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INFORMACE Z RADNICE
INFORMACE O PROVOZU MěÚ  V ZÁVĚRU ROKU 2019
V době vánočních svátků ve dnech 23., 27. a 31. 12. 2019 bude MěÚ UZAVŘEN.
V pondělí 30. 12. 2019 bude provoz MěÚ OMEZEN a bude do 15.00,
POKLADNA bude v provozu pouze do 10.00.
Děkujeme za pochopení.
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
20. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 14. listopadu 2019  
RM schválila
 rozpočty přísp. organizací Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 a
Mateřské školy Petřvald 2. května 1654 na rok 2020.
 odpisové plány přísp. organizací
Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246
a Mateřské školy Petřvald 2.
května 1654 na rok 2020.
 střednědobé výhledy rozpočtu
přísp. org. Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald
Školní 246 a Mateřské školy
Petřvald 2. května 1654 na rok
2021 a 2022.

RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pod názvem „Projektová
dokumentace – Regenerace
veřejného prostranství“ se společností PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o. Cena díla se navyšuje o
234 000 Kč bez DPH, cena celkem po změně činí 1 444 000
Kč bez DPH. Termín plnění se
prodlužuje do 30. 9. 2020.
 poskytnout 50% slevu při pronájmu sálu v Kulturním domě
v Petřvaldě Odborovému Klubu důchodců PS a ÚK závod J.
Fučík v Petřvaldě při pořádání
výroční členské schůze dne 26.
3. 2020 od 15.00 do 17.00, a
členské schůze u příležitostí
Dne horníků dne 10. 9. 2020
od 15.00 do 17.00.

 o prominutí nájmu za místnost
ve Středisku kulturních služeb
v Petřvaldě Odborovému Klubu
důchodců PS a ÚK závod J. Fučík v Petřvaldě při konání výborových schůzí, vždy první čtvrtek
v měsíci pro rok 2020.
 o zvýšení úhrad za dovoz obědů prostřednictvím pečovatelské služby s účinností od 1. 1.
2020.
 o zařazení 300 ks plátěných tašek s potiskem, jako zboží určeného k prodeji v rámci propagace knihovny města Petřvald, za
cenu 40 Kč/ks včetně DPH.
 o uzavření Smlouvy o výpůjčce
souboru movitého majetku ve
vlastnictví Muzea Těšínska, přísp. organizace mezi Muzeem
Těšínska, přísp. organizací a
městem Petřvald na dobu urči-

tou, a to od vkladu vlastnického práva k nemovitým věcem
do nabytí účinnosti darovací
smlouvy k předmětu výpůjčky,
maximálně však na dobu 1 roku
od účinnosti této smlouvy.
 o podání žádosti o podporu
z Operačního programu Životní
prostředí na pořízení individuálních nádob na tříděný sběr.
 ponechat výši ročního nájemného za m2 podlahové plochy nebytových prostor na rok 2020 a
2021 ve stávající výši.
RM schválila
 finanční dary členům jednotky
SDH a občanům, kteří se v roce
2019 aktivně podíleli na činnosti ve městě.
RM vzala na vědomí
 Výroční zprávu Základní školy
a Základní umělecké školy Petřvald, Školní 246, přísp. organizace za školní rok 2018/2019
a Plán činnosti na školní rok
2019/2020.
 předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2019.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 11. 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. 11. 2019
Základní běžný účet
36 960 140,70 Kč
Fond rezerv a rozvoje
13 202 478,38 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
25 348,11
146 870,06      
117 524,06
53 174,47
170 698,53      
25 748,47
-1 920,00
23 828,47

SKUTEČNOST
101 411,07
12 032,00
147,25
25 001,93
138 592,25      
91 040,59
29 318,30
120 358,89      
-15 243,50
-1 760,00
-1 229,86
-18 233,36

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2019 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Petřvald vyhlásilo dle zákona č. 312/2002 Sb. , o úřednících
územně samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na
obsazení pracovního místa vedoucího úředníka – vedoucí/ho odboru
školství, kultury a tělovýchovy.
Oznámení vč. podmínek pro podávání přihlášek je zveřejněno na
úřední desce MěÚ Petřvald, elektronické úřední desce a internetových
stránkách města Petřvaldu www.petrvald-mesto.cz v sekci zaměstnání.

Přihlášky k výběrovému řízení lze podat do 6. 1. 2020
Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2020
Informace na tel.č. 596 542 902

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA LEDEN 2020
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.

2. Svoz plastů
20., 21. (4. - 1100 l nádoby)

3. Svoz papíru
16., 17. (28. – 1100 l nádoby)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
27., 28.
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA S OBČANY

Vážení spoluobčané,
srdečně vás zveme na neformální setkání u čaje či u kávy, 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

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

Amálie Čenčíková

Timon Egri

Amanda Ferencová

Antonie Vrabcová
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

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
17. listopad 2019 na naší škole
Ve škole věnujeme čas důležitým událostem naší historie nejen v hodinách dějepisu a výchovy k občanství, ale i mimo ně. Do velkých projektů,
jako byly Den pro Karla IV. a Den pro republiku ke 100. výročí vzniku Československa, jsme se vždy zapojili všichni a ve všech předmětech.
Také letošní velký svátek Den boje za svobodu a demokracii, kdy jsme
si připomněli 80 let od uzavření českých vysokých škol nacisty a 30 let od
návratu demokracie do naší země, jsme se rozhodli oslavit velkolepě. Připravili jsme několik akcí – besedu s pamětníkem, pracovní dílnu v knihovně přibližující způsoby šíření informací v dějinách, výstavu k 17. listopadu
a hlavně zábavnou hru pro žáky 2. stupně Cesta za svobodou. Touto akcí
vyvrcholily nejen oslavy významného výročí naší historie, ale i spolupráce
učitelů a žáků školy na dalším velkém projektu. Děkujeme všem, kdo akce
připravené vyučujícími společenských věd podpořili.

Příběhy bezpráví
Jako každý rok i letos jsme přivítali pana Jiřího Fráňu, pamětníka, se kterým spolupracujeme při akci připravené Českou televizí a organizací Člověk v tísni již deset let. Po promítnutí filmu o roce 1989 jsme vyslechli
životní příběh člověka, jehož otec zažil bezpráví. Úspěšný sportovec, reprezentant naší republiky Milan Fráňa, skončil za minulého režimu po nespravedlivém obvinění na dlouhá léta ve vězení.
Žáci devátého ročníku pozorně poslouchali a ptali se. Jejich zájem, to
byla ta největší odměna nejen pro učitele, organizátory akce, ale hlavně
pro pana Fráňu. Pro zkoumání a pochopení historie jsou otázky mladých
lidí tím nejlepším začátkem.
Mgr. Lenka Kocurková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald, Školní 246, p. o.

