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POZVÁNKA

Při příležitosti Dne tradic města Petřvald byli za dlouholetou práci pro město oceněni Mgr. Milada Římánková
a MVDr. Vilém Kačmář. 						
foto: Pavel Římánek

INFORMACE Z RADNICE
Informativní rychlostní radary
Město Petřvald zakoupilo v letošním roce dva informativní rychlostní radary, a to především z důvodu lokalizace
míst, kde se nedodržují pravidla silničního provozu, ale také z důvodu ovlivnění chování řidičů projíždějících danou lokalitou. Radary nám také napoví množství aut projíždějících ve sledované oblasti. Z důvodu množství údajů
vás seznamujeme pouze s konečnými výsledky měření, ale z detailní analýzy je zřejmé, že tyto radary mají pozitivní vliv na řidiče a jejich chování na cestě, a většina řidičů si toto uvědomí. Mimo jiné tyto podklady používáme pro
spolupráci s městskou policií, která v našem městě působí na základě smlouvy z města Orlové, a analyzujeme
tak místa pro měření rychlosti Městskou policií Orlová v Petřvaldě.
Ing. Petr Dvořáček
místostarosta

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
11. 12. 2019 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.

KALENDÁŘE NA
ROK 2020
Občané města Petřvaldu, kterým nebyl kalendář doručen do
poštovní schránky do 15. 11.
2019, mají možnost si kalendář
vyzvednout v termínu od 18.
do 29. 11. 2019 na podatelně
MěÚ v kanceláři č. 102.

Petřvald, ul. Šumbarská, U Vodojemu, směr do města
Od:
18.3.2019
Do:
24.3.2019
Počet vozidel:
9 253
Povolenou rychlostí jelo [%]:
53,04
Průměrná rychlost všech vozi48,8
del [km/h]:

25.3.2019
31.3.2019
9 268
55,18

1.4.2019
7.4.2019
9 638
54,44

8.4.2019
14.4.2019
9 500
54,08

15.4.2019
21.4.2019
9 883
54,07

22.4.2019
28.4.2019
9 226
54,11

29.4.2019
5.5.2019
9 052
54,74

6.5.2019
12.5.2019
9 283
56,06

13.5.2019
19.5.2019
9 440
56,12

20.5.2019
26.5.2019
9 441
56,24

27.5.2019
2.6.2019
9 457
55,58

48,2

48,1

48,6

48,3

48,2

48,5

48,2

48,1

48,3

48,2

Petřvald, ul. Šumbarská, u hřiště, směr do města
Od:
3.6.2019 10.6.2019 17.6.2019 24.6.2019 1.7.2019 8.7.2019 15.7.2019 22.7.2019 29.7.2019 5.8.2019 12.8.2019 19.8.2019 26.8.2019
Do:
9.6.2019 16.6.2019 23.6.2019 30.6.2019 7.7.2019 14.7.2019 21.7.2019 28.7.2019 4.8.2019 11.8.2019 18.8.2019 25.8.2019 1.9.2019
Počet vozidel:
8 683
9 309
10 145
10 048
8 824
8 666
8 339
8 234
8 010
8 032
8 228
8 049
8 103
Povolenou rychlostí jelo [%]:
38,65
41,04
42,72
41,75
42,52
39,82
39,59
39,26
39,39
39,40
39,23
39,25
37,00
Průměrná rychlost všech vo52,7
52,4
51,9
52,4
51
52,4
52,3
52,5
52,4
52,4
52,5
52,6
52,6
zidel [km/h]:
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
16. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 19. září 2019
RM rozhodla  
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.		
 o uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo pro „Rekonstrukci zahrady MŠ Závodní v Petřvaldě IV“ se společností AWT Rekultivace a.s.. Cena díla se navyšuje
o 177 313,05 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí 1
507 315,29 Kč bez DPH.
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Zimní údržba místních komunikací II.“ a o
uzavření smlouvy se společností SMO, Městská akciová společnost Orlová, která má nabídkovou cenu za pohotovost 3 000
Kč bez DPH/1 měsíc; za plužení
850 Kč bez DPH/1 hodina.
 o uzavření Smlouvy o spolupráci
při koordinaci realizace staveb
veřejných komunikačních sítí
CETIN a města Petřvald se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
 o zvýšení počtu zaměstnanců
města Petřvaldu zařazených do
městského úřadu s účinností od
1. 1. 2020 v souvislosti s převze-
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tím objektu Technického muzea
do vlastnictví města Petřvaldu.
RM vzala na vědomí
 předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2019.
17. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 30. září 2019
RM rozhodla
 o podání žádosti o dotaci z programu „EFEKT II. 2020“ - státního programu na podporu úspor
energie a využití obnovitelných
zdrojů energie pro rok 2020 na
výměnu stávajících sodíkových
svítidel za nová LED svítidla.
 neakceptovat návrh na posílení spojů linky MHD Havířov č.
876403.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro stavbu pod názvem
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ se společností „HAOSPOL
s.r.o. Cena díla se navyšuje
o 1 473 481,92 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
4 041 923,- Kč bez DPH. Termín
plnění se prodlužuje do 13. 12.
2019.
 o přijetí dotace a o uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 50 tis. Kč, účelově určené na realizaci projektu
„Den tradic města Petřvaldu“.

ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ U KONTEJNERŮ
Město Petřvald se neustále snaží
udržovat a zvyšovat čistotu veřejných ploch pravidelným úklidem.
Kromě běžného sběru pohozených
odpadků a úklidu černých skládek
je bohužel pravidelnou činností zaměstnanců střediska údržby úklid
nepořádku u kontejnerů, který zde
zanechávají neukáznění a pohodlní občané. Místo toho, aby odpad
odvezli do jiného nepřeplněného
kontejneru, případně na nedaleký
sběrný dvůr, odloží odpady vedle
kontejnerů. Úklid tohoto nepořádku stojí město mnoho úsilí, času
i energie, které by mohlo vynaložit
jinde.

Nastává topná sezóna, a proto si pojďme připomenout, jak správně topit.

Povinnost odkládat odpad na místa k tomu určená vychází z ustanovení § 17 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech. Obecně závazná
vyhláška města č. 1/2007 pak určuje místa, kam je možné odpad
odkládat. Neukáznění občané, kteří odloží odpad mimo místa k tomu
určená, svým jednáním zhoršují
kvalitu a vzhled okolí a zároveň zakládají černé skládky, čímž se dopouští přestupku, za který jim může
být uložena pokuta.
Každý občan by si měl uvědomit,
že odkládání odpadů u kontejnerů
je zakázáno!

1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se
o to, co jde z Tvého komína.

2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
3. Nespaluj odpadky!
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu,
oheň nedus.

5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou
dávku za dlouhý čas.

6. Pravidelně čisti kotel a komín.
7. Používej moderní kotel či kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150
až 250°C.

9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top
jen tam, kde potřebuješ.

10. Top tak, jak chceš aby topil Tvůj soused

Více informací o správném spalování v lokálních topeništích najdete na
http://smokeman.cz/

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA LISTOPAD 2019
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27

2. Svoz plastů
18., 19. (9. - 1100 l nádoby)

3. Svoz papíru
14., 15. (25. – 1100 l nádoby)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.

Provoz sběrného dvora:           
Zimní období od 1.11. do 31.3.

Letní období od 1.4. do 31.10.

