hledá náhradní prostor. Je několik variant,
které je však předčasné uvádět,
protože termín pro stěhování uživatelů není znám. Důvody jsou prosté, v rámci stavebního řízení, které
není u nás jednoduché, můžou na-

stat nepředvídatelné komplikace.
Nebo se výběrové řízení na dodavatele stavby protáhne (např. se odvolá neúspěšný uchazeč) a termín zahájení stavby bude až v roce 2020.
A nutno ještě poznamenat, že
financování, které přesáhne 200
mil. Kč, nemusí klapnout a stavba

PERSPEKTIVY 2

se o rok odloží.
V nedávné době jsem zaregistroval
i obavy orlovských občanů o osud
jejich nemocnice. A v kontextu
informací, podaných výše mohu
ubezpečit, že náš domov nemůže
nijak ovlivnit její další podobu ani
existenci. Variant pro náhradní uby-

tování je několik. A že jedna paní
povídala, že půjdeme do „zrušené“
nemocnice, je sice lákavé, avšak
dnes nereálné. Možná za rok by
mohla být i tato varianta aktuální,
dnes však ne.
Ing. Pavel Zelek, ředitel

Rekonstrukce a
výstavba domova

MR Design CZ, s.r.o.
projekční kancelář
Nábřeží SPB 457/30
708 00 Ostrava Poruba
tel. : 605 258 711
Projektant
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Projektant
VYPRACOVALI:
Projektant
STAVEBNÍK :
Moravskoslezský kraj
28. Října 117, 702 18 Ostrava- Mariánské Hory
AKCE:

Rekonstrukce a výstavba domova Březiny
k. ú. Pet řval d u Karvin é, p .č. 27 70 /1,277 0/ 2, 27 71 ,277 2/ 1, 27 72 /3,277 2/ 4

Perspektivy 2
Č. ZAK.:
DATUM:
FORMÁT:

JÓGA
Až zvonek tiše zacinká
Tu zavoní nám vzpomínka
A obraz s vůní jehličí
Ať s láskou v srdci vyklíčí

Milí jogíni a ostatní přátelé a příznivci,
posílám vám všem krásné vánoční
pozdravení, přání tichých rodinných
chvil plných vzájemné pohody, lásky a soudržnosti.
Děkuji vám za všechen čas, který spolu trávíme ať už v hodinách
praktikování jógy nebo mimo ně.
Přeji všem do nového roku harmonii ve vztazích domácích i pracovních, kamarádských i sousedských.
Je-li spokojenost v duši, klid v mysli
a láska v srdci, pak už není nic, co
by v životě scházelo.
Krásný rok 2019
Jolanda Inka Burová

SILVESTROVSKÝ
ŠLAPÁČEK ANEB ROK
SE S ROKEM SEŠEL
… a je to tady zase. Přelom v kalendáři, skoro by se dalo říci nový
začátek (i když ten si můžete spustit kdykoliv). Ale tak jsme si to, my
lidé, nastavili, a tak konec roku
bývá ve znamení veselí a vzájemného setkávání.
A proto jsem i letos připravila malou zimní procházku Petřvaldem
a okolím zakončenou závěrečným
posezením v příjemné hospůdce.
Podle počasí si obujte botky do terénu, půjdeme i lesními cestami,
přiberte dobrou náladu a nějaké
to silvestrovské tekuté občerstvení,
aby nám nedošly síly předčasně.
Na šlapáček zveme nejen kamarády jogíny, jejich rodinné příslušníky a domácí mazlíčky, ale prostě
všechny, kdo si chtějí den před
Silvestrem trošku protáhnout nohy
a provětrat plíce.
Jolanda Inka Burová
Sejdeme se v neděli 30.12. 2018
v 9.00 hodin u Penny

10/2017
10/2017

MĚŘÍTKO:
Č. VÝKRESU:

D.1.1.11

24. 10. 2017 10:53:00

VÝKRES:
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TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Starší přípravka