4

Petřvaldské noviny

Leták, pamflet, samizdat

Výstava
Rodiče i žáci mohli zhlédnout výstavu nejpovedenějších prací žáků
1. a 2. stupně k 17. listopadu.
Osobnosti doby, Svoboda cestování, Ekologie včera a dnes a Klíče
ke svobodě, to byla hlavní témata
prací. Ve výchově k občanství žáci
připravili projekty o Václavu Havlovi
nebo o průběhu sametové revoluce.

Úniková hra Cesta za svobodou aneb
tak trochu jiné učení
V pátek 15. listopadu si žáci naší školy měli možnost vyzkoušet únikovou
hru s názvem Cesta za svobodou. Hru jsme připravili, abychom si připomněli třicáté výročí 17. listopadu 1989.
Cílem hry bylo za dvě hodiny osvobodit z vězení Václava Havla. Žáci měli
na jedenácti stanovištích splnit nejrůznější úkoly a získat za ně části klíče.
Z nich potom sestavili klíč celý. Klíč, kterým získali svobodu nejen pro Václava Havla, ale i pro nás ostatní.
Na některých stanovištích se děti dozvěděly, jak se žilo za komunismu, na
jiných se seznámily s důležitými pojmy a osobnostmi sametové revoluce.
Žáci skládali pionýrský slib, cvičili spartakiádu, vymýšleli transparenty, na
tabletech vyhledávali pojmy, přiřazovali osobnosti k jejich charakteristikám, skládali fotografie. Snažili se vytvořit kopie petice Několik vět bez
psacích strojů a tiskáren a někteří si také vyzkoušeli vystát frontu na pomeranče, kde ale nebyli vždy úspěšní.
Při hře se také ukázalo, jak je důležitá týmová spolupráce a schopnost se
rychle rozhodovat. Svobodu nakonec vybojovaly dvě třídy, a to VII. B a VIII.
C, které jediné dokázaly sestavit celý klíč. Ostatní třídy zůstaly po zbytek
vyučování v totalitě.
Věřím, že kromě nových poznatků hra přinesla dětem také spoustu nezapomenutelných zážitků.
Mgr. Petra Kynclová, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Akce se konala 3. října 2019
v knihovně našeho města. Uváděla
ji mladá dvojice, se kterou se dobře
mluvilo i pracovalo.
Bavili jsme se o středověku, o 19.
století, první světové válce i o době
socialismu. Probírali jsme, jak v té
době bylo těžké prezentovat svůj
názor. Vysvětlili jsme si význam
slov pamflet, samizdat a leták.
Také jsme se seznámili s různými
stroji a technikami tisku textů.
Nejvíce se mi líbilo, že jsme si
mohli vyzkoušet vytisknout několik letáků. Některé způsoby byly
méně pracné, u některých jsme
potřebovali trochu síly a šikovnosti.
Dozvěděla jsem se taky pár nových
informací o tiskařských právech
z doby před sametovou revolucí.

Kdyby se mi naskytla možnost jít
na podobnou akci znovu, ráda bych
se jí zúčastnila.
Klára Robenková, žákyně IX. A

Výběr povolání na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Každým rokem nabízíme žákům 9. ročníku kariérní poradenství a profesní
diagnostiku.
V letošním roce se tohoto testování zúčastnilo přes 40 žáků. Ti 11. a 18.
11. 2019 absolvovali čtyřhodinové skupinové testování zaměřené na zjištění studijních předpokladů (numerických, názorných a verbálních), logiky,
paměti, reakčního času, pozornosti a osobnostních vlastností.
Žáci také absolvovali testování studijních předpokladů z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů společnosti SCIO, na které
přispívalo Sdružení rodičů a přátel školy, jemuž tímto děkujeme za spolupráci a finanční podporu.
Všem žákům přeji, aby správně zvolili své vysněné povolání a v dubnu se
po absolvování přijímacích zkoušek na svá studia dostali.
PhDr. Ing. Jana Lehnerová
školní psycholožka

Zážitky dětí ze setkání s policisty

V pátek 8. listopadu čekalo na děti
z MŠ K Muzeu velké překvapení.
Do školky je přišli navštívit strážníci
policie prap. J. Nulíček a pprap. M.
Kacarová.
Policisté si přinesli knihu „Policejní
pohádky“, ze které dětem přečetli dva příběhy, se kterými se děti

mohou kdykoli setkat v každodenním životě. Děti soustředěně poslouchaly a poté živě diskutovaly
s policisty, kteří jim kladli různé
otázky související právě s přečtenými příběhy. Děti popisovaly situace
a vymýšlely způsoby, jak jinak by se
mohl hlavní hrdina zachovat a zda
bylo jeho chování správné. Vyprávěly také své zkušenosti, kdy se již
do podobné situace dostaly. Policisté zhodnotili jejich chování a tyto
děti byly pochváleny. Policisté věnovali „Policejní pohádky“ dětem, aby
si společně s paní učitelkou mohly
přečíst další příběhy. Strážníci krátce pohovořili o náplni svého povolání a následně je pozvali na svou
policejní služebnu.
V pondělí 11. listopadu jsme navázali s předškolními dětmi na návštěvu policistů v MŠ a navštívili
policejní stanici v Petřvaldě. Při
příchodu jsme byli srdečně uvítáni policisty. Děti navštívily dozorčí

místnost, prohlédly si monitorovací kamery, potěžkaly vysílačky
a kladly otázky o tom, co je v místnosti zaujalo. Dětem byl umožněn
vstup do cely zadržení, kdy si samy
vyzkoušely, jak se tam vyslýchaní
cítí. V prvním patře budovy navštívili npor. Mgr. M. Dudu v jeho
kanceláři, který jim umožnil vyzkoušet různé typy policejních čepic.
Dověděly se o hodnostech policistů a bylo jim vysvětleno označení