Po – Pá 		
So – Ne

Po – Pá 		
So – Ne 		

9.00 – 17.00
9.00 – 16.00

9.30 – 18.00
9.30 – 16.30

Ing. Zuzana Sáňková
referent odboru výstavby a životního prostředí

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
• NÁLEZ 15/2019: DÁLKOVÝ OVLADAČ VRAT
Místo nálezu: Petřvald, křižovatka ulic Sokolská a Nejedlého
• NÁLEZ 16/2019: 1 KS KLÍČ A ČIP NA ŠŇŮRCE
Místo nálezu: Petřvald, ul. K Muzeu 89, na lavičce za budovou muzea
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
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Byli jsme blahopřát  
„…paní Vítězslavě Kikové, která oslavila 90. narozeniny.“
Těšíme se na další setkání s jubilanty, které se bude konat v prosinci
tohoto roku.
V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout naše pozvání do
obřadní síně, rádi Vás navštívíme doma. Stačí si jen na matrice Městského úřadu Petřvald dohodnout termín.
Kontakt: tel. 596 542 904, e-mail: 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

Oslavenkyně s panem starostou Ing. Jiřím Lukšou.

Setkání jubilantů v kulturním domě   

Rok se s rokem sešel, je tady podzim 2019 a s ním i tradiční akce městského úřadu a hlavně komise pro občanské záležitosti. Tou je pozvání jubilantů narozených v roce 1949 a 1944 do Kulturního domu v Petřvaldě na
malou oslavu jejich kulatých narozenin. Letos se jich sešla skoro stovka.
V pátek 4.10 v 13.30 se začali všichni pozvaní scházet. Při vstupu do
sálu byli přivítáni starostou Ing. Jiřím Lukšou i místostarostou Ing. Petrem
Dvořáčkem. Byli obdarováni krásnou růžičkou. Usadili se k vyzdobeným
stolům, na kterých bylo nachystáno malé občerstvení. Mohli se občerstvit
také kávou nebo čajem. Všichni se těšili na program, který následoval.
K velkému překvapení všech přítomných na pódiu vystoupili ti, kteří nás
provázejí obřady na našem městském úřadě. Celým programem nás provedl pan Rastislav Širila, na klavír hrála paní Mgr. Regina Bednaříková, na

Zleva: Ing. et BcA. Adam Grygar, MgA.Daniela Grygarová Art.D., Mgr. Regina
Bednaříková, Karolína Levková a Rastislav Širila.
foto: Pavel Římánek

housle paní MgA. Daniela Grygarová a své hlasy nechali rozeznít slečna
Karolína Levková a pan Ing. et BcA. Adam Grygar. Po ukončení programu,
který byl odměněn dlouhým potleskem, se jubilanti dali do rozhovoru se
svými kamarády i známými a zavzpomínali si na veselé i smutné příběhy,
které prožili.
Závěrem chci poděkovat vedení města, hlavně matrikářce paní Ivaně
Tomkové, Petře Bierské, komisi pro občanské záležitosti a panu Kamilu
Szlauerovi za přípravu a zorganizování této krásné akce pro naše starší
občany.
Petr Přeček
člen komise pro občanské záležitosti

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 9. 2019 V TIS. KČ
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 30. 9. 2019
Základní běžný účet
34 340 912,21 Kč
Fond rezerv a rozvoje
15 202 226,89 Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
108 420,00
11 696,00
22 400,85
142 516,85      
106 134,26
41 128,15
147 262,41      
6 665,56
-1 920,00
4 745,56

UPRAVENÝ ROZPOČET
109 580,34
11 936,00
26 203,66
147 720,00      
117 530,22
54 018,25
171 548,47      
25 748,47
-1 920,00
23 828,47

SKUTEČNOST
84 201,43
10 038,69
147,25
24 199,56
118 586,93      
75 259,24
26 902,11
102 161,35      
-14 457,68
-1 440,00
-527,90
-16 425,58

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2019 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

4

Petřvaldské noviny

JUBILANTI V OBŘADNÍ SÍNI
Dne 14.9.2019 přijali členové komise pro občanské záležitosti v obřadní síni MěÚ jubilanty, kteří oslavili výročí 80.,85. a 90. narozenin. Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a životní pohodu.
Za KPOZ Šárka Němcová

Sedící zleva: Eva Obracajová, Dáša Tomášková, Ludmila Tomanová, Ing. Milan Šimko, Marie Poláková, Jindřiška Kožušníková, Věra Michálková,
Josef Motloch.
Stojící zleva: Rastislav Širila – účinkující, Mgr. Šárka Němcová – členka rady města, Ing. Jiří Lukša – starosta města, Ivana Tomková – matrikářka.
Foto: Pavel Římánek

V měsíci září 2019 se dostavili k slavnostnímu zápisu do obřadní síně

Patrik Baleja

Petr Krapl

Jan Kubeša

Bruno Ligocki

Elen Maslovská

Ema Mynaříková

Stella Polák

Ester Sedláková

Foto: Pavel Římánek (Petr Krapl, Elen Maslovská, Stella Polák), Karel Návrat (Ester Sedláková, Patrik Baleja, Bruno Ligocki, Jan Kubeša, Ema Mynaříková)

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
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Slavnostní ocenění pracovníků v sociálních službách
Město Orlová pořádalo dne 8.
10.2019 v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v obřadní síni radnice v Orlové
- Městě akci Oceňování pracovníků
v sociálních službách u příležitosti
XI. ročníku Týdne sociálních služeb
v ČR 2019. Této slavnostní akce se
zúčastnili zástupci sociálních služeb
působících na území města Petřvaldu a Orlové a rovněž mezi hosty byli
zástupci obou měst. Za město Petřvald byl přítomný starosta Ing. Jiří
Lukša a tajemnice Mgr. Eva Kaňová.
Po krátkém programu a prezentaci
hodnocení oceněných pracovníků
v sociálních službách byly oceněným předány kytice a drobné dárky
jako vyjádření poděkování za jejich
obětavou práci.
Za vzornou práci pro klienty pečovatelské služby města Petřvaldu byla
v letošním roce oceněna pečovatelka paní Bc. Iveta Haichlová. Bc.
Iveta Haichlová byla zaměstnána
jako pečovatelka města Petřvaldu
od 1. 1.2018 do 31. 7.2019. Před

nástupem do pečovatelské služby
pracovala jako pracovnice přímé
péče v sociálních službách. Je vdaná a vychovala dvě děti, které jsou
již dospělé. Je čerstvou babičkou.
Paní Iveta je zkušenou a erudovanou pracovnicí, která svou práci vykonávala pečlivě, citlivě a s láskou.
Se svými klienty jednala upřímně a
s empatií, byla vždy připravena jim
pomoci a poskytnout podporu. Při
plnění svých pracovních úkolů byla
pečlivá a důsledná, bylo na ni vždy
spolehnutí. Pro své charakterové
vlastnosti byla oblíbená nejen u klientů, ale i v kolektivu pečovatelské
služby.
Za dobu, kdy pracovala jako pečovatelka, prošla obdobím změn v pečovatelské službě města Petřvaldu,
které hravě zvládla:
• Dovoz obědů autem pečovatelské služby (předtím jezdila pečovatelka s řidičem)
• Systém dovozu obědů v plastových krabičkách opatřených fólií

• Byl dán do provozu PC program
pro pečovatelskou službu včetně
čteček od prosince roku 2018.
V letošním roce se rozhodla ze zdravotních důvodů přejít u zaměstnavatele města Petřvald na jinou pracovní pozici, což je pro pečovatelskou
službu velkou ztrátou. Do další práce přejeme paní Ivetě pevné zdraví,
rodinnou pohodu a stálý úsměv na
tváři. Ivetko, děkujeme.
Poděkování za obětavou práci patří
nejen oceněné pracovnici, ale všem

našim současným i bývalým pečovatelkám paní Jarušce Balonové,
paní Kamile Kantorové, paní Andree Volné, paní Lucii Vicherkové a
paní Boženě Vítečkové za jejich náročnou práci, kterou vykonávaly pro
naše občany, ať již seniory, občany
zdravotně a tělesně postižené nebo
v rodině s dětmi.
Bc. Ivana Rajdusová