3. 11. - mistrovské utkání okr. přeboru (12. kolo - první jarní kolo).
3:1
(2:1)
TJ PETŘVALD - Lokomotiva LOUKY		
Branky a as.: 35.´T. Budina (O. Kostka), 42.´T. Budina z pen. (faul na J.
Jiřičného), 78.´D. Kršák z přímého kopu.
Sestava: J. Janča - O. Cudrák, I. Goldbricht (27.´D. Durczok), D. Knorr, F.
Marek - V. Zajíček, T. Budina, J. Jiřičný, D. Kršák (82.´ R. Müller) - O. Kostka
(67.´M. Nalevajka), M. Gorovič (89.´J. Dubový).

24. 11. - první turnaj Zimní ligy (hráno v hale ve Stonavě).
0:0
TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN		
TJ PETŘVALD - MSK ORLOVÁ			
1:0
Branka: A. Súdna.
TJ PETŘVALD - MFK KARVINÁ			
3:1
Branky a asistence: M. Pokorný (V. Kuzma), V Kuzma z pen., M. Křístek
(V. Kuzma).
1:0
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE		
Branka: A. Súdna.
Výborný výkon celého týmu!
J. Cífka

Po dvanácti odehraných zápasech mají hráči Hepa 33 bodů a jsou na 1.
místě tabulky.
23
Celkem letos odehráli 33 utkání s bilancí:
z toho: - přípravné zápasy	  4
- mistrovské zápasy
19

4
2
2

6
4
2

117:73
26:40
91:33

O mužstvo se starali M. Budina (trenér), J. Cífka (asistent trenéra)
a P. Šilhánek (vedoucí mužstva).
P. Sekera

Dorost
4. 11. - mistrovské utkání krajské soutěže (13. kolo).
Slavia ORLOVÁ - TJ PETŘVALD			
5:1
(3:0)
Branka: 53.´J. Volný.
Sestava: D. Pokorný - J. Rusoň, M. Urbánek, J. Berger, T. Laskovič - M. Krištofík, B. Stoklasa, J. Zborovský, J. Volný - D. Knorr, R. Gábor.
Po třinácti soutěžních kolech jsou dorostenci Hepa na předposledním 13.
místě se 6 body.
V. Uher

Starší žáci
10. 11. - přátelské utkání.
1:5
(1:2)
Gascontrol HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD		
Branky a as.: F. Lakatoš 2 (M. Sobek, D. Lach), A. Durczok (M. Sobek), Z.
Kandráč (A. Burget), A. Burget (M. Sobek).
Sestava: J. Bořil - A. Mlčoch, V. Sommer, D. Lach, P. Müller - A. Durczok,
Z. Kandráč, M. Sobek, A. Burget - A. Rybarčík, F. Lakatoš. Hokejově střídal
K. Kandráč.
P. Gorovič

Družstvo dorostu

Starší přípravka s trenéry J. Cífkou a R. Sobitou.

Mladší přípravka
18. 11. - přátelské zápasy v hale ve Stonavě.
Utkání se hrála dvoukolově systémem tři na tři.
TJ PETŘVALD - Baník OSTRAVA			
9:7 a 7:1
TJ PETŘVALD - Baník ALBRECHTICE		
3:3 a 3:4
Sestava a branky: M. Sikora 1, O. Hanzal 4, J. Vajdiak, A. Skutek 17, V.
Řezáč.
Kluci byli za výborné výkony odměněni zaslouženým potleskem spokojených rodičů.
R. Gřibek
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SK SLAVOJ PETŘVALD
SK Slavoj Petřvald oslavil 90. výročí svého založení
(1928-2018)
Sobota 10. 11. 2018 byla ve znamení oslav 90. výročí SK Slavoj
Petřvald. Oslavy, kterých se zúčastnili fanoušci, hráči a jejich rodiny
a v neposlední řadě naši přátele
z Dolní Lomné. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno spoustu
dobrot (prdelanka pana předsedy,
jitrnice, jelítka, uzené klobásky, řízečky, sekaná, kolena, Eliščin dort).
I pitný režim byl náležitě dodržován
(nealko, pivečko a něco ostřejšího).
Samozřejmě vše bylo v rámci oslav
zdarma. Za tento super raut musíme poděkovat našemu panu předsedovi Davidu Pavlitovi.