na uniformách.
Před stanicí na nás čekalo policejní
auto, děti se mohly do něj posadit,
prohlédnout vybavení auta a vyzkoušet si neprůstřelnou vestu.
Zážitky z návštěvy policejní stanice
umocnil slib o příští návštěvě a odměna ve formě policejních pexes
a omalovánek.
Žaneta Rzymanová,
Renáta Jarošová
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ŽÁKOVSKÝ EKOTÝM NA EDUKAČNÍ STEZCE
Letošní podzim nás provázelo nebývale krásné počasí. Bylo to právě koncem října, kdy děti ze žákovského ekotýmu sluníčko doslova vylákalo ze
školní lavice rovnou do přírody. Rozhodli jsme se v rámci kroužku prozkoumat novou edukační stezku, která svým environmentálním významem velice citlivě a důmyslně propojuje historické centrum našeho města s centrem kulturním. Vznikl tak krásný prostor nejen pro vzdělávání a relaxaci,
ale také pro hlubší poznání prostředí a města, ve kterém žijeme.
Chceme se s vámi podělit o naše zážitky na stezce:
• Zachránili jsme jeden hmyzí domeček.
• Očistili jsme prostor od odpadků.
• Navštívili jsme pět stanovišť a u každého jsme se dozvěděli něco
nového.
• Pozorovali jsme poslední rozkvetlé květiny – podzimní krásu na motýlí louce.
• Vyzkoušeli jsme odpočinek na lavičce i vyhřátých odpočívadlech.
• Vyzkoušeli jsme pocitový chodník.
• Líbila se nám lavička s uměleckým znázorněním historicky významných budov našeho města.
• Těšili jsme se z velmi vydařeného krásného podzimního odpoledne.

3.
4.
5.

Pohyb mezi stromy člověka uklidňuje.
Poskytují útočiště zvířatům a rostlinám.
Zachycují škodlivé látky (např. prach).

Míša Ševčíková, žákyně VI. B třídy zjistila, že za poslední století v ČR vyhynulo asi 1500 – 3000 druhů hmyzu. Naše motýlí louka je lákadlem pro
spoustu druhů hmyzu včetně motýlů. V ČR žije okolo 143 druhů denních
motýlů, z toho je přibližně polovina ohrožena. V uplynulém století vyhynulo
přes 18 druhů.
Edukační neboli naučnou stezku město Petřvald zrealizovalo v roce 2018
v rámci projektu česko-polské spolupráce č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_01
0/0001147 –„Turistická kooperace. Posílení turistického potenciálu partnerských obcí – JA -PE4“. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků
Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński z
Programu „Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020“. Děkujeme
tímto vedení města Petřvald za realizaci Edukační stezky.
I když jsme právě uprostřed zimy, naše zážitky vás určitě navnadí tak, že
se začnete těšit na jaro a léto, to bude naše motýlí louka teprve krásná.

Sára Gavronová ze VI. B napsala: Víte, proč jsou stromy důležité?
1. Vyrábí kyslík, který je pro nás důležitý.
2. Vytváří stín, snižují teplotu vzduchu.

Mgr. Marie Hlavatá, koordinátor EV a žákovský ekotým,
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

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.

slosovatelná vstupenka 600 Kč

vstupné 50,- Kč

předprodej ve Středisku kulturních služeb od 6.1.2020 od 8.00 hodin
rezervace nebudou přijímány
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VÁNOČNÍ JARMARK 2019
foto: Pavel Římánek a Karel Návrat
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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

30. 11. 2019 se v knihovně konal již tradičně Den pro dětskou knihu.
V knihovně se opět sešli zdatní a ochotní dobrovolníci, aby spolu s námi
pomáhali dětem vyrábět krásné vánoční dekorace a přáníčka. Vyrábělo se
toho mnoho: vánoční skřítci, andělé, držáky na ubrousky ve tvaru stromečku, šperky z drátků a korálků a mnoho dalších krásných ozdob. V přízemí
se tvořily adventní věnce a prodávaly nové dětské knížky a výrobky žáků
ZŠ. Za nezištnou pomoc velice děkujeme dobrovolníkům: Marii Mráčkové,
Svatavě Čopianové, Věře Ožanové, Miladě Římánkové, Iloně Křižákové,
Zdeně Konieczné, Darině Bednárikové, Věře Pečonkové a Milušce a Láďovi Krystovým.
foto: Karel Návrat

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.

Od 6. ledna do 30. března 2019 bude v knihovně v naší galerii Nad
knihami nová výstava pod názvem Zachraňme stromy – stromy zachraňují nás! 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
Informace z výroční schůze chovatelů holubů v Petřvaldě
Ke konci se pomalu blíží rok 2019 a za námi je už letošní holubářská
sezona. Tuto jsme završili výroční členskou schůzí, která se uskutečnila v
říjnu letošního roku. Byla to schůze sváteční, a to hned z několika důvodů.
Provedli jsme vyhodnocení sezony a předali poháry jednotlivým výhercům,
někteří chovatelé dosáhli skvělých výsledků i na okresní úrovni a zcela jistě se zúčastní celostátní výstavy poštovních holubů, která se uskuteční v
lednu 2020. Původně se tato měla uskutečnit v Ostravě na výstavišti, což
bohužel z určitých důvodů nevyšlo, a proto se na výstavu budeme muset
vydat na výstaviště brněnské. V neposlední řadě svátečnost naší schůze
zvýraznila i přítomnost pana starosty a místostarosty, což se tuším stalo
poprvé v historii fungování našeho petřvaldského holubářského spolku.
Doufám, že se naši hosté dozvěděli i něco zajímavého a někdy nás zase
navštíví. Zároveň byla tato naše schůze volební, kdy jsme si volili nové
vedení. Staronovým předsedou se stal Miroslav Kaša, který byl následně
zvolen i do nového oblastního vedení, kde bude působit v revizní komisi
a bude tak reprezentovat a zastupovat náš spolek a vlastně i město ve
vedení karvinských a ostravských chovatelů poštovních holubů.
V době, kdy si budete číst tento článek, už budou známy výsledky výstavy
naší karvinsko-ostravské oblasti, která se uskuteční v Těrlicku. Vzhledem
k výsledkům uplynulé sezony je velice pravděpodobné, že z této výstavy
vzejde nominace i pro holuby Miroslava Kaši, kteří se zúčastní Celostátní
výstavy v Brně ve dnech 24.1. a 25.1.2020 v Brně. Vzhledem k výsledkům
při závodech holoubat, by se nominace mohlo dočkat i holoubě Stanislava
Švirka, které se v rámci oblasti umístilo ve výkonu na 3. místě. To, jestli se
nominace na celostátní výstavu dočká i nějaký holub v kategorii Standard
(pro neholubáře se jedná o kategorii, kde je posuzován vzhled holuba),
si musíme počkat na oblastní výstavu, kde budou holubi v této kategorii
posuzováni.