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Branný den

Ve dnech 12. - 13. 10. 2019 proběhl na Základní škole a Základní umělecké škole v Petřvaldě „Branný den“. Tato akce byla pořádána ve spolupráci
s Muzeem civilní obrany Ústí nad Labem.
Projektový den rozvíjel občanské a sociální kompetence a kompetence
k řešení problému a byl zaměřen na ochranu obyvatelstva za mimořádných situací. Obsah byl přizpůsoben současným trendům ve vzdělávání.
Pozornost byla věnována zejména tématům „Osobní bezpečí a krizové situace“, „Přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví“, „Mimořádné události a rizika s nimi spojená“, „Nebezpečné látky“,

„Mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi“
a „Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života“.
Žáci byli rovněž seznámeni s tématy „Naše vlast a vlastenectví, právní
základy státu“, byly jim přiblíženy úkoly a činnost armády. Žáci byli vedeni k uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při
běžných, rizikových a mimořádných událostech i poznávání otázek obrany
státu.
Na školním hřišti bylo umístěno několik stanovišť, kde si žáci 5. - 9. tříd
prakticky vyzkoušeli poskytování první pomoci, střelbu na cíl, hod granátem na cíl, výběr nejdůležitějších předmětů a věcí při evakuaci, čekala
je ukázka zbraní, vojenské výbavy a výcviku, vyzkoušeli si ochranný oděv
a plynovou masku pro případ ohrožení při chemickém útoku apod.
Věříme, že tato akce byla pro žáky velmi přínosná a že si odnesli mnoho
nových zkušeností a poznatků. Naše poděkování patří také Sdružení rodičů při Základní škole, Školní 246, Petřvald, z.s., které celou akci financovalo.
		
Mgr. Ivana Studená
zástupkyně ředitelky školy
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
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V naší škole třídíme baterie,
chráníme tím přírodu
Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií? Je toho hodně, protože
ze 100 kg baterií získáme recyklací 65 kg kovonosných surovin. Nejvíce
zinku, oceli a manganu a dále také nikl, olovo, kadmium, kobalt, měď, a
dokonce v malém množství i stříbro. Tyto kovy mají využití například ve
stavebnictví, ale dají se z nich vyrobit třeba i nové popelnice nebo také zinkové krémy a mastičky proti miminkovským opruzeninám, sklokeramické
desky, hudební nástroje, hračky nebo šperky.
Baterie poctivě sbíráme i u nás v ZŠ a ZUŠ Petřvald. V minulém školním
roce 2018/2019 jsme v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět vytřídili 213 kg použitých baterií, což představuje 138 kg kovonosných surovin. Tato sběrová čísla nás řadí mezi nejaktivnější školy v republice. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi děkovný list.
Jsme rádi, že můžeme touto cestou přispět k ochraně životního prostředí.
Bez třídění by se baterie, obsahující škodlivé látky i těžké kovy, dostaly na
skládky a docházelo by tak ke znečišťování ovzduší, půdy a vody. Dáme-li
recyklací bateriím šanci na nový život, není zapotřebí získávat nerostné suroviny další těžbou a také omezíme pronikání škodlivých látek ze skládek
do přírody. Pomáháme tak přírodě a učíme se všichni přemýšlet jinak a
chovat se zodpovědněji vůči prostředí, ve kterém žijeme.

Kariérové poradenství - nové metody
17. 9. 2019 se vybraní pedagogičtí
pracovníci naší školy zúčastnili školení Kariérové poradenství ve škole
prakticky vedeného lektorkou paní
Mgr. Dorotou Madziovou. Školení bylo hrazeno z projektu MAP
II a v Orlové se do něj zapojili výchovní a kariérní poradci z Orlové
a okolí.
Na základě aktivizace interaktivních didaktických metod řízení
vlastní profesní a vzdělávací dráhy
se účastníci semináře seznámili

s novými trendy poskytování kariérového poradenství ve školách.
Celodenní seminář přinesl mnoho
nových metod a pohledů na kariérní poradenství, které se žákům nejen devátých ročníků na naší škole
snažíme poskytovat.
PhDr. Ing. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)
Ing. Alena Zítková
(učitelka předmětu Volba povolání)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Jablíčkohrátky

Ve škole mohou i v letošním roce žáci odevzdávat k recyklaci baterie, elektrozařízení a tonery vždy ve středu o velké přestávce u kabinetu fyziky. Pro
všechny občany města je před školou k dispozici červený kontejner na
drobná elektrozařízení i na baterie. Mohou tak přispět nejen k ochraně
životního prostředí, ale také našim dětem umožní získat body, které lze
využít na úhradu osvětových vzdělávacích akcí v oblasti environmentální
výchovy. Děkujeme.
Mgr. Marie Hlavatá,
koordinátor EV na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Plavecká soutěž měst – Orlová 2019
Dne 2. 10. 2019 se uskutečnila na krytém bazénu v Orlové – Lutyni Plavecká soutěž měst. Naši žáci se jí zúčastnili v hojném počtu. Nakonec na
soutěž vyrazilo celkem 41 dětí, z toho 28 dětí z druhého stupně a 13 dětí
ze stupně prvního. Na všech účastnících bylo vidět velké odhodlání dokončit 100m trať. Podle nás si děti tuto akci užily a těší se na další ročník.
Mgr. Jiří Majerek a Mgr. Hynek Peter,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní, p. o.

Nová kuchyně v mateřské škole
V červnu tohoto roku byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně na pracovišti MŠ 2. května 1654. Průběh celé této stavební akce
byl vzat skutečně od podlahy a nezůstalo opravdu nic (čeho by se ruka
všech, kteří se na rekonstrukci podíleli) nedotčeno. V kuchyni byla vybudována nová kanalizace, na základě toho musely být zcela odstraněny původní podlahy a vytvořeny nové, dále pak byly vybudovány nové
přívody vody, elektroinstalace, obklady, ale také v neposlední řadě pro
nás nejdůležitější nová vzduchotechnika. Veškeré tyto práce trvaly celé
tři měsíce, ale i přesto mohu konstatovat, že to stálo určitě za to, jelikož
teď máme nejenom krásnou, ale především funkční kuchyni, za což
velice děkujeme vedení města, které bylo ochotno celou tuto záležitost
zrealizovat. Děkujeme paní Mgr. Lucii Polkové a paní Vendule Bajtkové
(MÚ Petřvald), jenž měly celou přestavbu pod svými křídly a na vše bedlivě dohlížely, ale také děkujeme paní ředitelce ZŠ a ZUŠ Ing. Zdeňce
Kozlovské, která nám poskytla po celou dobu rekonstrukce náhradní
kuchyňské prostory k vaření pro naše děti z MŠ i cizí strávníky.
Bc. Andrea Doffková, ředitelka MŠ

„Kdo jablko denně sní, k tomu lékař nechodí“ praví jedno anglické přísloví.
A my v mateřské škole lékaře nechceme. Máme totiž rádi zdraví a smích.
Právě proto jsme využili příležitosti a tomuto krásnému symbolu podzimu
jsme v pondělí 30. září 2019 uspořádali oslavu s názvem Jablíčkohrátky.
Tohoto pěkného odpoledne se zúčastnily děti z MŠ Závodní 822 a MŠ
K Muzeu 257 se svými rodiči.
Ač počasí nepřálo a díky silnému větru byl zrušen pohádkový program na
zahradě MŠ, paní učitelky se nenechaly vyvést z míry a akci i tak uspořádaly. Nakonec vše dopadlo dobře. Akce se uskutečnila v tělocvičně ZŠ
a ZUŠ Petřvald. Tímto děkujeme paní ředitelce Ing. Zdeňce Kozlovské za
zapůjčení prostor pro tuto akci.
Děkujeme také rodičům za spolupráci s upečením štrúdlu, vytvořili jsme
společně školkový rekord a délka klikatého štrúdlu nakonec přesáhla 15
metrů. V průběhu odpoledne se děti se svými rodiči postupně střídaly na
stanovištích a plnily jablíčkové úkoly. Mezi soutěžemi bylo např. vyšplhat
si pro jablíčko, zdolat překážkový slalom se svázáním nohou, hod na cíl,
přenést jablíčko na lžíci k cíli. Společně jsme si pak také s dětmi zatancovali na minidiskotéce. A sladkou odměnou na závěr bylo ochutnávání
voňavých štrúdlů.
Jablko je nazýváno králem ovoce. Nejen proto, že se jedná o jeden z korunovačních klenotů, ale především díky svému blahodárnému vlivu na
lidský organismus. Cílem této události bylo nejen upozornit na důležitost
tohoto ovoce, ale také vytvoření společného zážitku, propojení generací,
strávení společného času v dnešní uspěchané době. Rádi se inspirujeme
heslem: „Míň věcí, víc zážitků.“ Děkujeme vedoucím učitelkám MŠ Bc.
Žanetě Vychodilové a Bc. Šárce Návratové za uspořádání této podzimní
akce a těšíme se na další společné zážitky.
Bc. Markéta Čájová
učitelka MŠ Závodní 822,
odloučené pracoviště
MŠ Petřvald 2. května 1654, 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