Samozřejmostí byl velkolepý ohňostroj a efekty v barvách Slavoje.
Tak zas za 10 let při oslavách 100
se tu všichni tu opět shledáme!!!

MY JSME SLAVOJ!!!!  
Martin Frank

Oslavy začaly přátelským zápasem s SSK Dolní Lomná. Kamarádi z Lomné předali našim hráčům
krásný dárek v podobě triček k našemu výročí. Mockrát děkujeme.
Výsledek zápasu nebyl důležitý
a zahalila ho mlha oslav:-). Každý,
kdo přišel, dostal na památku button a klíčenku věnovanou jubileu
Slavoje.

NAPSALI NÁM
Poděkování
Rádi bychom poděkovali touto cestou našim rodičům Nadi a Přemkovi za jejich lásku, péči, čas, obětavost, výchovu, trpělivost, podporu
a mnoho dalšího. Máme Vás moc rádi!
Vaše děti Lenka a Erik

Poděkování
Touto cestou děkujeme za dlouholetou péči o moji maminku, paní Vandu Szkrobišovou, MUDr. Chudobovi a zdravotní sestřičce paní Ožanové.
Dcera Květa s rodinou

FEJETON POVÁNOČNÍ

CO V MRAZÍKOVI NEBYLO
Na svatbě Ivana s Nasťou se jedlo a pilo, dokud něco bylo. Starý ruský zvyk říkal, že svatba má trvat tři dny, jak dlouho trvala tato svatba, se v archivech nedochovalo. Protože ale po hostině opravdu nic nezbylo, Nasťa upekla pirohy a cukroví a jela s Ivanem Mrazíka obdarovat.
Ten je přivítal s otevřenou náručí. „Jsem rád, že jste na mě nezapomněli. Jak se vám odměním?”
„Už jste pro nás udělal dost,” odpověděl Ivan. „A jsme vám vděčni.”
„A jste šťastní?”
„Ano, jsem!” řekl Ivan. „Mám nejlepší a nejhodnější ženu na světě!”
„Já jsem také šťastná,” řekla Nasťa. „Mám muže, kterého jsem si přála!”
Venku znepokojeně zaržáli koně.
Ivan se otočil ke dveřím. „Půjdu se podívat, jestli se kolem nepotulují vlci.”
Když odešel, Mrazík se otázal: „A ty, Nastěnko, jsi opravdu šťastná?”
„Opravdu, Dědečku Mrazíčku, opravdu.” Sklouzla provinilým pohledem na svůj téměř plochý hrudník a tichounce dodala: „Jen kdyby...”
Mrazík ji nenechal domluvit. „Chápu, děvenko. To snadno napravíme.” Vzal berlu mrazilku a klepl s ní do dřevěné podlahy. Z Nastiných půlek byly
najednou dvaapůlky.
Ta se podívala do zrcadla a oči jí zazářily. „Děkuji, Dědečku Mrazíčku, děkuji!” Vlepila mu rychlou pusu a rozběhla se za Ivanem.
„Děvenko nešťastná!” zavolal za ní. „Málem ses dotkla berly mrazilky a zase usnula!”
Ale to už Nasťa neslyšela, protože se zvenčí ozvaly rolničky jejich spřežení.
Po čase se o tom doslechla i její nevlastní sestra Marfuša a rozhodla se, že to tak nenechá. Naložila si košík jídlem a vydala se k pařezu nad lomem,
kam chodívala, když se nepohodla s mámou. Sedávala tam tak dlouho, dokud košík nebyl prázdný.
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Několik dní se nic nedělo. Když to chtěla vzdát, kde se vzal, tu se vzal, objevil se dědeček Hříbeček: „Ty tu na někoho čekáš?”
Marfuša si leknutím odplivla. „Ne tebe nečekám, trpajzlíku! Chci Dědka Mrazíka! Vypadni, nebo ti ukopnu klobouk!”
Dědeček Hříbeček se zamračil. „Možná se ho dočkáš, možná ne!” Zatočil se dokola a zmizel.
Mrazík se objevil za pár dní. „Co tu děláš, děvče?”
Marfuša vstala a dala si ruce v bok. „Kde ses tak dlouho flákal, dědku! Udělej mi taky pětkrát větší prsa! Ne pětkrát, ale padesátkrát!”
„Opravdu to chceš, děvče? Opravdu to chceš?”
„Chci! A dělej! Nebo -“
„Ať je tedy po tvém!” řekl Mrazík a udeřil berlou mrazilkou do země.
V té chvíli se vedle něho objevil dědeček Hříbeček a cinkl prsty do svého puntíkovaného klobouku, aby kouzlo znásobil.
Marfuša vykřikla, protože se její hruď začala nadouvat. Rostla a rostla a rostla, až prsa překročila hranici lomu a vlastní vahou ji stáhla dolů.
Marfuša vykřikla podruhé. Její výkřik chvíli rezonoval krajinou, pak utichl.
„Jo, jo,” řekl dědeček Hříbeček. A než se zatočil a zmizel, dodal: „Když chce někdo přespříliš, vždycky na to doplatí.”
A Nasťa s Ivanem? Žili spolu šťastně až do smrti, jak to bylo v pohádce. Jak jinak, když do sousední vesnice měli sedmdesát kilometrů.
Vladimír Kostiha