Závěrem bych chtěl všem občanům města Petřvald, i všem těm, kteří do
Petřvaldu zavítají, všem těm, kteří čtou Petřvaldské noviny a také všem
ostatním za všechny petřvaldské holubáře popřát spoustu osobních i pracovních úspěchů a především pevné zdraví v roce 2020.
Martin Miksa
výcvikový referent MS CHPH Petřvald
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Okénko Domova Březiny

Vánoce jsou svátky klidu, rozjímání a setkávání se s blízkými. Naši
senioři se na vánoční svátky vždy
těší a rádi se společně se zaměstnanci zapojují do výroby adventních
věnců a vánočních ozdob, kterými
si zkrášlují nejen své pokoje, ale
i společenské místnosti. Velice oblíbenou aktivitou je pečení cukroví,
které se pak ochutnává během
společných setkání v adventním
čase.
Vedení Domova Březiny připravilo
pro své seniory hned několik společenských akcí. Vše jsme zahájili
společným zapálením první svíce

na adventním věnci a rozsvícením
vánočního stromu. A začalo období
vánočních koncertů. Pro adventní
čas jsme zajistili vystoupení dětí
z MŠ Petřvald a také žáků 9. tříd ze
ZŠ a ZUŠ Petřvald, soubor Písklata
z Karviné nebo sólisty Slezského
divadla v Opavě. Po vánočních besídkách, kde si budeme na jednotlivých odděleních předávat dárky
od Ježíškových vnoučat, bude vyvrcholení na Silvestrovském setkání
31. prosince, připijeme si šampaňským a popřejeme vše dobré do nového roku.
Jistě si v této době s vděčností

vzpomeneme na všechno hezké,
co jsme v tomto roce společně
prožili. Na milá setkání s lidmi při
společenských akcích, při terapiích
se zvířecími kamarády nebo cvičení jógy. Na celoroční péči, která je
nám věnována naší paní doktorkou
a vstřícnou spolupráci s lékárnou
Camilla. V neposlední řadě také
na přátelské vztahy se zástupci našeho města Petřvald, jejich podporu i finanční pomoc.
Všem děkujeme a přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2020.
Vedení Domova Březiny p. o.

JÓGOVÝ SILVESTROVSKÝ ŠLAPÁČEK a výstup na MONTE ČUPELO
Milí přátelé, příznivci jógového cvičení i turistických pochodů, opět jsou
tady svátky vánoční a závěr roku a tedy i jedno z našich tradičních setkání
na čerstvém vzduchu. Vlastně letos celkem dvě.
Zveme všechny, kdo budou chtít se v posledních chvílích roku projít v dobré společnosti přírodou a třeba i protáhnout tlapky svým čtyřnohým přátelům.
V neděli 29.11.2019 se prošlápneme Petřvaldem a jeho okolím.
Vyšlápneme opětně takřka do neznáma. Délka celé trasy nepřesáhne
10 km, trasa bude nenáročná, nicméně vzhledem k ročnímu období doporučuji dobré boty do terénu…
Sejdeme se jako každoročně v 9.00 u Penny, pak už si šlápneme po asfaltu i lesních cestách…okolo poledne zakotvíme v hospůdce, dáme si oběd
a předsilvestrovskou štamprličku a pak vyrazíme k domovům.
A přímo na Silvestra v úterý 31.12.2019 zvu zájemce na výstup na beskydský vrch ČUPEK (524 n. m.) jinak taktéž známý jako Monte Čupelo
nebo Lašský Říp. Očekává nás tam nejen veselá zábava s občerstvením

a muzikou, ale také návštěva samotného lašského krále jménem Zdeno
Viluš I.
Pokud pojedete autem, můžete vyjít i z Metylovic nebo Bašky, my vyrazíme od vláčku z Pržna. Čas setkání s jeho královskou výsostí je po 11.00
hodině.
Vlak odjíždí z Havířova v 8.33 hodin - takže to bude chtít nachystat penízky předem do dlaní a vzít pokladnu sprintem- budeme na to mít asi
7 minut. Je to trochu šibeniční termín, ale prozatím nám to vždy vyšlo.
A jízdenky mohou koupit předem i kamarádi vyrážející z Havířova, kteří
budou u pokladen dříve. V Pržně bychom měli být asi za hodinu. A pak nás
čeká cca 5 km pochod příjemným horským terénem s malým převýšením
až na samotný vršek Monte Čupelo, kde bude nachystáno občerstvení
ryze valašské a hudba…Nezapomeňte na „pitný režim“- je přece Silvestr.
Tak už jen přivolávejte to pravé počasí a na konci měsíce vás ráda uvidím
„na startu.“
Přeji všem klid a mír v srdci v každém nádechu, kráčejte životem lehce
a s láskou.
Jolanda Inka Burová
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Petřvaldští Orlíci ukončili hasičskou sezónu
Poslední hasičský kroužek v roce 2019 si
petřvaldští Orlíci užili 3. 12. ve středisku
kulturních služeb. Pro nejmenší hasiče byl
připraven vánoční punč, o občerstvení se
postarali rodiče, ale vánoční stromeček
si už děti musely nazdobit samy. Když
bylo hotovo, vypravili se všichni ven, kde
si mohli vyzkoušet zapálit prskavky, samozřejmě pod dozorem hasiče. Když se
později všichni vrátili zpět, čekaly na děti
pod stromečkem drobné dárky, a nakonec i mikulášská nadílka. Tímto setkáním
ukončili petřvaldští Orlíci letošní sezónu,
která pro ně byla velmi úspěšná. Nová
sezóna začne pro malé hasiče příští rok
v únoru.
Závěrem bych chtěl poděkovat dětem
za jejich výkony v letošním roce, rodičům
za pomoc při práci s dětmi, ale hlavně vedoucím mládeže za obětavou práci s dětmi, ze které může vyrůst nová generace
hasičů.
Za SDH Petřvald-Březiny Aleš Vicherek

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
2. 11. - mistrovské utkání I. B třídy (13. kolo).
FK STAŘÍČ - TJ PETŘVALD		
3:2
(1:2)
Branky: 2.´O. Kostka (as. M. Gorovič), 18.´M. Gorovič (O. Kostka).
100. utkání za muže odehrál F. Marek, 1. zápas si zahrál K. Nguyen.
Po podzimní části jsou muži Hepa na 11. místě s 12 body.
Trenér - M. Budina, as. trenéra - J. Cífka, vedoucí mužstva - P. Šilhánek.
P. Sekera

Dorost
2. 11. - mistrovské utkání krajské soutěže (13. kolo).
FRYČOVICE - TJ PETŘVALD		
6:1
(1:0)
Branka: J. Gabovič.
Po 13 odehraných utkáních mají dorostenci Hepa na kontě 6 bodů a jsou
na 13. místě tabulky.
V. Uher

Starší přípravka
Na podzim odehráli hráči starší přípravky, kteří hrají okresní přebor, celkem 9 utkání, v nichž 3x zvítězili a 6x prohráli. Vsítili 38 branek, obdrželi
62. V tabulce jsou na 7. místě. U přípravek se nezapočítávají výsledky, do
soutěže se počítají pouze vstřelené branky.