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

8. – 10. listopadu 2019
Kulturní dům Petřvald

PÁTEK
16.00
HOD.

divadlo ŠAMŠULA

PÁTEK
18.00
HOD.

divadlo DEVÍTKA

„JAK SE LÉČÍ PRINCEZNY“
Pohádka o namyšlené princezně, kterou k rozumu
přivede kouzelná babička a dětské publikum.

JOHN CHAPMAN A JEREMY LLOYD –

(NE)PRODEJNÉ MANŽELKY

Kterak prodat firmu za pomoci manželek, které
jsou nuceny se vydávat za objednané placené
společnice.

SOBOTA
10.00
HOD.

divadlo SMÍŠEK

SOBOTA
13.00
HOD.

datyňské amatérské divadlo

ČERT A KÁČA

SOBOTA

15.00
HOD.

SOBOTA

18.30
HOD.

NEDĚLE

autorská pohádka pro větší děti

ČLOVĚKA NEPOCHOPÍŠ
komedie o svérázných hostech na
maloměstě
BOBAN Bohumín

VÁLKA VYPUKNE PO
PŘESTÁVCE
divadelní dramatická hra
amatérské divadlo SKŘÍTEK

15.00
HOD.

STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE

NEDĚLE
17.30
HOD.

Příležitostný ochotnický soubor při DDM
Rychvald

klasická pohádka pro děti

„O NEPOSLUŠNÉ PRINCEZNĚ“

DIOS Propadlo Václavovice

moderní autorské bajky s tématikou
fyzikálních zákonů – pro děti i dospělé

VINETUOVA BAČKORA

parodie na známé příběhy z divokého
západu

Divadelní kavárna bude otevřena vždy už půl hodiny před každým představením.
Vstupné na jedno představení 50 Kč. Na všechna představení v pátek 70 Kč.
Na všechna představení v sobotu 100 Kč. Na všechna představení v neděli 70 Kč.
Pátek, sobota, neděle 200 Kč. Děti do 15 let zdarma.
Předprodej ve středisku kulturních služeb – tel: 596 542 973, 725 432 095.
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Den tradic 2019 21. 9. 2019
foto: Pavel Římánek, Petr Voznica
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30.listopadu 2019 u radnice v Petřvaldě
13.30 hod. – slavnostní zahájení

13.40 hod. – cimbálová muzika HÁJ
15.00 hod. – andělská poselství
15.10 hod. – vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Petřvald
15.20 hod. – vystoupení dětí ze ZUŠ Petřvald

15.45 hod. – historická hudební skupina CALATA

16.35 hod. – andělská poselství
17.00 hod. – rozsvícení vánočního stromu
17.10 hod. – VÁNOČNÍ KONCERT

OD 13.00 DO 17.00 HODIN

* tvořivé dílny v knihovně a
v Technickém muzeu Petřvald * otevření kapliček
* žehnání adventních věnců v římskokatolickém kostele * výstava vánočních výrobků žáků ZŠ
* pražírna kávy s posezením * koňský povoz*
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KINOKAVÁRNA
V KULTURNÍM DOMĚ

ÚTERÝ 26. listopadu 2019 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

POHÁDKÁŘ

STŘEDA 27. listopadu 2019 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

český film
vstupné: 50 Kč

2. prosince 2019

JUMANJI
dobrodružný film USA
vstupné: 30 Kč

Kulturní dům v Petřvaldě
v 16.00 hod.
Vstupné pro dítě 100 Kč (v ceně mikulášský balíček),
vstupné pro dospělého 50 Kč.
Předprodej vstupenek v SKS od 18.11.2019 – tel: 596 542 951, 596 542 973.

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

Den pro dětskou knihu

KLUB MAMINEK

Společně s vánočním jarmarkem se i letos v knihovně bude konat
30.11.2019 Den pro dětskou knihu. Srdečně zveme na:
• dílničky pro děti (zdarma)
• nákup nových dětských knih
• drátování s Šárkou Dvořákovou (cena 50,- Kč za výrobek)
• výrobu adventních věnců (zdarma)
• načerpání vánoční atmosféry (zdarma)

Klub maminek se uskuteční 5. listopadu,
3. prosince a 7. ledna

Týden knihoven v naší knihovně.
Ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2019
jsme v naší knihovně slavili Týden
knihoven. Cílem Týdne knihoven je
propagovat čtení v místní komunitě
a ukázat knihovnu jako místo nejen
ke čtení, ale také k setkávání. Tradičně se v tomto týdnu mohli noví
čtenáři zaregistrovat na jeden rok
zdarma. Hříšníkům jsme odpustili
poplatky za upomínky a proběhl
také velký výprodej vyřazených
knih (děkujeme paní Milušce Krystové ).
Hned v pondělí, 30. 9. se u nás
sešli žáci 1. a 2. ročníků ZŠ, aby si
poslechli pohádku. Letos četli: pan

starosta Ing. Jiří Lukša, pan místostarosta Ing. Petr Dvořáček, paní
Mgr. Lucie Polková, paní Jarmila
Skálová, paní Inka Burová a paní
Lucie Skrzyžalová. Všem čtoucím
moc děkujeme za čas věnovaný
dětem.
Pro děti jsme připravili Drakiádu,
které letos počasí opravdu přálo
a kde se sešlo více než 120 účastníků! Každý dostal diplom a sladkost. Byl také vyhodnocen nejvýše
a nejdéle létající drak a jako speciální cena – diplom za nejmenšího
draka ( pididraka
).

Ve čtvrtek 3. 9. k nám přijelo Studio bez kliky s interaktivní přednáškou
Leták, pamflet, samizdat. Žáci 8. a 9. ročníku vyslechli poutavý výklad
vztahující se k tomuto tématu a v závěru si mohli na historických tiskařských strojích vyzkoušet, jak se takový leták tisknul v období 2. světové
války či v době totality.

Listopad 2019

V pátek k nám do knihovny zavítala oblíbená spisovatelka dětských knížek
paní Zuzana Pospíšilová. Pro žáky 4. tříd měla připravenou krásnou besedu o svých knížkách, kterých již napsala více než sto! Tři své nové knihy
naší knihovně věnovala. Moc děkujeme.
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Od začátku školního roku k nám také pravidelně chodí na besedy děti
z MŠ a základní školy. Jsme za to moc rádi, protože, jak řekl John Ruskin:
„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla“.

Naše knihovna patří mezi nejlepší v kraji. Knihovna bezbariérově
Již 5. rokem uděluje Moravskoslezský kraj spolu s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje
/Knihovník(ce) Moravskoslezského kraje. Letos byla naše knihovna mezi
nominovanými knihovnami. Přestože jsme nezískali hlavní ocenění, nominace nás velmi potěšila a vnímáme ji jako závazek do dalších let nadále
zlepšovat naše služby a vzhled knihovny.

