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SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Co nás čeká v roce 2020
Po schválení rozpočtu města na
rok 2020 budeme v příštím roce
realizovat investiční akce v celkové
hodnotě cca 24 mil. Kč.
V jarních měsících bude zahájena
rekonstrukce budovy č.p. 356 na
ul. Šenovská – mateřská škola, a to
sanací suterénu. Na podzim budou
na této budově zahájeny stavební
práce za účelem rozšíření kapacity
a práce spojené s energetickými
úsporami. V létě bude provedena
rekonstrukce
vzduchotechniky
v sále kulturního domu. Během
letních školních prázdnin bude probíhat oprava tělocvičny ZŠ Školní
– výměna oken, elektroinstalace a
větrání.
Jsou plánovány opravy několika
místních komunikací, bude dokončena ul. P. Bezruče, ul. Panelová,
o dalších zatím není rozhodnuto.
U ZŠ Školní bude vybudován nový
chodník. Bude rekonstruován panelový chodník podél ul. Závodní
(od ul. Polní po Masarykovu školu).
V případě zdárného dokončení pro-

jektu a následně vydání stavebního
povolení bude postaven nový chodník v úseku od ul. Polní směrem
k centru města. V letošním roce
byla zahájena realizace metropolitní sítě – I. etapa (kamerový systém), která by měla být v příštím
roce dokončena, zároveň je dokončován projekt pro II. etapu.
Co se týče dlouhodobých investic v nadcházejícím období, které
vycházejí ze strategického plánu
rozvoje města, jsou městem zajišťovány následné projekty.
V příštím roce budou vyhotoveny
prováděcí dokumentace včetně
stavebního povolení na stavbu kanalizace Podlesí, regenerace veřejného prostranství mezi radnicí
a ul. Kulturní, na dostavbu školní
jídelny a družiny pro ZŠ Školní. Pro
ZŠ Školní budeme zadávat projektovou dokumentaci (PD) na rekonstrukci elektroinstalace a PD na
rekonstrukci kuchyně včetně vybavení. Bude vyhotovena PD na skladovou halu pro středisko údržby,

PD na rozšíření veřejného osvětlení
na ul. Březinská, PD na rekonstrukci silničního mostu na ul. V Zimném
dole.
V případě získání dotací budeme
realizovat výměnu cca 300 ks svítidel veřejného osvětlení.
Za účelem zkvalitnění třídění odpadů, které by mělo městu přinést
snížení nákladů na ukládání směs-

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
11. 12. 2019 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.
ného komunálního odpadu, žádáme rovněž o dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad (bude zrušen
pytlový systém). V případě získání
této dotace budou na podzim příštího roku ke každému rodinnému
domu přiděleny nádoby na plast,
papír a bio odpad.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Vážení spoluobčané,
čas plyne rychle, jak voda v řece,
a co nevidět tu máme opět vánoční shon a svátky. A není to ani tak
dlouho, co děti nastoupily po prázdninách do školy. Jako zastupitelé
města jsme již přes rok ve své funkci a rádi bychom vás seznámili, jakými kroky se v letošním roce naše
město změnilo.
I my jsme se v průběhu roku snažili
vylepšovat, rekonstruovat či opravovat.
Děti na ZŠ Masarykova si mohou
užívat hodiny tělocviku v opravené
tělocvičně, kde proběhla renovace

podlah, včetně broušení a nátěru.
Během letních prázdnin byla také
dokončena rekonstrukce elektrorozvodů v ZUŠ a MŠ na ul. Závodní.
Podařilo se nám letos zrekonstruovat zahradu pro MŠ Závodní, kde
se celková částka pohybovala cca
1,8 mil. Kč. Na tuto akci jsme využili dotaci Turistická kooperace –
II.etapa - dotace z Fondu mikroprojeků Euroregionu Těšínské Slezsko.
Na ZŠ Školní se žáci zase mohou
těšit z opravených umýváren ve třídách a na chodbách.
pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1
Do kuchyně ZŠ Školní byla zakoupena nová multifunkční pánev, což
určitě potěšilo personál kuchyně,
a na své si přijdou určitě i strávníci.
Nezapomnělo se ani na mateřské
školky, kde kuchařkám v MŠ 2.
května se určitě bude lépe vařit
a připravovat jídlo v nově zrekonstruované kuchyni s novou vzduchotechnikou s celkovou investicí
3,1 mil. A v téže školce také proběhla rekonstrukce umýváren a toalet, za kterou město zaplatilo 320
tis. Kč.
Během letních prázdnin na venkovním hřišti za ZŠ Školní a hale
sportovního areálu byly vyměněny

umělé travnaté povrchy v celkové
ceně cca 1 mil. Kč. V sále kulturního domu byla vyměněna stará
svítidla za modernější a úspornější
svítící spotřebiče.
A další stavební akce ve městě?
Určitě jsme všichni rádi, že se podařilo v letních měsících dokončit
rekonstrukci ul. Březinské. Tato
akce včetně opravy komunikace,
zapažení a rekonstrukce chodníku
stála město cca 9,8 mil. Kč. Také
se v letních měsících podařilo dokončit rekonstrukci 3. Úseku chodníku podél ul. Ostravské v celkové
investici cca 8,7 mil. Kč. Zde bych
rád uvedl, že na tuto akci jsme díky
MAS Bohumínsko mohli čerpat do-

taci ve výši 95% všech způsobilých
nákladů.
Co se týče oprav místních komunikací, tak byly opraveny v celé své
délce ul. Vocelkova, Školní, části ul.
Panelové a ul. P. Bezruče.
Nezapomněli jsme ani na opravy
chodníčků na městském hřbitově,
kde jsme zrekonstruovali tři propojovací chodníky, které dostaly nový
asfaltový povrch. Ve smuteční síni
na hřbitově, byly v jarních měsících
nainstalovány dvě klimatizační jednotky a na správní budově hřbitova
byla vyměněna stará krytina střechy za novou.
Na podzim jsme zahájili rozsáhlou
rekonstrukci hasičské zbrojnice
na Březinách, která by měla být do-

končena na přelomu roku. Tato investice ve výši 4,6 mil Kč zahrnuje
zateplení budovy, výměnu střešní
krytiny, vnitřní rekonstrukci včetně
garáží, klubových místností, sprchy,
kuchyně, vytápění a elektroinstalace.
Poslední akcí, která započala ještě
letos na podzim, je zahájení vybudování Metropolitní sítě, která zahrnuje instalaci kamerového systému v našem městě. Je rozvržena
do několika etap.
Spoustu investičních akcí plánujeme i na příští rok, ale s touto tématikou budete seznámeni v jiném
článku PN.
Ing. Petr Dvořáček
místostarosta města