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Anna Kulová

90 let

Vojtěch Vašek a Jana Valentová

Anna Matyášová

Alena Miazgová

87 let

Jenovefa Sládková

85 let

Miroslav Robert Fiedor

Longina Pěčonková

91 let

Jiří Skoupil

80 let

Bartoloměj Tomeček a Oldřiška
Nyčová
Novomanželům přejeme mnoho
štěstí na společné cestě životem.

Tibor Szöcs

Rudolf Pierzchala

89 let

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

František Fojtík

78 let

Milan Budina

66 let

Josef Ponča

74 let

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

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřání
Dne 25. prosince 2018 oslaví své významné životní jubileum, 85 let,
paní Jenovefa Sládková.
Mnoho štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let přejí synové
Vladimír a Miloslav s manželkami, vnučky Jana, Martina a Monika, vnuci Ondřej a Tomáš.

Vzpomínáme
Jen kytičku na hrob Vám můžeme dát a s láskou tiše vzpomínat.
Dne 13. prosince 2018 by se dožil 80 let náš milovaný tatínek a dědeček
pan Michal Matúška
a zároveň jsme vzpomněli dne 28. listopadu 2018 smutné 13. výročí úmrtí naší drahé maminky a babičky
paní Emilie Matúškové.
S láskou vzpomínají synové Zdeněk, Luboš a Michal s rodinami.

Dne 26. listopadu 2018 uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka,
tchýně, babička, sestra, teta, sestřenice a neteř
paní Marie Peřinová.
S láskou vzpomínají dcera Marta, zeť Zbyněk,
vnučky Hana, Radka
a sestra Zdenka s rodinou.

To, že se rána zhojí, je jen zdání, v srdci zůstává
bolest a vzpomínání.
Dík za to, čím jsi pro nás byla. Díky za každý den,
jenž jsi pro nás žila.
Dne 24. listopadu jsme si připomněli nedožité 95.
narozeniny paní Štěpánky Paláčkové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Vlasta,
vnučka Jarmila a vnuk Jiří s rodinami.
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Čas utíká a nevrací, co vzal, ale vzpomínky
v našich srdcích žijí dál.
Dne 23. prosince 2018 uplyne 20 let, kdy nás
navždy opustil pan Raimund Majda.
S úctou a láskou vzpomínají synové Petr, Jiří
a Miroslav s rodinami.

Vzpomínky jsou jako ptáci…, nikdo je nevolá
a přesto se stále vrací.
Dne 24. prosince 2018 by se dožil 85 let
pan František Puzoň a dne 9. března 2019
vzpomeneme 20 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Anežka,
syn Miroslav a dcera Vlasta s rodinami.