Bookstart pokračuje

Vzhledem k tomu, že naše knihovna sídlí v 1. patře, chtěli bychom upozornit občany se sníženou mobilitou na možnost navštívit náš sklad v přízemí
budovy, kde je uložena takřka třetina našeho knižního fondu. Sklad je
otevřen k volnému výběru každé pondělí od 13:00 – 17:00. Po domluvě
a v rámci organizačních možností také kdykoli v půjčovních hodinách. Je
také možné nahlédnout do online katalogu na našich webových stránkách a vybranou knihu si telefonicky nebo emailem objednat.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská
Tel.: 596 542 952
Dětský blog: knihovnapetrvald.blogspot.cz

I v dalším období budou rodiče miminek na vítání občánků na městském
úřadě dostávat v rámci projektu Bookstart motivační balíčky od knihovny
týkající se čtení a čtenářství. Balíček obsahuje malou knížečku pro nejmenší děti a metodický materiál pro rodiče, jak začít dětem číst a seznam
doporučené literatury.

LISTOPADOVÉ DRÁTOVÁNÍ
S LEKTORKOU
ŠÁRKOU DVOŘÁKOVOU
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Budeme vyrábět
3D drátované srdce zdobené korálky.
Během kurzu bude i ukázka tvorby paní Dvořákové
s možnosti zakoupení výrobků.
K Muzeu 150 Petřvald, tel.:596 542 952 www.petrvald.knihovna.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Vydařený výlet

Je ráno 12. září 2019. Velká skupina členů i nečlenů Klubu důchodců
na Březinách odjíždí za slunečního
svitu směrem na Valašské Meziříčí.
Konkrétně máme namířeno do Muzea řeznictví.
Dobře naladěni již po deváté hodině
ranní vystupujeme z autobusu před
zmíněnou budovou. Dvě usměvavé
pracovnice nás odvádí do připravené místnosti, aby nám pustily film,
který nás zavedl do starých časů,

na zabijačku. Mnozí z nás s nostalgií vzpomínali díky tomuto filmu na
to, jak to dříve na zabijačce vypadalo. A protože se všem sbíhaly sliny
při sledování filmu o zabijačce, tak
nás naše milé průvodkyně pohostily výtečnými uzenářskými výrobky
z produkce Krásno. A ty jsme zapili
skvělým pivem. Kdo chtěl, ten si
mohl v podnikové prodejně společnosti Krásno, která má vchod hned
vedle Muzea řeznictví, nakoupit

výrobky.
Také jsme se dověděli, že Muzeum
řeznictví zahájilo provoz v září roku
2015. Nedílnou součástí komentované prohlídky byla přehlídka desítky let starých řeznických strojů z 1.
poloviny 20. století. Mne osobně
zaujal ve výstavních prostorách
ukázkový obchod prodejny uzenin
a masa z těchto časů.
Poté jsme přijeli do města Valašské
Meziříčí a v kavárničkách či restauracích jsme se osvěžili nápojem
nebo obědem, někteří výbornou
zmrzlinou.
V odpoledních hodinách nás čekala prohlídka zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Zámek Lešná leží 8
km severozápadně od Valašského
Meziříčí uprostřed stejnojmenné
obce. První zmínky o zámku spadají do poloviny 14. století, kdy je zde
uváděna gotická vodní tvrz. Renesanční přestavba tvrze na zámek
byla zahájena koncem 16. století
a sídlo postupně získalo charakter čtyřkřídlé budovy s arkádovým

nádvořím. Poslední přestavba byla
realizována na přelomu 19. a 20.
století za hraběte Filipa Kinského.
Tehdy získal zámek dnešní klasicistní podobu ovlivněnou doznívajícím empírem.
Součástí zámku je zámecký park
o rozloze 7,5 ha s bohatou sbírkou
azalek a rododendronů. Park byl
založen počátkem 19. století. Vzácné dřeviny z první etapy výsadby
jsou tedy již 200 let staré. Během
roku se v parku pořádají kulturní a
společenské akce pro veřejnost.
Výlet se nachýlil ke svému konci. Spokojeni, obohaceni o nové
zážitky jsme se v podvečer vrátili
domů do Petřvaldu. Je na místě
poděkovat za proplacení autobusu
zastupitelům našeho města, kteří
v rozpočtu města také pamatují na
své seniory. Takže moc děkujeme a
už se těšíme na další výlet v příštím
roce.
Za všechny přítomné
Jarmila Skálová, předsedkyně KD

OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY
Vinobraní

Dobrovolníci

24.9.2019 pořádal Domov Březiny pro své uživatele, jejich rodinné příslušníky a známé tradiční Vinobraní. Tato očekávaná a velmi oblíbená společenská akce se letos konala ve venkovním areálu Domova. Pro přítomné
byl připraven kulturní program, krásná výzdoba a chutné občerstvení.
Podávala se buchta s kávou, bramborový salát s kuřecím řízkem a chybět nesměl sladký burčák. K ochutnání byl bílý a červený, který rozlévaly
pracovnice převlečené do dobových krojů. K dobré náladě přispělo nejen
slunečné počasí, ale především oblíbená skupina DUO VOX, která hrála
nejen k poslechu, ale i k tanci.

Společenských akcí
pořádaných našim
domovem mají možnost zúčastnit se
i dobrovolníci z dobrovolnického centra
Adra Havířov, se kterým od roku 2010
Domov Březiny spolupracuje. Dobrovolníci
pravidelnými návštěvami seniorů vyplňují
jejich volný čas a jsou
jim podporou při volnočasových aktivitách. Přinášejí nové nápady, nadšení, zkušenosti a především nabízejí seniorům neformální vztah. Pokud
máte zájem o dobrovolnictví v našem domově, rádi uvítáme nové tváře.
Můžete navštívit webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech nebo kontaktujte sociální pracovnici
Domova Březiny Bc. Katarzynu Waclawiecovou (waclawiecova@domovbreziny.cz), která Vám ráda poskytne potřebné informace.

Nové vozidlo

Domov Březiny rozšířil svůj vozový
park o sedmimístné vozidlo s po-

honem CNG, které bylo pořízeno
z podpory Státního fondu životního
prostřední ČR. Vozidlo značky VW
Caddy je uzpůsobeno pro přepravu
osob s omezenou mobilitou a disponuje dostatečným zavazadlovým
prostorem pro přepravu kompenzačních pomůcek. Při provozu nezatěžuje životní prostředí a také
šetří náklady organizace. Díky na-

šemu vozovému parku můžeme
lépe naplnit potřeby a přání uživatelů, kteří jsou takto z naší strany
podporováni pro zachování kontaktu se společenským prostředím,
což je jeden z cílů naší organizace.
V našem domově se snažíme seniorům poskytovat kvalitní péči, která by nebyla možná bez dotací, jež
nám ze svého rozpočtu pravidelně

poskytují města Petřvald, Orlová,
Havířov, Karviná a financování
zajišťuje i Moravskoslezský kraj,
jakožto zřizovatel Domova Březiny,
p.o. Tímto za poskytnuté dotace
zmíněným městům a kraji děkujeme.
Vedení Domova Březiny p.o.,
Petřvald
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Ohlédnutí za koncertem
V neděli 22. září potěšili publikum v našem kostele sv. Jindřicha svým
vystoupením pedagogové a posluchači Lidové konzervatoře v Ostravě. Během benefičního koncertu zazněly skladby řady barokních i novodobých
umělců. Slyšeli jsme skladby Antonína Dvořáka, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Andrewa L. Webbera
a mnohé další.
Účinkovali posluchači houslové třídy Mgr. Alžběty Kolářové, posluchači pěvecké třídy Mgr. Josefa Frysčáka a komorní orchestr Lidové konzervatoře.
Chrámem se nesla nádherná církevní hudba, která společně se zpěvem
naplnila přítomné svým jedinečným kouzlem. Účinkující byli odměněni
dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Do svých domovů jsme se rozcházeli
naplněni krásou barokní hudby i moderními skladbami. Vše bylo umocněno výbornou akustikou petřvaldského kostela.
Výtěžek tohoto benefičního koncertu bude věnován na opravu kostela sv.
Jindřicha v Petřvaldu.