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
18. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 17. října 2019  
RM rozhodla  
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 pro zajištění podlimitní veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Kanalizace Podlesí“
o uzavření smlouvy (po uplynutí
zákonné lhůty) s uchazečem
Sweco Hydroprojekt a.s., jehož
nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
nabídka ekonomicky nejvýhodnější: nabídková cena uchazeče 1 587 000 Kč bez DPH, autorský dozor 750 Kč/hod. bez
DPH.
 v rámci stavby „Oprava světelného signalizačního zařízení
na křižovatce silnice I/59 ul.
Ostravská s místní komunikací
ul. 2. května a ul. Podlesní v Pet-

řvaldu“ o uzavření dohody o činnosti a umístění sítě technické
infrastruktury do ochranného
pásma vodního díla se společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s..
 o podání žádosti o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020
na opatření zaměřené ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopností pohybu
nebo orientace pro rok 2020
na realizaci stavby „Chodník podél ul. Závodní“.
 o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského
kraje z dotačního programu
„Ozdravné pobyty pro žáky 1.
stupně základních škol“ v maximální výši 243 800 Kč.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
VEDENÍ MĚSTA S OBČANY
Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na neformální setkání, které
se bude konat 22. ledna 2020 v 16 hodin v sále Kulturního domu
města Petřvald. Přijďte s námi diskutovat. Rádi si vyslechneme vaše
názory či náměty, zodpovíme dotazy.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

RM vzala na vědomí
 plán inventur města Petřvald
v roce 2019.
 předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2019.
10. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 23. října
2019
ZM rozhodlo
 o úplatných a bezúplatných převodech pozemků.
ZM vydalo
 Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2019 o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška
č. 1/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM rozhodlo
 pořídit projektovou dokumentaci rekonstrukce kuchyně v Kulturním domě, ul. Kulturní č.
p. 26, 735 41 Petřvald.

Vážení zákazníci Penny Marketu,
již delší dobu jsme si vědomi naprosté tmy na parkovišti u Penny Marketu v Petřvaldě a z tohoto důvodu jsme oslovili jak technika, tak vedení
společnosti Penny Marketu s otázkou: „Jak a kdy bude závada na osvětlení parkoviště odstraněna a parkoviště bude opět nasvíceno?“
Odpověď vedení Penny Marketu nás překvapila. Rád bych vám zde
uvedl odpověď zástupce společnosti Penny Marketu: „Od 7. 11. 2019
máme k dispozici zprávu o příčině poruchy osvětlení. Z důvodu náročnosti opravy a klimatickým podmínkám může být oprava realizována až
v roce 2020. Bylo zvažováno i provizorní řešení, ale z hlediska bezpečnosti nebude realizováno.“
Nabízí se pouze otázka: „Jak dlouho by osvětlení parkoviště tohoto obchodního řetězce nesvítilo v jiných větších městech. Je opravdu město
Petřvald z podnikatelského hlediska tak malé město?“
Vážení občané a zákazníci Penny Marketu, vedení města bude i nadále
vyvíjet nátlak na vedení Penny Marketu, aby se touto otázkou neprodleně zabývalo.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Prosinec 2019

3

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 10. 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 31. 10. 2019
Základní běžný účet
35 955 466,86 Kč
Fond rezerv a rozvoje
15 202 357,80 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
11 941,61
25 359,88
146 881,83      
117 535,82
53 174,47
170 710,29      
25 748,47
-1 920,00
23 828,47

SKUTEČNOST
92 408,67
11 008,38
147,25
24 605,75
128 170,05      
82 160,51
27 019,42
109 179,93      
-16 079,46
-1 600,00
-1 310,65
-18 990,11

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2019 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Údržba místních komunikací v zimním období 2019–2020
Jako každoročně informujeme
občany o provádění zimní údržby na komunikacích ve městě
Petřvald. Zimní údržbu místních
komunikací bude nově provádět
společnost SMO, městská akciová
společnost Orlová, IČ 607 93 163,
se kterou byla podepsána smlouva na základě výběrového řízení. Na silnicích ul. Ostravská, ul.
Michálkovická, ul. Rychvaldská, ul.
Šenovská a ul. Šumbarská zabezpečují zimní údržbu správci těchto
komunikací.
Údržba komunikací bude probíhat
ve stejném rozsahu jako v minulých
letech. Komunikace jsou rozděleny
do dvou pořadí podle důležitosti.
I.pořadí důležitosti – údržba je
provedena do 4 hodin od spadu

sněhu nebo vytvoření náledí, a to
na celé šířce vozovky. Jedná se
o části komunikací ul. Radvanická, ul. Bučinská, ul. Ludvíkova, ul.
Modrá, ul. Josefa Holuba, ul. Klimšova, ul. Podlesní, ul. V Zimném
dole, ul. Gen. Svobody, ul. Školní,
ul. K Muzeu, ul. Kulturní a část ul.
Rychvaldské.
II. pořadí důležitosti – údržba je
provedena do 12 hodin od spadu sněhu nebo vytvoření náledí
a to na celé šířce vozovky. Jedná
se o sběrné místní komunikace
a ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do I. pořadí.
Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak zmírnilo
závady vznikající povětrnostními

Chodník podél silnice I/59ul. Ostravská – úsek č. 3

vlivy a podmínkami ve sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací
v průběhu zimního období. Přesto
se setkáváme se stížnostmi na automobily parkující na místních komunikacích, kde jsou vytvářeny
překážky jak v silničním provozu,
tak i při provádění zimní údržby
místních komunikací (pluhování)
a odvozu komunálního odpadu.
Z těchto důvodů upozorňujeme řidiče motorových vozidel na dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
a prováděcí vyhlášky č. 30/2001
Sb. k výše zmíněnému zákonu.
V případě neprůjezdnosti nebude
na předmětné místní komunikaci
prováděna zimní údržba ani náhradní svoz odpadu.

Současně žádáme vlastníky nemovitostí o provedení ořezu dřevin, které zasahují do průjezdního
profilu komunikace.
V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a neschůdná,
není údržba prováděna dle plánu
zimní údržby, ale operativně dle
povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích. Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu
na sjezdech z místních komunikací
k nemovitostem.
Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování
zimní údržby ve městě Petřvald.
Gabriela Kochová, referent odboru
výstavby a životního prostředí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA PROSINEC 2019
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 26.