20 let už není s námi
pan Ivo Kotra,
rodák z Petřvaldu.
* 25. 12. 1942, † 6. 1. 1999
Vzpomínají manželka Marta, dcera Martina a syn
Radim s rodinami.

Čas utíká a nevrací, co vzal, ale láska
a vzpomínka v nás žijí dál.
Dne 7. ledna 2019 vzpomínáme 10. výročí úmrtí,
kdy nás opustil navždy pan Juraj Baľo.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Milada,
dcery Věrka, Pavlínka
a syn Martin s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 7. ledna 2019 vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí pana Martina Stuchlíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Eva
a rodina Lehoczká.

Dík za to, čím jsi pro nás byl, dík za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Dne 9. ledna 2019 vzpomeneme 15. výročí, kdy
nás náhle, bez slůvka rozloučení, opustil
pan Miroslav Kalousek.
S láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Milovala jsi život a chtěla jsi žít, přišla nemoc
a musela jsi odejít.
Dne 11. ledna 2019 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní Jindřišky Pitákové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila
s rodinou, synové Pavel, Ivan, Václav
a druh Jan s rodinami.

Dne 21. ledna 2019 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
paní Drahuše Prusenovské.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef
a celá rodina.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 23. ledna 2019 by se dožil 80 let
pan František Knybel.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Monika
a Lenka s rodinami.

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil
a měl nás tolik rád.
Dne 23. ledna 2019 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Jaroslava Juříka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Evženie,
dcery Jana a Taťána s rodinami.

Úmrtí
Snad byl už čas odejít, bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít, v půjčovně času však měli vyprodáno.
Dne 15. listopadu 2018 nás náhle opustila ve věku 78 let
paní Vanda Szkrobišová.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Květoslava a syn Stanislav s rodinami.

Leden 2019
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

- 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...

21. - 24. ledna 2019 denně 9.00 - 18.00 hod.

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

Listovní dodejna Petřvald u Karviné nabízí práci
na pozici DORUČOVATEL/KA – nástup ihned.
Informace – kontakt:
DEPO Ostrava 71
Žvaková Lucie – vedoucí oddělení v provozu
e-mail: zvakova.lucie@cpost.cz
tel. 731 134 805, 954 392 941

VETERINÁRNÍ
ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková

Po – Pá:
15.00 – 18.00 hod.

Ošetření mimo ordinační
hodiny možné
po telefonické domluvě

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

✂

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

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

CHCETE MÍT ČISTÉ VOZIDLO BĚHEM CELÉHO ROKU?
Zveme Vás na nově otevřené samoobslužné mycí centrum na konci ul. Záchranářů v Orlové, u kruhového
objezdu (u Horníka). Nabízíme bohatou volbu až sedmi mycích programů a to i jedinečný bezkonkurenční
mycí program ,,Aktivní pěna XXL‘‘, kde doslova zasněžíte své vozidlo pěnou a další mytí bude hračkou!
U Nás nemusíte mít strach z poškrábání laku, při mytí je používán kartáč z koňských žíní, který je šetrný
k laku vozidla. Teplá voda při mytí je samozřejmostí. Zásluhou podlahového vytápění lze užít myčku až
do – 20°C. Nemáte zkušenosti se samoobslužným mytím? Nemusíte mít obavy, při mytí můžete ZDARMA
využít služeb obsluhy, která Vám vstřícně vše vysvětlí. Otevírací doba je NON STOP, za pouhých 10,-Kč
máte 65 sekund mytí. Po odjezdu z našeho mycího centra Vám bude doslova HEJ .

Budeme se těšit na Vaši návštěvu, s pozdravem Hej Myčka,
spol. Jaroslav Janči s.r.o. tel.: 603 466 394
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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

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:

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.

Danuše Starečková,
tel.: 596 542 973,
e-mail:
petrvaldskenoviny@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

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

Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608 370 379

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

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