Střelci branek: D. Pěgřím 13, A. Švancer 6, K. Skýba 4, D. Bednář 4, E.
Ševěček 2, V. Wencel 2, A. Tomoszek 2, D. Juchelka 2, M. Patoraj 1, D.
Polášek 1, M. Pastor 1.
J. Cífka

Mladší přípravka
Naši nejmenší fotbalisté byli na podzim v okresním přeboru největším překvapením. V konkurenci nejlepších týmů z Karviné, Havířova, Orlové, Č.
Těšína, Bohumína atd. se umístili na 2. místě!
Na 7 turnajích sehráli 17 utkání s bilancí: 13 vítězství, 2 remízy a 2 porážky. Dali 122 branek a inkasovali 58 gólů. Do soutěže se započítávají
pouze vstřelené branky.
O branky se podělili tito hráči: V. Wencel 28, K. Skýba 27, A. Tomoszek
24, M. Heczko 12, A. Skutek 11, T. Hána 7, D. Juchelka 4, O. Hanzel 3, M.
Sikora 3 a V. Řezáč 3.
Oporou v brance byl D. Juchelka.

Venkovní zápasy pro letošní rok skončily, ale v zimě děti budou hrát halové
turnaje. Upozorňujeme rodiče, že oddíl stále přijímá holky a kluky všech
věkových kategorií (od ročníků 2014). Informace najdete na stránkách
Hepa: www.tjpetrvald.cz
R. Gřibek
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Lucii Kutrovou, která prošla Pacifickou hřebenovkou a napsala o tom knihu
Narodila jsem se v Havířově. Ve třech letech jsme se přestěhovali do Petřvaldu, chodila jsem zde do mateřské školky a poté i na základní školu. Střední školu jsem absolvovala na gymnáziu v Ostravě. Po dokončení
střední školy jsem se rozhodla pro studium na Vysoké škole ekonomické
v Praze. Odstěhovat se do Prahy pro mě byla obrovská změna, osamostatnila jsem se a vyzkoušela jsem si, jaké to je žít bez rodičů. A musím říct, že
to bylo docela divoké. Když jsem oslavila mé dvacáté narozeniny 12. 12.
2012, druhý den přišlo rychlé vystřízlivění. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a chtěla jsem svůj život změnit. Chtěla jsem dokázat něco, za co by
na mě mí rodiče mohli být pyšní. Založila jsem si tzv. BUCKET LIST. List
mých snů a přání.
Na začátku byly na mém bucket listu jen tři položky, časem se seznam
poněkud rozšířil a v současné době je tam zhruba sto položek, z nichž
jsem si již více než polovinu splnila. Naučila jsem se anglicky, zaběhla
půlmaraton, žila rok v Austrálii, pracovala v zahraničí, zažila jsem lásku
na první pohled, skočila si z letadla, učila se bojovému umění, úspěšně
jsem dokončila bakalářské studium, potápěla se, vyzkoušela ferraty, vylezla na několik čtyřtisícovek, pokořila Mont Blanc, naučila se na ukulele,
šla 800 km dlouhou Svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela,
procestovala spoustu zemí, dodělávala si inženýra v Kanadě a spoustu
dalších a dalších věcí. V neposlední řadě se mi minulý rok v červnu podařilo vydat mou první knihu - 151 dní Pacifickou hřebenovkou. Kniha detailně popisuje mé počínání na pětiměsíční cestě po Spojených státech
na dálkové pěší trase o délce 4300 km, vedoucí přes Kalifornii, Oregon
a Washington.
Na této trase mě zaskočilo snad úplně všechno. Vůbec jsem nevěděla,
do čeho jdu a spousta maličkostí mě občas fakt vyděsila. Nejenom, že jste
pořád v divočině, táhnete si na zádech stan, spacák, karimatku, oblečení,
zimní výbavu, jídlo na několik dní a občas i devět litrů vody, ale s tím těžkým batohem budete trávit dalších pět měsíců. Jsou tam ale i horší věci,
které vás vyděsí! Had! Medvěd! Myš, co mi snědla jídlo. Milion komárů. Při
brodění řeky jsem spadla a rozsekla si stehno. V poušti jsem měla otřes
mozku. Došlo mi jídlo. Došla mi voda. Měla jsem úpal. Bylo mi zle. Měla
jsem své dny. Každý den bude úplně jiný a každý den budete překonávat
úplně jiné překážky.
Nejhorší zážitek se mi stal pár dní před koncem, kdy hodně nasněžilo,
spadnul na mě můj stan a já asi dvě hodiny spala pod sněhem. Probudila
jsem se až úplně podchlazená a můj kamarád, který tam zrovna kempoval
se mnou, mi zachránil život. Je to těžké to takhle napsat v pár větách, ale
po téhle nepříjemnosti jsem chtěla z trailu odjet a nedokončit jej. Jen díky
skvělým lidem a báječným přátelům, které jsem na cestě získala, jsem
cestu dokončila.
Naopak mým nejlepším zážitkem byla celá tahle cesta. Pět měsíců s jedním batohem a byla jsem šťastná, jako jsem nebyla za celý svůj život. Žila
jsem s málem, ale o to šťastněji. Vážila jsem si drobností – vody, jídla,
postele, sprchy, toho, že jsou na sebe lidé hodní a milí, toho, že mi někdo
pomohl, řekl hezké slovo nebo se na mě jen usmál. Každý den jsem spala
na jiném místě, každý den zažívala nová dobrodružství a každý den poznávala nové lidi. Tahle trasa je náročná a je to ta nejhorší věc, kterou jsem
zatím podnikla, protože jsem si několikrát sáhla na dno, ale je to zároveň
ta nejlepší věc, kterou jsem kdy na bucket list přidala. Nedá se to pořádně
popsat… musíte to zažít.