Děkujeme za krásné chvíle. Již teď se těšíme za rok v září. V neděli odpoledne po sobotním DNI TRADIC, nashledanou.
Za spolupořadatele Jana Andilová
členka farní rady

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
7. 9. - mistrovské utkání I. B. třídy (5. kolo).
TJ PETŘVALD - Lokomotiva PETROVICE „B“
5:2
(4:2)
Branky: 5.´A. Fukala - 0:1, 17.´M. Mikulec (as. J.
Sztymon) - 1:1, 32.´D. Knorr (-) - 2:1, 34.´G. Molnari - 2:2, 39.´T. Budina (J. Jiřičný) - 3:2, 44.´J.
Jiřičný (M. Mikulec) - 4:2, 62.´T. Budina z přímého kopu (faul na V. Zajíčka) - 5:2.
První utkání v dresu Hepa odehrál D. Siuda.
15. 9. - mistrovské utkání I. B třídy (6. kolo).
2:1
(1:1)
VĚŘŇOVICE - TJ PETŘVALD
Branka: 2.´M. Gorovič (as. J. Jiřičný).
21. 9. - mistrovské utkání I. B třídy (7. kolo).
2:0
(0:0)
TJ PETŘVALD - SEDLIŠTĚ
Branky: 59.´J. Sklepek (as. T. Budina), 72.´V.
Zajíček (J. Sztymon).
První utkání za Hepo odehrál V. Petráš.
28. 9. - mistrovské utkání I. B třídy (8. kolo).
HNOJNÍK - TJ PETŘVALD
7:1
(5:1)
Branka: 28.´J. Jiřičný (as. J. Sztymon).
Po 8. kole jsou hráči Hepa na 11. místě se 7
body.
Trenér - M. Budina, as. trenéra - J. Cífka, vedoucí
mužstva - P. Šilhánek.
P. Sekera

Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD
7:2
(2:1)
Branky: D. Lach, A. Durczok.
TJ PETŘVALD - Gascontrol HAVÍŘOV
4:1
(3:0)
Branky: D. Lach 2, A. Durczok, Š. Bitala.
1:7
(1:3)
TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV
Branka: D. Lach.
(2:0)
STARÉ MĚSTO - TJ PETŘVALD 3:0
R. Klečka

Mladší žáci
Mistrovská utkání krajské soutěže.
STAŘÍČ - TJ PETŘVALD
1:12
(0:5)
Branky: Š. Böhm 4, M. Křístek 4, M. Pokorný 3,
Š. Bitala.
TJ PETŘVALD - Slovan HAVÍŘOV
4:2
(2:1)
Branky: M. Pokorný, K. Kandráč, M. Křístek, Š.
Böhm.
2:2
(1:1)
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD
Branky: Š. Böhm 2.
TJ PETŘVALD - Gascontrol HAVÍŘOV
4:1
(1:0)
Branky: Š. Böhm 2, M. Křístek, M. Pokorný.
TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV
2:3
(0:2)
Branky: Š. Bitala, Š. Böhm.
(3:1)
STARÉ MĚSTO - TJ PETŘVALD 6:1
Branka: M. Pokorný.

Dorost
Mistrovská utkání krajské soutěže.
TJ PETŘVALD - Lokomotiva PETROVICE
0:7
(0:4)
BRUŠPERK - TJ PETŘVALD nehráno.
TJ PETŘVALD - KOPŘIVNICE 2:4
(1:3)
Branky: J. Berger, D. Pokorný.
BYSTŘICE n./O. - TJ PETŘVALD
4:1
(2:0)
Branka: M. Sobek.
V. Uher
K. Pokorný

Starší žáci
Mistrovská utkání krajské soutěže.
STAŘÍČ - TJ PETŘVALD
8:1
(4:1)
Branka: Š. Bitala.
TJ PETŘVALD - Slovan HAVÍŘOV
5:0
(1:0)
Branky: J. Kubíček 2, K. Kandráč, V. Tomoszek,
vlastní.

Starší přípravka
Mistrovská utkání okr. přeboru.
MFK KARVINÁ - TJ PETŘVALD 8:1
Branka: D. Pěgřím.
TJ PETŘVALD - TĚRLICKO
2:11
Branky: D. Pěgřím 2.

(5:1)
(1:3)

MSK ORLOVÁ - TJ PETŘVALD 5:1
Branka: E. Ševěček.
TJ PETŘVALD - DĚTMAROVICE 3:10
Branky: D. Bednář 2, K. Skýba.
J. Cífka

(2:0)
(3:3)

Mladší přípravka
9. 9. - turnaj č. 1 - hráno v D. Datyních.
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD
2:4
Slovan HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
3:6
D. DATYNĚ - TJ PETŘVALD
5:5
Branky: D. Juchelka 1, M. Heczko 5, K. Skýba 7,
V. Wencel 2.
Na blátivém terénu kluci předvedli velmi snaživé
výkony, v brance nás podržel skvěle chytající D.
Juchelka.
16. 9. - turnaj č. 2 - hráno v Orlové.
MSK ORLOVÁ - TJ PETŘVALD 4:8
MFK KARVINÁ „B“ - TJ PETŘVALD
3:20
Branky: D. Juchelka 1, T. Hána 3, O. Hanzel 2, A.
Skutek 6, K. Skýba 5, A. Tomoszek 8, V. Wencel
3. Výborný výkon.
23. 9. - turnaj č. 3 - hráno na Hepu.
TJ PETŘVALD - Gascontrol HAVÍŘOV
10:3
TJ PETŘVALD - MFK KARVINÁ „A“
3:17
Branky: V. Wencel 4, A. Skutek 3, M. Heczko 2,
A. Tomoszek 1, M. Sikora 1, T. Hána 1, K. Skýba
1.
30. 9. - turnaj č. 4 - hráno v Karviné.
MFK KARVINÁ „B“ - TJ PETŘVALD
0:12
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD
0:5
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD
1:2
Sestava a branky: D. Juchelka - V. Wencel 6, J.
Vajdiak, M. Heczko 2, K. Skýba 4 - A. Skutek 1,
T. Hána 2, V. Řezáč 1, M. Sikora - O. Hanzel 1, A.
Tomoszek 2. Výborný výkon.
R. Gřibek
dokončení na str. 14
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Předpřípravka
22. 9. - turnaj v Albrechticích.
V neděli 22. září uspořádal oddíl kopané z Albrechtic mezinárodní turnaj za účasti devíti
družstev. Kluci z Hepa (ročníky 2013, 2014) si
mohli poprvé v životě vyzkoušet, jaké je to zahrát si ve skutečném dresu proti různým soupeřům (včetně Baníku Ostrava). Utkání se nehrála
na výsledky, ale jen pro radost. Poděkování patří
jak pořádajícímu oddílu za organizaci turnaje,
tak všem hráčům a rodičům.
R. Gřibek

Cyklistický klub FESO Petřvald – Březiny pořádá nábor
zájemců o silniční cyklistiku z řad chlapců i děvčat,
ročníky narození - 2004 až 2009.
Možnost zapůjčení závodních kol!
Nábor se koná každé úterý a čtvrtek v 16:00, sobotu a neděli v 10:00 hod. v klubovně cyklistiky na Březinách.
kontaktní tel. 739 473 047, 604 737 883                     e-mail:smatas@seznam.cz

Prapor SDH Petřvald-Březiny s vůbec nejstarším uvedeným letopočtem - 1855
na frýdeckém zámku. V Moravskoslezském kraji se dosud hasičské
prapory „setkávaly“ pouze v rámci
jednotlivých okresů.
Hasičské prapory patří mezi jedny
z nejvíce opečovávaných symbolů
hasičských sborů a doprovázejí je
už od jejich vzniku, přestože už v
té dávné minulosti 19. a 20. století byla jejich výroba nákladná. V
dnešní době si můžeme tyto krás-

V sobotu 14.9.2019 se ve Frýdku-Místku sešlo na historicky prvním
setkání hasičských praporů Moravskoslezského kraje několik stovek
profesionálních, dobrovolných a
podnikových hasičů s osmi desítkami praporů. S praporem SDH Petřvald-Březiny měli tu čest se slavnostního aktu zúčastnit náměstek
starosty SDH Filip Heczko a vedoucí mládeže SDH Radek Barwik.
Prapory se sešly před frýdeckou
bazilikou Navštívení Panny Marie,
kde se konala slavnostní mše s
požehnáním tří nových hasičských
praporů – Územního odboru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK)
ve Frýdku-Místku, Střední odborné
školy a vyšší odborné školy (SOŠ
a VOŠ) požární ochrany ve Frýdku-Místku a sboru dobrovolných hasičů z Lískovce.