Dne 31. 10. 2019 proběhlo za
účasti zástupců města Petřvald,
jako investora stavby, společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., jako
zhotovitele stavby, a zástupce MAS
Bohumínsko slavnostní předání
dokončené stavby „Oprava chodníků vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú. Petřvald“ – úsek č. 3,
která byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního
programu (dále jen „IROP“), MAS

Bohumínsko – IROP – Udržitelná
doprava, vazba na výzvu ŘO IROP
„Udržitelná doprava – Integrované
projekty CLLD, jehož gestorem je
MMR ČR.
Vlastní stavba úseku č. 3 v délce
1578 m, která začínala na hranici s městem Orlová pod lokalitou
Marjánka a končila u okružní křižovatky v centru města, po pravé
straně silnice I/59 ul. Ostravská ve
směru na Ostravu, byla realizována
v období 03 – 07/2019 v celkovém
nákladu 8.770 tis. Kč včetně DPH.
V rámci opravy chodníku bylo rovněž mimo jiné vyměněno kabelové
vedení veřejného osvětlení.
Marcela Šopová, referent odboru
výstavby a životního prostředí

2. Svoz plastů
16., 17. (4. – 1100 l nádoby)

3. Svoz papíru
12., 13. (28. – 1100 l nádoby)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
16., 17.

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
• NÁLEZ 17/2019: 2KS KLÍČŮ NA KROUŽKU S PŘÍVĚSKEM MODRÉ BARVY
Místo nálezu: Petřvald, ul. K Muzeu, poblíž budovy Technického muzea
• NÁLEZ Č. 19/2019: ČERNÁ PLASTOVÁ KARTA S ČIPEM A 16-TI
MÍSTNÝM ČÍSELNÝM KÓDEM BEZ DALŠÍHO OZNAČENÍ
Místo nálezu: Petřvald
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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V měsíci září 2019 se dostavili k slavnostnímu zápisu do obřadní síně

Sára Rohelová

Viktor Chovanec

Kryštof Klinec

Matouš Nagy
Foto: Pavel Římánek

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

Diamantová svatba

Děti dorostly a přivedly do rodiny své partnery. Když se postupně narodily
vnučky Katka, Petra, Renátka, Baruška a vnuci Tomáš a Marek, byli se
svou pomocí vždy k ruce, chvíle s nimi si užívali a naplňovaly je radostí.
I vnoučata vyrostla a stali se prababičkou a pradědečkem a těší se ze
svých pravnoučat Ondry, Alana, Kubíka, Terezky, Sofinky, Elenky, Stellinky
a půlročního Adámka. I dnes aktivně pomáhají s hlídáním.
Jejich děti už oslavily své jubilejní svatby od stříbrné až po rubínovou.
Žijí svůj obyčejný život se svými radostmi, smutkem i starostmi. Dříve jezdili s velkou skupinou svých známých do lázní, ale jak šel čas, skupina
známých se zmenšila a jim na ně zůstaly jen milé vzpomínky.
Dnes si užívají radosti ze zahrádky, společných procházek, luštění křížovek, paní Hana i svých ranních rozcviček, které ji udržují v aktivní formě.
Jejich blízcí říkají: „Babička je perfektní kuchařka a děda umí všechno
spravit.“
Jsou šťastní, že mají své nejdražší tak blízko a často se s nimi schází, že
žijí jejich sourozenci, sestra i bratr, že mají dobré přátele. Na jejich podporu a pomoc se mohou vždy spolehnout.
Byli s nimi i v obřadní síni a oni jim děkují.

„Diamantoví“ manželé Hanka a Josef Procházkovi symbolicky obnovili
svůj manželský slib a připomenuli si cestu, kterou společně prošli.
Oba bydleli v jihomoravské vesnici Ostrovačice. Znali se už od dětství.
A ona pověstná jiskra přeskočila na silvestrovské zábavě v roce 1958,
začali se vídat častěji a častěji, až si lásku na celý život, v dobrém i zlém,
slíbili dne 17. 10. 1959.
V následujícím roce se narodila první dcera Marcela. V roce 1961 se přestěhovali do Orlové a tam se narodil v roce 1962 syn Karel. Po třech
letech se stěhovali do Karviné, kde se narodila v roce 1965 druhá dcera
Iveta. V roce 1978 dostavěli rodinný dům v Petřvaldě, přestěhovali se a
užívají si jej dodnes...

Podle informací manželů Procházkových
zpracovala Mgr. Šárka Němcová

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

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Bezpečná cesta do školy v 1. ročníku
V měsíci září zavítala do naší školy
k prvňáčkům poručík Mgr. Zlatuše
Viačková. Hravou formou „proškolila“ naše nejmenší v oblasti dopravní bezpečnosti. Zaměřila se
především na bezpečné přecházení vozovky, chování v městském
provozu atp.

Preventivní projekt „ZEBRA SE ZA
TEBE NEROZHLÉDNE“ je již delší
dobu realizován Policejním prezidiem České republiky. Cílem projektu
je preventivně působit na chodce a
další účastníky silničního provozu.
Poručík Mgr. Zlatuše Viačková učila
děti osvojovat si dodržování bez-

pečného přecházení vozovky a zároveň odbourávat mýty o absolutní
přednosti chodců na přechodech
pro chodce. V závěru sezení byly
dětem rozdány praktické pomůcky, např. notýsky s logem zebry,
telefonními čísly pro tísňová volání
apod.

Věřím, že program byl pro děti zajímavý a poučný.
(foto na str. 1)
Mgr. Jana Güntherová
metodik prevence
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
p. o.
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Projektový den mimo ŠD

V týdnu před podzimními prázdninami, kdy sluníčko vybízelo k výletům, vyjížděli žáci jednotlivých

oddělení ŠD do Zážitkového centra
URSUS v Dolní Lomné.

Celé odpoledne se věnovali společně s odbornicí z praxe přírodovědným aktivitám. Prostřednictvím
zážitkových a interaktivních expozic se seznamovali s přírodninami,
živočichy a rostlinami našich krásných Beskyd. V programu Strom
– smíšené lesy rozpoznávali jehličnaté a listnaté stromy, nahlédli do
tajů lesního ekosystému.
V expozici U všeho byla a je voda
poznali vznik a vývoj Beskyd. Měli
možnost se seznámit nejen se vznikem krajiny Beskydy, ale poznávali
i život zvířat vyskytujících se v lese
(medvěd, rys, vlk, liška, divočák),
jejich stopy v přírodě, ptactvo žijící
u vody i vodní tvory (žáby, ryby a
jiné).