Pacifická hřebenovka mě hodně změnila. Já jsem o sobě vždycky říkala, že
jsem silná holka. To jsem se ale fakt hodně spletla. Až Pacifická hřebenovka ze mě tu tvrdou holku udělala. Nikdy jsem si nedokázala nepředstavit,
že budu pět měsíců chodit pouští, horami, lesy, v dešti, ve sněhu, s hady,
medvědy, krysami, šváby, s 25kg batohem na zádech, zpocená, unavená,
hladová půjdu 4300 km, a že si to budu neskutečně užívat. Vážím si obyčejných věcí. Věcí, které většina z nás bere jako úplnou samozřejmost – to
že vidím, slyším, jsem zdravá, můžu chodit, cestovat … Vážím si všeho, co
mám a každý den děkuji všem svým andělům, kteří na mě dohlíží a nenechali mě na té bláznivé cestě umřít – i když to párkrát bylo vážně o vlásek.
Momentálně jsem plně zaneprázdněná přednáškami, které dělám po celé
České republice. K mému překvapení je o tyto přednášky velký zájem
a stále jezdím povídat o mém dobrodružství. Do budoucna jistě plánuji
druhou knihu, která bude také o pěší turistice, ale ráda bych se zaměřila
na trasy, které může jít úplně každý. Chápu, že si spousta lidí nemůže vzít
na půl roku dovolenou a vyrazit do divočiny, ale spoustu krásných treků
máme v Evropě téměř na dosah ruky. Všechny informace o mých přednáškách a akcích, které plánuji, jsou dostupné na facebookové stránce Holka
s Bucket Listem nebo na mém instagramu juicy.lucy.lu. Moji knihu je možné zakoupit v jakémkoliv knihkupectví nebo si ji objednat i s věnováním
a podpisem u mě na blogu www.holkasbucketlistem.com.
Jak jsem již zmínila, mám na svém bucket listu přes sto položek a stále
je na něm spousta přání, která čekají na splnění. Pište si své bucket listy
a sněte, protože já kdysi nevěřila, že bych mohla dělat něco jiného než
nakupovat a chodit na párty, a mé sny a výzvy docela rychle odškrtávám.
Vždycky jsem říkala, že: „SNÍT SE MUSÍ.“ Teď už říkám jen: „SNY SE PLNÍ!“
A nezapomínejte, že s odvahou a laskavostí bude váš život mnohem jednodušší. Já na to přišla a teď už vím, že můžu dokázat úplně cokoliv.

NAPSALI NÁM
Tři králové v Petřvaldě i v roce 2020
Milí občasné Petřvaldu, jistě jste si již mnozí zvykli na pravidelné novoroční koledování skupinek tří králů pro sbírku Charity České republiky. V nastávajícím roce 2020 bude sbírka probíhat na celém území našeho státu od 1. do 14. ledna. V Petřvaldě pak především o víkendu 4. a 5. ledna.
Vzhledem k rozlehlosti našeho města bychom potřebovali zajistit více skupinek koledníků. Je stále mnoho ulic, kde se vůbec nekoleduje.
Obracím se na vás proto s prosbou o pomoc. Máte-li vy nebo vaše děti chuť pomoci dobré věci, napište nám na email: 3kralove.petrvald@seznam.cz.
Co můžete od účasti na sbírce očekávat? Jistě nevšední zážitek. Máme zkušenost, že děti vykoledují kromě peněz pro sbírku i nějaké sladké odměny
pro sebe. A hlavně je to dobrý pocit, že můžete pomoci charitativním projektům v našem okolí. Předem děkujeme za vaši pomoc pro dobrou věc.
Za organizátory z Petřvaldu MUDr. Tomáš Skýba
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BAJKA O HRACÍ KOSTCE
Hrací kostky určitě všichni znáte. Existuje však kostka, která je jiná. Ať se kutálí, jak kutálí, když se zastaví, vždycky ukáže jedničku. A všechna viditelná čísla na sebe okamžitě vezmou lidskou podobu.
Onoho dne se kostka dokutálela do Petřvaldu. Zastavila se v místě, kde si pan Horáček povídal s paní Kratochvílovou. Čekal tam na svou ženu. Ta
se objevila právě ve chvíli, když pan Horáček paní Kratochvílovou objal.
Paní Horáčková ztuhla. A cítila, jak se jí zmocňuje žárlivost a hněv.
Jednička se k ní hned přitočila. „Viděla jste to? To je neslýchané!” Byla ze všech nejmenší a ostatním číslům záviděla, že jsou větší.
Dvojka byla vždycky ta druhá a nikdy paní Horáčkové nezapomněla, že byla v samičí konkurenci úspěšnější. „Já jsem nic neviděla, protože jsem byla
na opačné straně. Ale slyšela jsem o těch dvou už ledacos. Už to její jméno něco napovídá.”
„Já jsem také nic neviděla, protože jsem byla na levém boku,” přidala si trojka. „Ale slyšela jsem, jakým tónem spolu hovořili. Jako dvě hrdličky.”
„Ani já jsem nemohla nic vidět, protože jsem byla vpravo,” dodala čtyřka. „Zato jsem dobře slyšela, co na to říkají lidi. Myslí si, že mezi těma dvěma
něco je. Prý je spolu viděli i v autobuse.”
„A já jsem viděla všechno naprosto přesně, protože mám pět očí,” řekla pětka vítězně. „Viděla jsem, jaké předtím na něho vrhala pohledy a jak se
natřásala, když jí dával nějakou krabičku.”
Paní Horáčková si vše rychle promítla ještě jednou v hlavě. Pak si energicky odvedla muže domů, aby si to tam s ním beze svědků vyřídila.
Pravdu znala jen šestka, ale tu nikdo neviděl, protože byla zespodu. A i kdyby ji někdo viděl, kdo by jí ubohé uvěřil, když všichni ostatní tvrdili opak.
A jak tomu bylo ve skutečnosti? Paní Kratochvílová si koupila zlatý řetízek s krásným přívěskem a chtěla se jím pochlubit manželovi. Jenže řetízek
měl bezpečnostní zapínání, které její dlouhé nehty nezvládly, a tak požádala pana Horáčka o pomoc.
Kostka se potom v tichosti odkutálela jinam. Nepochybně tam, kde se rýsoval další průšvih.
Jaké poučení z této bajky plyne? Nevěřte všemu, co tvrdí hlasy jiné. Moudrý člověk pravdu hledá, i když mu lež spáti nedá.
Vladimír Kostiha