Následoval průvod centrem okresního města z Mariánského na Zámecké náměstí, kde všechny prapory obdržely pamětní stuhu.
Aktu se mj. zúčastnili senátor Parlamentu ČR Jiří Carbol, primátor
Frýdku-Místku Michal Pobucký,
předseda komise bezpečnosti a
IZS Rady Moravskoslezského kraje
Patrik Bocek, starosta krajského
Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Leo Kuběna, ředitel HZS
MSK brig. gen. Vladimír Vlček a ředitel SOŠ a VOŠ požární ochrany ve
Frýdku-Místku plk. Radim Paloch.
Spolu s nimi a hasičskými praporečníky se zde setkali zástupci
dobrovolných a profesionálních
hasičů z Polska a Slovenska, Moravskoslezského kraje, měst, obcí,
církve, ostatních složek IZS a dalších spřátelených subjektů. Akce
byla zakončena výstavou praporů

né historické kousky prohlédnout v
mnoha hasičských muzeích a expozicích na území celé České republiky, mezi jiným i v Hasičském muzeu
města Ostravy. Výroba jednoho hasičského praporu se dnes pohybuje
minimálně kolem 70 tisíc korun.
Prapor SDH Petřvald-Březiny se
ze všech praporů pyšní nejstarším
uvedeným letopočtem – 1855.
Zdroj: Zpravodajství HZS MSK
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NAPSALI NÁM
Soutěže jsou někdy prospěšné.
Z televize i novin jsem se dověděl,
že v rámci republiky je vyhlašována
nejhezčí obec, nejhezčí náměstí,
zahrada, ulice.
Když tak procházím se psem Petřvaldem, vyhlásil bych nejlhostejnější ulici, a to Parys u domu č.
84,85. Nájemníkům v těchto domech je totiž naprosto lhostejný
nepořádek u popelnic - kontejnerů,
které mají vedle domu. Jednou je
tam hromada nábytku - sedací souprava. A když to Residomo uklidí,

jsou to pytle s odpadem u kontejnerů, staré koberce, či matrace,
a to pořád dokola. Aby toho nebylo málo, tak ještě před domem je
vrak auta, vedle rozbité sklo a jiný
nepořádek. Dům má hádám 12
bytů a nikdo se nenajde, kdo by
toho nepořádníka, který tam dělá
ten binec, napomenul? Už se tolikrát upozorňovalo, že popeláři neodvezou to, co není v kontejneru.
A pořád se najde někdo, kdo neví,
že to patří dovnitř kontejneru a ne

vedle. I kdyby se vymlouval, že kontejner je plný, tak přece může věci
dát dovnitř, jakmile se kontejner
vyprázdní. A ten vrak před domem?
Až se některé z děcek na vraku zraní, pak to bude řešit? Ten dotyčný
by si měl pořádně přečíst Domovní
řád, kde v čl. 6 písm. a/ je uvedeno
- způsobí-li nájemník mimořádné
znečištění okolí domu, je povinen
znečištění neprodleně odstranit.
Jinak bude odstraněno na jeho náklady. A vrak auta, který tam stra-

ší již delší dobu, jistě znečištěním
je. A v odstavci b/ je uvedeno, že
nájemníci jsou povinní komunální
odpad odkládat do nádob k tomu
určených a u sběrných nádob udržovat pořádek a čistotu.
Takže nepořádník uklidit ten binec
a ostatní nebýt lhostejní a upozornit na nepořádek. Pak se možná
budete moci přihlásit do soutěže
o nejhezčí ulici.
Lubomír Mixa

„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který
jí v jednom z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku
kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena
na částku více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním
vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady,
platební karta a finanční hotovost ve výši několika tisíc korun. Celkovou
škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku
tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového prostoru
vozidla a například onu tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla
na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední
části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO
S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw.
Ve spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, a to
v prostředcích MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl
využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký
okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda,
ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší.
V tomto období mívají s sebou nakupující také větší finanční hotovost.
Je faktem, že i na psychiku nás všech může mít toto náročnější období
roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné
krádeže při předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou usnadnit páchání protiprávního jednání.

Takový je náš Petřvald!
A jak čas letí jako ptáci,
doletěl nám už k sedmdesáti(pěti).
Když klouby, páteř zabolí,
sejdem se třeba o holi
a nebudem si připouštět,

kolik že nám to už je let.
A stejně tak jak před lety,
zapějme si kuplety
o tom, jak život krásný je,
jen když se dobře prožije.

K vytvoření rodinného rodokmenu hledám rodinné příslušníky a příbuzné předků těchto jmen:
Josef Čuřidlo, Konstantina Nižolková, Františka Olšarová, Josefína
Mišáková.
Prosím všechny, kteří by měli jakékoliv informace, aby mě kontaktovali.

Pátek 4. 10. 2019 byl nádherný den. Komise KPOZ a matrikářka města
Ivana Tomková pro nás seniory připravila úžasné oslavy našich letošních
narozenin. Děkujeme za příjemné a vzorně připravené prostředí kulturního domu, milé úsměvy hostesek z řad zastupitelek, za nádherné rudé
růže, skvělé pohoštění a za úchvatný kulturní program. Individuální fotografie nám budou připomínat, jak nápaditý program pro nás naši obětaví
zastupitelé vymysleli. Díky vám, díky, díky!

Děkuji Dušan Čuřidlo, Petřvald
Tel. 737 021 430

Za všechny oslavence Irena Mannová a Jana Kafková

Hledáme předky do rodinného rodokmenu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Jaroslava Římánková 95 let
Jiřina Oleśkowová
85 let
Ing. Milan Kaňok
80 let
JUDr. Jan Jadamus
80 let
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.

Martin Brokeš

Patrik Baleja

Mojmír Bolek

70 let

a Tamara Slováčková

Petr Krapl

Božena Kráčalíková

88 let

Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě
životem.

Ema Mynaříková

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Stella Polák
Sára Rohelová
Ester Sedláková
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Vzpomínáme
Těžko se nám s Tebou loučilo,
těžko je nám bez Tebe žít.
Se stálou bolestí v srdci vzpomínáme na druhé
výročí, kdy nás opustil dne 29. září 2017 náš
námi milovaný pan Zdeněk Knybel.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka Libuše, rodina a přátelé.

Dotlouklo Tvé srdce, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 14. října 2019 by se dožila 90 let
paní Helena Kubišová.
Zemřela 9. března 2019.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami.

Dne 17. října 2019 si připomeneme 18 let od
úmrtí paní Anděly Pětvalské.
Kdo v srdci žije, ten nezemřel.
Vzpomeňte si s námi.
Dcery Helena, Miluše a Zdeňka s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme mít.
Dne 19.října 2019 uplyne 10.let kdy nás navždy
opustil náš milovaný pan Oldřich Juchelka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Ludmila,
dcery Ivana, Šárka,
Jana a syn Petr s rodinami a švagrová Dagmar.