Velký model hor jim přiblížil život
v jeskyni a na řece Lomné poznali,
jak se voda z hor dostává do údolí.
Velkých zážitkem bylo 3D kino, kde
žáci viděli nádherný propagační pořad o Beskydech.
Výlety byly financovány z projektu
Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ
a ZUŠ Petřvald II, registrační číslo
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_
063/0010596. Dopravu autobusy
zajistilo Sdružení rodičů, za což jim
velice děkujeme.
Na závěr malý rébus: Víte, co znamená v latině URSUS? Žáci ze ŠD
už vědí
– přece MEDVĚD.
Vychovatelky ŠD
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Brána řemeslům otevřená

Dne 10. 10. 2019 jsme se se žáky
9. ročníku zúčastnili v rámci Dne
otevřených dveří ve Střední škole
techniky a služeb v Karviné exkurze pod názvem Brána řemeslům
otevřená.
Tato střední škola je moderním
vzdělávacím zařízením s výbornou
dopravní dostupností. Jak jsme se
mohli přesvědčit, učebny jsou vybaveny nejmodernějším zařízením
a pomůckami. V prostorách školy
se mimo jiné nachází moderní tělocvičny, špičková strojní dílna s CNS
stroji nebo učebna logistiky. Úspěšní žáci vybraných učebních oborů
mohou získat krajská motivační
a prospěchová stipendia. Pro studenty ze vzdálenějších regionů má
škola k dispozici ubytování s celo-

denním stravováním. Žákům některých studijních oborů je umožněna
praxe v zahraničí.
Na této střední škole se studují
následující tříleté učební obory
s výučním listem: elektrikář, strojní
mechanik, instalatér, automechanik pro spalovací a alternativní pohony, kuchař-číšník, cukrář, truhlář,
prodavač smíšeného zboží a optik.
Mezi čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou patří
požární technik, BOZP a krizové
řízení, mechanik elektromechanik
pro zabezpečovací, protipožární a
regulační systémy, mechanik instalatérských a elektrotechnických
zařízení a také obor logistické a
finanční služby. Tato střední škola
nabízí také absolventům s matu-

ritou nebo s výučním listem navazující jednoleté denní studium, po
jehož ukončení získají další výuční
list. V rámci tohoto typu studia se
žáci vzdělávají již pouze v odborných předmětech.
Tato akce byla zahájena ve venkovním areálu školy projevy zástupců
vedení školy a také primátora města Karviná, který ve svém projevu
zdůraznil nedostatek kvalifikovaných pracovníků s výučním listem
v našem regionu. Po úvodním přivítání jsme po skupinách se žáky
procházeli jednotlivá stanoviště.
Každou skupinu doprovázel pedagog této střední školy.
Během dopoledne jsme si prohlédli
,,HydroKar“, což je vodíkové autíčko, které sestrojili studenti školy,

prohlédli jsme si dílny cukrářů,
elektrikářů, budoucích optiků, prodavačů, instalatérskou a truhlářskou dílnu, strojní dílnu vybavenou
stroji s CNS, autodílnu a autosalon
a také svářečskou dílnu. Prohlédli
jsme si výrobky, které vytvořili studenti v rámci různých projektů. Měli
jsme možnost zhlédnout funkční
model větrné elektrárny, vystavené
hračky pro děti vyrobené ze dřeva,
přehlídku obalů výrobků zhotovených z papíru a další. V rámci prohlídek jednotlivých stanovišť měli
naši žáci možnost zúčastnit se soutěží, ve kterých si vyzkoušeli práci
se šrouby a maticemi, výrobu obrub
brýlí z drátu, poznávali jednotlivé
druhy nářadí, pokusili se o zařezání
vrutu do dřevěného trámu, mohli si
vyzkoušet doplnění tlaku vzduchu
do pneumatik automobilu a také se
pokusili o sestavení vodovodního
rozvodu plastového potrubí podle
předloženého modelu. Rovněž nám
byly prezentovány ukázky hydraulických a pneumatických rozvodů
FESTO. Nezapomenutelným zážitkem pro nás byla ukázka světelné
show a svařování prostřednictvím
virtuální reality.
Věříme, že tato exkurze byla pro
naše žáky přínosná a pomůže těm
z nich, kteří ještě nemají zcela jasnou představu o svém budoucím
povolání, při výběru studijních oborů.
Závěrem moc děkujeme Sdružení
rodičů při ZŠ za úhradu autobusu
na tuto akci.
Mgr. Pavla Helbichová
Ing. Alena Zítková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Novinky ze Školního poradenského pracoviště ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
Během
měsíce října se
členky Školního poradenského
pracoviště naší
základní školy zúčastnily několika
konferencí, školení a zařídily pro
žáky exkurze do různých pracovišť.
Konference Mezi námi sdružení
Naše rovnováha nabídla nové informace z mezioborového prostředí.
Během dvou dní se sešli odborníci
z pomáhajících profesí a diskutova-

li na různá témata. Na webových
stránkách
www.naserovnovaha.
cz můžete najít pro své děti či příbuzné velmi zajímavé informace,
budete-li řešit nějaký jejich problém či nepříjemnou životní situaci. Můžete zde nalézt i kontakt na
službu Setkání okolo dítěte, která
je zdarma.
Na setkání dopravních metodiků
byly představeny novinky z oblasti
dopravní výchovy a jejich zapracování do prostředí škol. Navázali
jsme spolupráci s novým koordiná-

torem Besipu Moravskoslezského
kraje.
Konference metodiků prevence přinesla naší metodičce nové poznatky z oblasti informačních technologií, kyberšikany a dalších oblastí
péče o žáky ohrožené sociopatologickými jevy.
Speciální pedagožka se zúčastnila
schůzek v PPP a SPC, se kterými
intenzivně spolupracuje na individuálních vzdělávacích potřebách
našich žáků.