Informace občanům města Petřvald
Policie ČR, kromě jiných úkolů, které jsou jí stanoveny zákonem, provádí činnosti na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Úkoly v této oblasti jsou plněny průběžně, s důrazem na aktuální problémy v dopravě. Na základě podnětů týkajících se parkování vozidel v rozporu se zákonem, je vyšší důraz kladen na toto protiprávní jednání, neboť vlivem nevhodně zaparkovaných vozidel vzniká nebezpečí pro jiné účastníky
provozu na pozemních komunikacích, případně je těmto účastníkům překáženo. Místa, ve kterých je stání vozidel zakázáno, jsou uvedena v zákoně
o silničním provozu. Je nutno připomenout, že v úzkých uličkách se mnohdy pohybují vozidla, jejichž rozměr značně ztěžuje manévrovatelnost na komunikacích, vozidla hasičů, vozidla zimní údržby či vozidla svozu odpadu a řidiči těchto vozidel nemohou díky nekázni řidičů parkujících vozidel plnit své
úkoly. Tito neukáznění řidiči, případně provozovatelé vozidel, se vystavují postihu za nezákonné jednání částkou až 2000 Kč.
Zdroj: Policie ČR

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka, z níž jsou financovány sociální
projekty Charity. Je to nejen jeden
z malých pramenů, které umožňují
Charitě konat své poslání a sloužit potřebným bez rozdílu vyznání,
národnosti či barvy pleti, ale je zároveň možností, jak vy osobně můžete podpořit charitativní projekty.

V roce 2019 v našem městě tříkráloví koledníci díky vaší štědrosti
vybrali částku 49.333,- Kč. Zodpovědnost za realizaci projektů, na
něž jsme přispěli, měla konkrétně
oblastní Charita sv. Alexandra, Ostrava (http://charita-sv-alexandra.
cz/ ). Na jejích stránkách můžete
sledovat práci těch, kteří své síly
dávají pro službu v sociálních projektech. Tříkrálová sbírka trvá od
1. do 15. ledna 2020. V Petřvaldě
budou koledníci chodit k vašim do-

movům především během víkendů
4. - 5. ledna a 11. - 12. ledna. Pravé koledníky poznáte nejen podle
barevných šatů. Ale především
podle zapečetěných pokladniček;
dospělý, který doprovází koledníky,
má průkazku, jejíž údaje musí souhlasit s jeho občanským průkazem.
Petřvald je však velký a koledníci stihnou obejít jen jeho malou
část. Bude-li někdo chtít přispět na
Tříkrálovou sbírku, je to možné ve
vánočním období na faře, stejně

tak je možno využít dalších způsobů: dárcovské DMS, nebo poslat
peníze přímo na účet přes Darujme.cz. Tříkráloví koledníci také
přinášejí radost a požehnání do vašich domovů. Zazpívají koledu, potěší. Za vaši otevřenost a solidaritu
jménem Charity i těch potřebných
lidí, jimž Charita pomáhá, předem
moc děkuji.
P. Vít Zatloukal

nám i těm, které jsi nám svěřil.
Uchovej v nás Ducha blahoslavenství: radost, prostotu a milosrdenství.

Požehnaný rok 2020 vám přeje

Pour féliciter - P.F. 2020
Jak těžko se některé fráze, úsloví,
dají přesně přeložit! Blahopřání
dostáváme mnohokrát do roka,
ale jen pro jedno se ujal tento původem francouzský tvar – Pour
féliciter, pro přání k Novému roku.
Snad ti, kdo se ještě učili latinu,
rozpoznají společný kořen: félix (lat.
šťastný). Abys byl šťastný, abys byla
šťastná.
Ale zároveň v tom slovesném tvaru je přání aktivity, štěstí nepřijde
samo! Jdi mu naproti, jdi za ním...
Nebo snad je to závazek - přináším
ti štěstí, chci tě učinit šťastným.
Vlastně to je obojí. Prostor mezilidských vztahů vždy vyžaduje vstřícnost, nelze být skutečně šťastný na
úkor druhého.

Přeji vám, vážení spoluobčané,
abyste v tomto civilním zvyku „péefka“, zaslechli pozvání i úkol dělat
lidi kolem sebe šťastnějšími, a tak
se šťastnějšími také sami stali.
Ze svého křesťanského pohledu
ještě přidávám požehnání, protože v požehnání očekávám, že do
mé lidské nedokonalosti přijde na
pomoc Bůh sám. Tak jako se Bůh
v Ježíši Kristu vtělil, aby nás zachránil, přichází „Duch Svatý na pomoc
naší slabosti“ (z listu Římanům
8,26).
Týden co týden zní v petřvaldském
kostele tato modlitba, kterou odevzdávám Boží ochraně známé i
neznámé, blízké i vzdálené: Žehnej nám, Pane Ježíši Kriste, žehnej

P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Leden 2020
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Jarmila Juřicová
90 let
Helena Lamaczová
85 let
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.

Jakub Chmiel
a Petra Hrušovská

Amálie Čenčíková

Pavel Beran

67 let

Timon Egri

Antonín Partika

65 let

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Jakub Müller

Karel Burdek

77 let

Ema Zoe Vaculová

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Mikuláš Vlček
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Blahopřání
Dne 14. prosince 2019 oslavili 45 let společného života
manželé Jaromír a Naděžda Vicherkovi z Petřvaldu – Podlesí.
Hodně štěstí, zdraví, ať Vás život spolu stále baví.
Z celého srdce přejí dcery Žaneta a Iveta s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 22. ledna vzpomínáme první smutné výročí,
kdy nás opustil můj drahý manžel
pan Ján Kapiaš.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Markéta a
synové s rodinami.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude dál žít v nás.
Dne 23. ledna 2020 vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Jaroslava Juříka.
Zároveň 1. března 2020 vzpomeneme jeho
nedožitých 85. narozenin.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Evženie,
dcery Jana a Taťána s rodinami.

V srdci svém neseme vzpomínku na bytost
nejdražší, naši maminku.
Dne 23. ledna by se dožila 90 let naše drahá
maminka
paní Boženka Hvizdošová.
S láskou vzpomínají dcera Alena, synové Ladislav
a Milan s rodinami.