Dne 18. října by se dožila 90 let naše maminka
paní Svatava Barnášová
a 16. října by se dožil 93 let náš tatínek
pan Ing. Lubomír Barnáš.
S láskou vzpomínají dcera Jarmila a syn Honza s rodinami.

Jak krásné by bylo Ti blahopřát,
jak těžko je u hrobu stát,
kytici růží dát, s láskou a slzami v očích
na Tebe vzpomínat.
Dne 29. října 2019 by se dožila 85 let
paní Jarmila Gaszczyková z Petřvaldu.
S úctou vzpomínají dcery Růžena, Dáša,
Vladislava, Renáta a Petra s rodinami.

Dne 7. září uplynulo již 19 let od úmrtí naší
milované maminky
Evy Nedobové
a dne 30. října si připomeneme nedožitých 75 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Pavla, Eva a
syn Tomáš s rodinami.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který
jsi pro nás žil.
Dne 31. října 2019 jsme vzpomněli 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil pan Josef Ponča.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna,
dcera Martina, zeť Dalibor, vnuk Jirka, vnučka
Markéta, tchán Josef, švagr Petr, sestra Olga
a bratr Jan se svými rodinami.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 31. října 2019 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Václava Mohyly,
a zároveň jsme dne 21. září 2019 vzpomněli jeho
nedožité 80. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Růžena
a dcery s rodinami.

Dne 7. 11. 2019 si připomínáme 10. smutné
výročí úmrtí
pana Ing. Bohuslava Macečka.
Láska, moudrost, pracovitost, rodina a přátelství
patřily neodmyslitelně k jeho životu. S láskou a
úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče,
synové Daniel, Richard, manželka Monika s rodiči
a sestra Marie s rodinou.

Miloval jsi život, chtěl jsi žít.
Přišla nemoc zlá, musel jsi odejít.
Dne 8. listopadu 2019 vzpomeneme
nedožité 87. narozeniny
pana Benedikta Kubného.
Vzpomíná manželka Emilia s rodinou.

Listopad 2019
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Dne 19. listopadu 2019 vzpomeneme nedožitých
95 let našeho milovaného otce, dědečka
a pradědečka
pana Oldřicha Křístka.
S láskou a úctou vzpomínají syn Jiří s manželkou
a vnuci Martin a Lukáš s rodinami.

Čas utíká a nevrací co vzal.
Ale v srdci zůstávají vzpomínky, jenž žijí dál.
Dne 21. listopadu 2019 by se dožil 82 let náš
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Martin Sobol a dne 15. září 2019 jsme
vzpomněli 6. výročí úmrtí. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Mária, synové Miroslav
a Martin, dcera Alena

Dne 22. 11. 2019 uplyne 30 let od úmrtí
paní Marie Bednářové.
Na babičku s láskou a úctou vzpomínají
vnučka Hanka s manželem Vilémem a
zeť Jaroslav.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, ten
nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 27. listopadu 2019 by se dožil 80 let tatínek,
tchán, dědeček, švagr a strýc
pan Slavomír Peřina.
Vzpomínají dcera Marta, zeť Zbyněk, vnučky Hana
a Radka, švagrová Zdeňka s rodinou.

Dotlouklo Tvé srdce, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 30.11.2019 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana Miroslava Vilgockého
a 4.10.2019 jeho nedožité 71. narozeniny.
Nikdy nezapomenou manželka Milada, syn Rostislav a dcera Pavlína s rodinami.

Úmrtí
Oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás dne 1. října 2019,
ve svých devadesáti letech navždy opustila
paní Anna Jaglařová z Petřvaldu.
Děkujeme všem, kteří uctí její památku tichou vzpomínkou.
Zarmoucená rodina.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

VÝLOV RYBNÍKU
PRODEJ ŽIVÝCH RYB

kapr, amur, tolstolobik, pstruh, štika, candát, sumec, úhoř a jiné

Výlov a prodej: 23. 11. 2019 od 8.00 - 16.00 hod.
Naproti mlýnu v Šenově - ul. U rybníků (pod ČSAD rybník u hlavní cesty).
Ryby zabíjíme, kucháme a stahujeme. Občerstvení u výlovu zajištěno.

www.prodejrybsenov.cz

Tel.: 739 522 911
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Informace k inzerci
v Petřvaldských novinách
• za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující 6 Kč včetně DPH za 1 cm2
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:

4,5 cm • 9,3 cm • 14,2 cm • 19 cm
• inzerce je zveřejněna na základě objednávky (vzor a podrobnější
informace na www.petrvald-mesto.cz)
• objednávky inzerce:

Lucie Skrzyžalová, tel.: 596 542 973,
e-mail:petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz

Tepelná čerpadla vzduch-voda TnG-Air

TnG-Air

R

Pro vaše pohodlí,
pro vaši úsporu.
Výrobek pro kotlíkové dotace
Kompletní záruka 7 let
Tel. 737 238 759

www.zatopime.cz
Moderní, kvalitní a úsporná
Česká tepelná čerpadla

Vyrobeno v OSTRAVĚ!!!

Listopad 2019
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NEJDOSTUPNĚJŠÍ ORTOPEDICKÉ
SLUŽBY V KRAJI
Můžete nás navštívit v ambulancích
na Slezské Ostravě,
v Bohumíně
a v Ostravě - Porubě.
www.ortocentrumslezska.cz
www.ortocentrumbohumin.cz
www.ortocentrumov.cz
Objednávky na tel. +420 735 743 823

ROZŠIŘUJEME SLUŽBY MOTORISTŮM !!!
• Na automyčce v Orlové Porubě jsme nově instalovali další výkonný vysavač.

Realitní kancelář,
pro vaše město Petřvald

• Nyní již mají motoristé k dispozici čtyři vysávací hadice.
• Od 1. 10. je ohřívaná voda pro mytí vozidel a to na všech mycích
stáních. Teplota vody je cca 40 stupňů.
• O rozpuštění nečistot na Vašich vozidlech se postará kvalitní
chemie (aktivní pěna).
• Dále jsme zavedli zařízení na mytí disku kol pod tlakem na všech
mycích stáních a speciální chemii.
• V brzké době připravujeme instalaci přístřešků u vysavačů a sušení vozidel. Motoristé mají také možnost využívat jednorázové
rukavice a připravujeme zásobníky na papírové utěrky.
• Myčka je připravena pro Vaše využití 24 hodin denně, je vybavena osvětlením celého objektu a to i v zimních měsících.

Specializujeme se na Realitní činnost
a na maximální spokojenost každého z Vás.
Využíváme ty nejmodernější
a nejefektivnější technologie.

Děkujeme za Vaši přízeň
JAROSLAV JANČI s.r.o.,
Jindřišská 1685, 735 41 Petřvald
tel.: 596 530 300

A rádi vám pomůžeme prodat i vaši nemovitost.
Neváhejte nás kontaktovat.

Stanice technické kontroly a měření emisí
Provozovna Petřvald u Karviné, Ostravská 1833

Tel.číslo: 725 738 532
Email: Recallplus.mk@email.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 (i v klidu
vašeho domova).

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ
IČO: 74447971
kominictvi1@seznam.cz,

SINGLE
Premium

50/20 Mb

450 Kč/měs.

Optimal

25/10 Mb

350 Kč/měs.

5/1 Mb

250 Kč/měs.

Mini

Slevy
Senior (příjemce starobního důchodu)

50 %

Držitel ZTP/P průkazu

70 %

O dostupnosti se informujte v kancelářích. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

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

Tarify

Tel. : 605 379 799.
Pravidelná kontrola
spalinových cest 330,- Kč,
vložkování, frézování,
čištění komínů a kouřovodů, veškeré další kominické
práce.

BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

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

NÍZKÉ CENY

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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

Možno i zadlužený. Děkujeme.
Tel/SMS 608 370 379

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