Výchovná poradkyně pro naše žáky
9. tříd zařídila několik exkurzí, o
kterých budete podrobněji informováni v některém z dalších článků
v Petřvaldských novinách.
Na sklonku roku všem žákům,
jejich zákonným zástupcům a příbuzným přeji za celé Školní poradenské pracoviště krásné prožití
vánočních svátků.
PhDr. Ing. Jana Lehnerová
školní psycholožka

Žákovský koncert v ZUŠ
Ve čtvrtek 24. října 2019 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, flétnového, pěveckého
i kytarového oddělení. V závěru koncertu vystoupili
také žáci hudební skupiny Džíny pod vedením paní
učitelky Ivany Matušů. Koncertní sál se rodičovskou
veřejností zaplnil do posledního místečka.
Pěkné a spolehlivé výkony 35 účinkujících žáků posluchači ocenili hojným potleskem.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám zachovávají přízeň, a pedagogům, kteří se na přípravě koncertu podíleli a se svými žáky připravili ve velmi krátkém čase
hodnotný program.
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

Proběhl Víkend s amatéry
Ve dnech 8.- 10. listopadu proběhl už 11. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských divadel „Víkend s amatéry“. Celkem osm ochotnických souborů
předvedlo své umění na prknech petřvaldského kulturního domu a sklidilo potlesk celkově cca 450 diváků.

Příležitostný ochotnický soubor při DDM Rychvald

foto: Pavel Římánek

Divadlo DIOS Propadlo Václavovice

foto: Karel Návrat
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ZVEME VÁS NA KRÁSNOU
PŘEDVÁNOČNÍ AKCI…

Zveme Vás na
Město Petřvald
Vás zve na

1.února 2020 od 19.00 hod.
v Kulturním domě v Petřvaldě

5.1.2020 od 15.00 hod.

hraje kapela RUFUS a cimbálová
muzika JAGÁR
občerstvení formou rautu
v Kulturním domě v Petřvaldě

vystoupí ženský
pěvecký sbor ŠÁRKA, z.s.
vstupné 50,- Kč

slosovatelná vstupenka 600 Kč
předprodej ve Středisku kulturních služeb od 6.1.2020 od 8.00 hodin
rezervace nebudou přijímány
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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

KLUB MAMINEK
Klub maminek se v příštím roce bude konat 7. ledna , 4. února, 3. března, 7. dubna,
5. května a 6. června.
4. února plánujeme setkání maminek s dětmi v rámci projektu
Bookstart. Zveme všechny maminky, které na vítání občánků obdržely
tašku nebo složku Bookstart, aby přišly se svými dětmi do knihovny na
zábavné dopoledne s knížkami pro nejmenší.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská
Tel.: 596 542 952
E-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
Web: www.petrvald.knihovna.cz
Dětský blog: knihovnapetrvald.blogspot.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Advent

Vánoce 1970

Slovo advent znamená příchod. Jestliže zazní od někoho: „Já přijdu!“, můžeme to vnímat jako výhrůžku, nebo jako příslib. Jestliže nesu vinu, pak se
bojím příchodu toho, jenž je autoritou. Jestliže však vím, že jsem milovaný,
pak se těším na příchod toho, který mne má rád. Vánoční čas je příležitostí
zakusit Boží něžnost. „Nepřišel jsem, abych vás soudil, ale abyste měli
život a měli ho v plnosti,“ říká Ježíš, jehož narození se stalo počátkem
naší spásy. Až se budeme setkávat u Betléma, uvědomme si při pohledu
na narozeného Ježíše, že Bůh nás chce přijmout a my máme přijmout
Jeho. Letošní adventní čas také může být výzvou, abychom my přišli. Je to
otázka, kterou nám klade Bůh sám: „Přijdeš ke mně?“ Tato otázka ať zní
celým adventem. Tím časem, kdy jsme pozváni, abychom přišli k Němu,
sklonili se jako Tři mudrci u malého Dítěte, a nechali se zahrnout světlem
něhy, která z Něj září do temnot našich dní. Přeji vám, drazí spoluobčané,
abyste pokojně prožili čas adventu i Vánoc.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Advent. Čtvrtá neděle.
Procitají andělé.
Vstaňte s námi, volají.
Z polí, z lesů, ze stájí.
Jdeme, nic jsme nepřinesli.
Holá dlaň se chytá jeslí.

Nestudí to, nehřeje
prázdné prsty naděje.
Ale někdo někde volá.
Z mraků hvězda, kámen zdola?
Dlaň je prázdná. Hlava vratká
trne v rukou Jezulátka.
(Bohuslav Reynek, Odlet vlaštovek)

Pořad bohoslužeb
Neděle 22. 12. – od 16:00 příležitost ke svátosti smíření
Úterý 24. 12 v 21:00 půlnoční mše svatá
Středa 25. 12. v 10:30 mše svatá – slavnost Božího narození
Čtvrtek 26. 12. v 8:00 mše svatá – sv. Štěpán
Neděle 29. 12. v 9:00 mše svatá – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Úterý 31. 12. v 16:00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok, sv. Silvestr
Středa 1. 1. 2020 v 10:00 mše svatá – slavnost Matky Boží, Panny Marie
– Nový rok
Neděle 5. 1. 2020 v 9:00 mše svatá – slavnost Zjevení Páně, Tří králů

Letošní vícedenní akce KČT Petřvald.

První se uskutečnila ve dnech 8.
– 12. května v jižních Čechách.
Tři dny jsme věnovali Bechyňsku.
Seznámili jsme se s ním shora
z kostelních věží v Táboře a Bechyni a rozhleden Hýlačka a Semenec,
zdola ujitím téměř šedesáti kilometrů značkovaných tras a v případě
Tábora i z podzemí. Viděli jsme
řeku Lužnici ze strmých i lučinatých
břehů od Tábora až po její soutok
s Vltavou a byli jsme překvapeni,
jaké tato krásná, mírná a tichá řeka
vyryla hluboké koryto. Místy se kolem ní dalo jít jen po vysunutých
lávkách zabudovaných do pobřežních skal, dokonce i tunelem. Prošli
jsme se po empírovém řetězovém
stádleckém mostě a po mostě
Duha, prohlédli si pamětihodnosti
Tábora, Bechyně a Týna nad Vltavou a bylo nám líto, že nebyly
všechny přístupné, protože ještě
nebyla vodácká sezona. Další den
jsme navštívili hrad Zvíkov a zámek
Orlík. Vzdálenost mezi nimi jsme
překonali buď pěšky po značkova-