Vydal ses cestou, kterou chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 30 ledna 2020 vzpomeneme
1. smutné výročí
pana Miroslava Gureckého.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Naďa s rodinou
a syn Pavel s rodinou.

Kdo Vás znal, ten vzpomene.
Kdo Vás miloval, nezapomene.
Dne 28. srpna 2019 by se dožil náš otec pan Jaroslav Skýba 95 let.
Dne 27. ledna 2020 by se dožila naše maminka paní Drahoslava Skýbová 90 let.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Jarmila a syn Josef s rodinami.

Úmrtí
Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!
V tichém zármutku oznamujeme, že dne 12. listopadu 2019 nás náhle, ve věku 77 let, opustil milovaný tatínek, tchán,
dědeček, pradědeček, bratr, švagr pan Karel Burdek.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

ZÁJEZDY CESTOVNÍ KANCELÁŘE A-Z TOUR s.r.o. 2020
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM

Okruh Portugalskem, hot. 3-4*, HB
Andalusie, hotel San Fermin 3* HB
Vojenská muzea, Moskva a okolí, HB
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB
Bajkal, Transsib. magistrála hot. HB
Bajkal, Transsib. magistrála hot. HB
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB

03.05.
16.05.
28.05.
09.06.
19.06.
03.07.
31.07.
11.08.
28.08.

– 10.05.
– 24.05.
– 02.06.
– 16.06.
– 27.06.
– 11.07.
– 08.08.
– 18.08.
– 05.09.

21450 Kč
18950 Kč
23700 Kč
28450 Kč
23700 Kč
37950 Kč
37950 Kč
28450 Kč
23700 Kč

TERMÁLNÍ LÁZNĚ - AUTOKAREM S PRŮVODCEM

Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény
Termály Nitrava, 3* hotel HB+bazény
Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény
Termály Chocholow (PL), BS+bazény
Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény
Hevíz, Maďarsko, hotel Fit 3*, FB+bazény
Termály Chocholow, HB+bazény
Lázně Dudince, Jantár 3*, HB+proced.
Lázně Dudince, Smaragd 3*+HB+proc.
Bükfürdö, Répce Gold 3*, HB+vst. do TK
Bükfürdö, h. Répce 3*, HB+vst. do TK
Bükfürdö, apartmán v apartmanhotelu, BS
Lázně Piešťany, hot. Park 3*, HB+proc.
Termály Nitrava, 3* hotel HB+bazény
Luhačovice, h. Harmonie 3*, HB + proc.
Hajdúszoboszló, hotel Járja 3*, HB
Velký Meder, hotel Elenka u TK, 3*, HB
Hevíz, Maďarsko, hotel Fit 3*, FB+bazény

19.04. – 25.04.
26.04. – 01.05.
03.05. – 09.05.
08.05.
10.05. – 16.05.
10.05. – 17.05.
16.05. – 17.05.
17.05. – 23.05.
17.05. – 23.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
31.05. – 05.06.
07.06. – 13.06.
14.06. – 20.06.
14.06. – 20.06.
14.06. – 21.06.

8650 Kč
7950 Kč
8750 Kč
1150 Kč
8850 Kč
9250 Kč
2950 Kč
6950 Kč
11950 Kč
12250 Kč
10950 Kč
5250 Kč
8950 Kč
7950 Kč
7950 Kč
8950 Kč
8250 Kč
9250 Kč

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

Vroclav, Dolní Slezsko, hot. 3*, HB
Vídeň, historické skvosty, hotel 3*, BB
Okruh Rakouskem, hotely 3*, HB
Jízda králů Vlčnov, jednodenní, BS
Západní Čechy, památky, lázně, 3* HB
Lago di Garda a okolí, hotel 3*, HB
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB
Krušnohoří se SRN, příroda, hist., 3* HB
Slovinsko od severu k jihu, hotely 3*, HB
Českosaské Švýcarsko, hot. 3*, HB
Šumava, s výlety do SRN, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, penz. 3*, HB
Krušnohoří se SRN, příroda, hist., 3* HB
Slovinsko od severu k jihu, hotely 3*, HB
Jizerské hory s Polskem, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, penz. 3*, HB
Dolomity pro každého, hotel 3*, HB
Slovinsko, hot. 3* u Jadranu s výlety, HB
Baltské moře, Łeba, hot. 3*, HB, výlety
Bieščady, (PL) hist., příroda, penz. 3*, HB
Příroda Českého ráje, hot. 3*, HB
Italské Alpy, NP Stelvio, hot. 2*, HB
Baltské moře, Łeba, hot. 3*, HB, výlety
Polské Tatry a okolí, penz. 3*, HB
Krkonoše, s výletem do Polska, hot.3*,HB
Jižní Čechy, divadlo s otáč. hled., 3*, HB

06.05. – 10.05.
15.05. – 17.05.
24.05. – 29.05.
31.05.
31.05. – 06.06.
31.05. – 06.06.
06.06. – 15.06.
07.06. – 12.06.
07.06. – 13.06.
07.06. – 13.06.
07.06. – 13.06.
14.06. – 19.06.
14.06. – 19.06.
14.06. – 19.06.
14.06. – 20.06.
21.06. – 26.06.
21.06. – 26.06.
21.06. – 26.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
28.06. – 03.07.
05.07. – 11.07.
05.07. – 11.07.
12.07. – 17.07.
12.07. – 17.07.
12.07. – 17.07.

5950 Kč
3950 Kč
9550 Kč
850 Kč
6750 Kč
9750 Kč
12550 Kč
6450 Kč
9950 Kč
6750 Kč
6950 Kč
6950 Kč
6450 Kč
6450 Kč
9950 Kč
6450 Kč
6950 Kč
6450 Kč
9750 Kč
9950 Kč
8450 Kč
7450 Kč
6350 Kč
9750 Kč
9250 Kč
6750 Kč
6650 Kč
6950 Kč

Nástupní místa: Třinec, Č. Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Ostrava. Podle směru jízdy: Bohumín, Bystřice, Jablunkov.
Vysvětlivky: FB - plná penze, HB – polopenze, BB – snídaně, BS – bez stravy. Pro více informací si objednejte náš katalog (zasíláme
zdarma).

Uvedené ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Aktuální ceny najdete na www.ckaztour.cz.

CK A-Z TOUR s.r.o. Staroměstská, Třinec, tel: 558 986 800-2, Český Těšín, ul. Odboje, tel: 558 711 804, www.ckaztour.cz.

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

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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

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

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