ných pobřežních cestách, nebo lodí
po vodě. Na rozdíl od předchozích
dnů už počasí nebylo tak dobré, zažili jsme několik kratších i delších
přeháněk, některé i s bouřkou.
A ten poslední den, kdy jsme se
vypravili na Blaník, už pršelo stabilně. A byla mlha. Nahoře na rozhledně jsme přebíhali z jedné
strany na druhou, abychom alespoň něco viděli mezi převalujícími
se chuchvalci. Rytíři asi pořád spí
ve skalnaté hoře. Viděli jsme jen
jednoho, kamenného, po krk ještě
v zemi. Ten hlídá cestu na vrchol
od Louňovic.
Cílem druhé, prázdninové akce,
která proběhla 10. – 17. srpna,
bylo území, které v historii bylo velice dlouho součástí českých zemí,
a sice Kladsko. Je to krásná oblast,
až jsme litovali, že už není naše.
Hlavně samotné město Kladsko
se svou mohutnou vojenskou pevností, kamenným mostem sv. Jana
(snad starším než náš Karlův),
výstavnou radnicí, kostely a v ne-

poslední řadě i Minieurolandem.
Prohlédli jsme si i další městečka –
Zloty Stok, Stronie Slaskie, Miedzygorze, Ratków, Karlów, Duszniki-Zdrój a poutní místo Wambierzyce..
A skalní města Bludné skály, Biale
skaly, Lezycke skalki, Radkowskie
skaly, Skalne Grzyby a pro svou
rozmanitost a krásné výhledy snad
nejhezčí – Szczeliniec. Vystoupali
jsme na hraniční vrcholy Borůvková hora a Králický Sněžník, které
jsme do té doby znali jen z české
strany. Poslední den byla túra už
v Jeseníkách, z Nových Kunětic
přes rozhlednu Hemberg a Jeskyni
na Špičáku do Písečné. Počasí nám
přálo, byl to krásný i náročný týden.
Ti, co absolvovali všechny základní
trasy, nachodili téměř 150 km.
V rámci třetí poslední letošní vícedenní akce jsme se ve dnech 26. –
28. října seznámili s Kremnickými
vrchy a jejich centrem – krásným
historickým mincovním městem
Kremnice. Tu nás zajímal hlavně
hrad s gotickým kostelem sv. Kate-

řiny, Muzeum minci a medailí, Křížová cesta a hornická štola Andrej.
Obdivovali jsme i krásný morový
sloup na svažitém náměstí. Muzeum kýče, které nás také lákalo,
bylo zavřené. Kremnické vrchy jsou
porostlé většinou listnatými stromy
a byly v tuto dobu krásně barevné.
I když jsou vysoké přibližně jako Beskydy (nejvyšší hora Flochová měří
1.317 m), chůze po nich je náročnější, jsou dosti příkré. A pyšní se
nejtěžšími via ferraty na Slovensku.
V rámci túr jsme měli možnost vidět i další zajímavosti – Negreliho
tunel, rozhlednu na Krahulském
vrchu, přehradu Turček, vodní žlab
v Harmanci, Turčianské Teplice,
symbolický střed Evropy u Kremnických Baní. A spoustu lyžařských
sjezdovek.
M. Minková

10

Petřvaldské noviny

Petřvaldská buchta

Zprava vítězka soutěže Jana Jaglářová a členové poroty A.Mráčková, J.Němec a M.Visnar
Tak a je to tady - a to už po dvanácté - nikoliv hodině, ale již dvanáctý ročník soutěže Petřvaldská buchta, která se konala tradičně v budově střediska kulturních služeb ve spolupráci s pracovnicemi městské knihovny.
Soutěžilo se ve třech kategoriích a do soutěže bylo přihlášeno 31 výrobků.
Byly to klasické moučníky, buchty, štrúdly a výrobky, které vyrobily děti.
V kategorii dospělých si vítězství odnesla paní Jana Jaglářová, jejíž vítězný

recept vám předkládáme. Havajské řezy od vítězky soutěže ocenila porota
ve složení Ing. Josef Němec, Martin Visnar a paní Alena Mráčková jako
nejlepší - a to jak chuťově, tak i vzhledově. Členům poroty patří naše poděkování. V kategorii štrúdlů zvítězila paní Ptáková z Orlové a nejlepším
sladkým výrobkem od dětí se mohla pyšnit Katka Chalupová.
Poděkování za finanční podporu patří městu Petřvald a také panu P. Římánkovi, který vyrobil fotodokumentaci z naší akce, a knihovnicím z naší
knihovny.
Všem vítězům gratulujeme a těšíme se na setkání na další společné akci.
A nyní vítězný recept Jany Jaglářové:
Havaj řezy
4 vejce, 200 g cukru moučka, 300 g polohrubé mouky, 1/2
prášku do pečiva, 100 ml slunečnicového oleje, 100 ml mléka
Náplň na těsto: 1 sáček vanilkový puding, 1 sáček čokoládový puding,
1 litr mléka, 4 lžíce cukr krupice Na ozdobu: 1 smetana ke šlehání, 3
zakysané smetany, trochu vanilkového cukru a cukru moučka, 1 čokoláda
Margot nebo dvě Havaj tyčinky
Postup:
Nejdříve uvaříme zvlášť pudingy a necháme vychladnout. Žloutky vyšleháme s cukrem do běla, postupně přidáváme mouku smíchanou s práškem do pečiva, olej a mléko, nakonec přidáme sníh z bílků. Přelijeme na
vymazaný plech a lžičkou přidáme na těsto střídavě pudingy. Pečeme v
předehřáté troubě na 170 stupňů 30 minut. Necháme vychladnout. Smetanu vyšleháme, přidáme cukry a zakysané smetany a potřeme těsto, nakonec posypeme nastrouhanou čokoládou. Dáme na 4 hodiny do lednice
vychladnout.
Za organizaci ČSŽ S.Čopiánová

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Dorost

5. 10. - mistrovské utkání I. B třídy (9. kolo).
TJ PETŘVALD - OLDŘICHOVICE 1:1
(1:1)
Branka: 23.´M. Gorovič (as. V. Zajíček).

Mistrovská utkání krajské soutěže.
TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV
7:1
(2:1)
Branky: J. Zborovský 2, J. Gabovič 2, D. Knorr 2, B. Stoklasa.

13. 10. - mistrovské utkání I. B třídy (10. kolo).
RAŠKOVICE - TJ PETŘVALD
2:2
(0:2)
Branky: 18.´a 43.´M. Gorovič.

PŘÍBOR - TJ PETŘVALD
1:7
(1:2)
Branky: M. Sobek 2, D. Pokorný 2, B. Stoklasa, R. Gábor, J. Gabovič.

19. 10. - mistrovské utkání I. B třídy (11. kolo).
H. SUCHÁ - TJ PETŘVALD
5:0
(3:0)
26. 10. - mistrovské utkání I. B třídy (12. kolo).
TJ PETŘVALD - MOSTY
8:0
(4:0)
Branky: T. Budina 3, M. Gorovič 3 (překonal hranici 100 gólů), J. Jiřičný,
J. Sklepek.
Po 12 odehraných zápasech jsou muži Hepa na 11. místě tabulky se 12
body.
Trenér - M. Budina, as. trenéra - J. Cífka, vedoucí mužstva - P. Šilhánek.
P. Sekera

DOBRÁ - TJ PETŘVALD

3:0

(2:0)

TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ 2:5
Branky: R. Gábor, J. Gabovič.

(0:4)
V. Uher

Žáci
Mistrovská utkání krajské soutěže (starší / mladší).
TJ PETŘVALD - FRÝDEK-MÍSTEK
0:4 (0:1) / 0:3 (0:1)
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
10:0 (3:0) / 2:3 (1:2)
Branky: M. Křístek 2, Š. Böhm.
TJ PETŘVALD - HEŘMANICE
3:0 (2:0) / 2:1 (2:0)
Branky: D. Lach 2, Š. Böhm (st.) / K. Kandráč, Š. Böhm (ml.)
Slavia ORLOVÁ - TJ PETŘVALD
2:1 (1:1) / 3:0 (1:0)
Branka: J. Kubíček.
Přípravné utkání ml. žáků.
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD 4:2 (1:2)
Branky: K. Kandráč, Š. Böhm.
K. Pokorný

Muži TJ Petřvald
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Slovan ZÁBLATÍ - TJ PETŘVALD
8:4
(5:1)
Branky: A. Švancer, M. Patoraj, D. Polášek, D. Pěgřím.
TJ PETŘVALD - D. LUTYNĚ
8:4
(5:2)
Branky: A. Švancer 2, D. Juchelka 2, V. Wencel 2, M. Pastor, A. Tomoszek.
Výborný výkon.
J. Cífka

Mladší přípravka
7. 10. - turnaj č. 5 - hráno v Těrlicku.
Slovan HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
3:5
3:3
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD		
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
2:4
Branky: K. Skýba 4, V. Wencel 2, M. Sikora 2, M. Heczko 2, V. Řezáč, T.
Hána. Výborný výkon.
Starší žáci TJ Petřvald s trenéry P. Gorovičem a R. Klečkou.

Starší přípravka
Mistrovská utkání okr. přeboru.
Inter PETROVICE „B“ - TJ PETŘVALD
(2:4)
3:9
Branky: D. Pěgřím 3, A. Švancer 2, K. Skýba, E. Ševěček, A. Tomoszek, D.
Bednář. Výborný výkon.
TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV „A“
6:2
(3:1)
Branky: D. Pěgřím 4, A. Švancer, K. Skýba. Výborný výkon.
Bospor BOHUMÍN „A“ - TJ PETŘVALD
11:4
(8:1)
Branky: D. Pěgřím 2, K. Skýba, D. Bednář.

Veterans Petřvald
Na konci léta se Petřvaldští veteráni
účastnili dvou akcí. Tradiční výjezd
do Vracova se opět vydařil. Slunečná sobota přála dobrému fotbálku
a nutno přiznat, že tentokrát nás
domácí Staří páni z Vracova pěkně
prohnali. Lehce „omladili“ sestavu
a měli jsme co dělat, abychom ke
konci s vypětím všech sil ubránili
výhru 4-3. Po dvou gólech Kakaa a
Kostiče jsme nemohli odjet z jižní
Moravy jinak, než s vítězstvím. Dru-

há akce se týkala tradičního vyvrcholení malé kopané v Šenově na
Lapačce. Letos se moc nedařilo a
konečné třetí místo sice není nej...,
ale nejde přece pořád vyhrávat.
Aspoň je příští rok co vylepšovat.
Městu Petřvald za podporu a všem
Starým pánům díky za další sezonu. Už se těšíme na tu další.
Kamil K8S Szlauer

14. 10. - turnaj č. 6 - hráno na Hepu.
TJ PETŘVALD - Slovan HAVÍŘOV
5:7
TJ PETŘVALD - DĚTMAROVICE		
8:1
Branky: V. Wencel 5, A. Tomoszek 4, K. Skýba 2, A. Skutek, D. Juchelka.
Výborný výkon.
21. 10. - turnaj č. 7 - hráno v Bohumíně.
Gascontrol HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
4:9
Bospor BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
0:13
Branky: A. Tomoszek 9, V. Wencel 6, K. Skýba 4, D. Juchelka, V. Řezáč, M.
Heczko. Výborný výkon.
R. Gřibek
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NAPSALI NÁM
Občan? Volič? Obojí!
Diskuse o vážnosti, platnosti a pořadí pojmů v daném nadpisu mojí úvahy
by jistě přinesla změť názorů, argumentů i pochyb. Proto ji ponechám pouze v „řečnické“, zde písemné podobě.
Chci všem, a to nejenom voličům, připomenout, že vhozením volebního
lístku do urny sice udělali správnou věc, ale to je pouze základ, na kterém
je třeba budovat a plnit své představy, přání a cíle, čehož nelze zcela dosáhnout pouze čekáním na příští volby, šeptandou „na rohu“, či ojedinělým bouchnutím do stolu!
V Petřvaldě sice máme slušné zastoupení, ovšem patnáct hlav, notabene,
mnohé ve svých pozicích již takříkajíc „zabetonované“, zcela jistě potře-

bují impulzy ze svého „stádečka“, které spravují. Ovšem, jak již bylo výše
uvedeno, hlas jedince má pouze malou váhu a tůň nerozčeří!
Zdůrazňuji, že nevolám „do zbraně“ či „po revoluci“, ovšem každý si uvědomme – zastupitelstvo pouze spravuje věci veřejné ve prospěch nás
všech a všichni na radnici jsou tak říkajíc našimi zaměstnanci, z čehož
vyplývá právo (povinnost) každého občana, v rámci pravidel klást otázky,
požadavky a přání, včetně kontroly jejich provedení.
Činem, po kterém volám, je vědění, aktivita a důslednost!
Stanislav Žák

Kontroly chatových oblastí
MS kraj – preventivní rady k zabezpečení rekreačních objektů, aktualizace mobilní aplikace „Zabezpečte se“
V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ sezona chataření se chýlí
ke konci. Někteří majitelé již svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto
právě činí nebo se připravují.
…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí provést vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a následně odcizit zahradní techniku.
Poté se měl vloupat také do uvedené chaty a odcizit z ní elektroniku a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než třicet tisíc korun…
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní nocležníci. Policisté v Moravskoslezském kraji provádějí
nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to i s využitím psovodů se
služebními psy. I v rámci běžného výkonu služby policie dohlíží na uvedené lokality. Několik kontrol, také v rámci celorepublikového projektu
s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, již
policisté na několika místech v kraji realizovali. Při této příležitosti také
přítomným majitelům připomínali preventivní rady týkající se zabezpečení rekreačních objektů:
• poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by mohlo usnadnit násilné vzniknutí do chaty,
• řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), s ohledem na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné zabezpečení
chaty, případně i elektronickými prostředky,
• pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci (elektroniku, kola,
starožitnosti), pro případ odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci
a zaznamenat si výrobní čísla hodnotných přístrojů a věcí,
• objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci s názvem
„Zabezpečte se“, která byla představena již v loňském roce a na podzim
byla aktualizována, více na: https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat
si a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

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)
• osobní podání příspěvku do PN: pondělí a středa od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 13.30 hodin
• objednávky inzerce:

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

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Marie Franková
95 let
Jarmila Rokošová
90 let
Štefan Kubiš
80 let
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.

Marcel Závadský
a Nikola Káňová

Liliana Cozlová

Anna Jaglařová

90 let

Amanda Ferencová

Petr Konečný

75 let

Dominik Vala
a Karolina Kaniová

Barbora Handlířová

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Kryštof Klinec
Matouš Nagy
Antonie Vrabcová
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Blahopřání
V neděli 15. prosince oslaví krásné půlkulatiny
paní Milada Sklepková.
Hodně štěstí, zdraví a veselou mysl do dalších mnoha let přejí manžel Jiří, dcera Jana a syn Petr s rodinami.

Vzpomínáme
Ani čas nezahojí rány, co nám osud vzal,
ve vzpomínkách jsi s námi dál.
Dne 8. listopadu jsme vzpomněli 20. smutné
výročí úmrtí pana Lumíra Řezníčka.
Zároveň jsme 9. dubna 2019 vzpomněli jeho
nedožité 45. narozeniny.
S láskou vzpomínají rodiče, dcera Kristýna
a sestra Šárka s rodinou.

Dne 22. listopadu 2019 uplynulo 5 let,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Rudolf Kožuch.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Marie
a dcery Svatava a Šárka s rodinami

Dne 13. listopadu uplynuly čtyři roky, kdy nás navždy opustila
paní Olga Pierzchalová
a dne 15. listopadu uplynul rok, kdy nás navždy opustil
pan Rudolf Pierzchala.
Vzpomínají synové Petr a Rudolf s rodinami.

Dne 22. listopadu 2019 by se dožila 99 let
paní Marie Valíčková
a 14. prosince 2019 je to 26 let, co nás opustila.
Děkujeme všem, kteří na ni vzpomenou.
Dcera Jindřiška Bubnová, vnučka Věra Liptáková.

Vydal ses cestou, kterou chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi mi v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro mne žil.
Dne 4. prosince 2019 vzpomeneme 2. smutné
výročí pana Ladislava Částky z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomíná družka Dagmar,
přátelé a sousedé.

Škoda, že jsi navždy musel odejít, bylo krásné s Tebou život žít.
I když tu nejsi, zůstáváš s námi, čas zastavil se vzpomínkami.
Dne 1. prosince 2019 vzpomeneme 5. 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.
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V srdci svém ponesem nejhezčí vzpomínku,
na bytost nejdražší, na naši maminku.
Dne 6. prosince 2019 vzpomeneme první smutné
výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky
paní Zdeňky Břímkové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Pavla a
Jaroslava s rodinami.

Dne 12. prosince vzpomeneme nedožité 80.
narozeniny
pana Antonína Pacha.
S láskou vzpomíná přítelkyně Dagmar Šimurdová.

Odešlas, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 19. prosince 2019 by se dožila 77 let
paní Irena Sobková.
S láskou vzpomínají manžel Otakar, syn Vlastislav
a dcera Ivana s rodinami.

Dne 20.12. 2019 uplyne již 16 let od úmrtí mého
manžela Ing. Otakara Bernatíka.
Odešel jsi od nás bez rozloučení, po Tobě zůstal
jen stesk a tiché vzpomínání, ... však co jsi
zanechal tu stále žije s námi, jen tys tu zůstal ...
již jen ve vzpomínání.

Čau utíká a nevrací co vzal.
Vzpomeňte s námi na
pana Jozefa Santariusa a paní Františku Santariusovou,
která by se 20. prosince dožila 100 let.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Marie s manželem a dětma,
snacha Alena s rodinou.

To, že se rána zahojí, je jen zdání,
v srdci zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 23. prosince 2019 vzpomeneme 21. výročí
úmrtí pana Raimunda Majdy.
Vzpomínají synové Petr, Jiří a Miroslav s rodinami.

Dne 27. prosince 2019 uplyne 20 let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná
paní Helena Zeithammelová,
dlouholetá pracovnice MěÚ Petřvald.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Zdeněk,
dcera Pavla s rodinou,
rodina Hrdinova a přátelé zesnulé.

„Život zemřelých je uložen v paměti žijících.”
Dne 29. prosince vzpomeneme nedožité
90. narozeniny
paní PhDr. Aurelie Němcové.
S láskou a úctou synové Jiří a Josef s rodinou

Už rok s rokem se sešel, co nám náš bratr a strýc
pan Ladislav Pščolka.
Odešel náhle a znenadání, zůstane už jen
vzpomínání. 31. prosince by oslavil
své 74. narozeniny,
zůstane už jen smutek, slzy a květiny. Sestra Líba.

Dne 28. prosince 2019 by se dožila 80 let
paní Ludmila Trombíková.
Dne 23. prosince 2019 uplyne 8 let od úmrtí paní Ludmily Trombíkové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaroslav, dcera Naďa s manželem Milošem, syn Jiří s manželkou Jaroslavou, vnučky
Deniska, Andrejka, Irenka, Dominika, Klárka, pravnuci Viktorka, Emily a Matyášek.

Úmrtí
Utichlo srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene, utichlo a šlo spát, budeme na něj vděčně vzpomínat.
Oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 25. října 2019 opustil ve věku 70 let
pan Miroslav Mikula z Petřvaldu.
Nikdy na Tebe nezapomeneme…
s láskou manželka Miluše a celá zarmoucená rodina.

Prosinec 2019
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S

FITNES

Nabízíme elektroinstalační práce
v domech i bytech.

Tel: 730 571 045
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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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