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 Hasiči slavili 165 let
od svého založení
 Proběhly krajské volby

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky prosincových
Petřvaldských novin
je 11. listopadu 2020.
Termíny uzávěrek dalších čísel
novin jsou zveřejněny na
www.petrvald-mesto.cz

POZVÁNKA
Oslava výročí 165 let od založení hasičského sboru v Petřvaldě.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
40. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 14. září 2020
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města
 o uzavření smlouvy o dílo se
společností Správa silnic Moravskoslezského kraje, přísp.
org., na zajištění zimní údržby
místní komunikace ul. Závodní
ve městě Petřvald v zimním období 2020/2021, za cenu max.
přípustnou do 300 000 Kč bez
DPH.

 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro stavbu pod názvem
„Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě“ se společností Meccano, s.r.o.
 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu pod označením „Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení města
Petřvald“ a o uzavření smlouvy o dílo se společností ČEZ
Energetické služby, s.r.o., která
má nabídkovou cenu bez DPH
3 132 729 Kč.
 v rámci stavby „Metropolitní síť – Město Petřvald – II.

Volby do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje
Dovolte mi, abych poděkoval všem občanům, kteří se ve dnech
2. – 3. 10. 2020 zúčastnili voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Děkuji také všem členům okrskových volebních komisí
za jejich práci, za bezproblémový průběh voleb.
Ing. Jiří Lukša, starosta

etapa“ o uzavření dohody
o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla
č. 14888 se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s..
RM vzala na vědomí  
 předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2020.

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
18. 11. 2020 v 16 hodin
v Kulturním domě města
Petřvald.

KALENDÁŘE NA ROK 2021
Občané města Petřvaldu, kterým nebyl kalendář doručen
do poštovní schránky do 15. 11.
2020, mají možnost si kalendář
vyzvednout v termínu od 19.
do 30. 11. 2020 na podatelně
MěÚ v kanceláři č. 102.

Výsledky hlasování do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje
Petřvald Celkem platných hlasů
Název volební strany

1 734  (99,09%)
Celkem platných hlasů

v%

ANO 2011

541

31,19

KSČM

222

12,80

Koalice ODS a TOP 09

205

11,82

Svoboda a př. demokracie (SPD)

193

11,13

Česká pirátská strana

171

9,86

ČSSD

162

9,34

KDU - ČSL

69

3,97

Trikolóra

60

3,46

Ostatní

111

5,62
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 9. 2020 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

110 706,00

103 137,43

77 738,69

12 075,00

12 082,00

11 024,07

-

-

2 292,46

Přijaté transfery

4 323,90

26 428,38

25 164,55

PŘÍJMY CELKEM

127 104,90      

141 647,81      

116 219,77      

Běžné výdaje

117 965,00

124 019,91

73 533,89

Kapitálové výdaje

21 571,00

48 747,00

9 443,98

VÝDAJE CELKEM

139 536,00      

172 766,91      

82 977,87      

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

14 351,10

33 039,10

-31 769,10

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 440,00

-

-

-

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

-

-

-32,80

12 431,10

31 119,10

-33 241,90

Stavy na bankovních účtech k 31. 8. 2020
Základní běžný účet

71 534 110,93 Kč

Fond rezerv a rozvoje

11 103 430,14 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2020 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 2020-2021
Jako každoročně informujeme
občany o provádění zimní údržby
na komunikacích ve městě Petřvald, kterou zajišťuje společnost
SMO, městská akciová společnost
Orlová, IČ 607 93 163. 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
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 V  LISTOPADU 2020
1. svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů):
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25.

2. svoz žlutých pytlů (plast):
16., 17.,  svoz kontejnerů na plast: 4.11

3. svoz modrých pytlů (papír):
12., 13.,  svoz kontejnerů na papír: 27.11.

4. svoz černých pytlů (biologicky rozložitelný odpad):  
2.,3., 9., 10., 16., 17., 23., 24.

Mobilní rozhlas
Město Petřvald zavádí moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic,
pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího, pohodlně
do vašeho telefonu či e-mailu.

Registrujte se:
Přes registrační formulář na adrese:
petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz
Osobně na podatelně MěÚ

Listopad 2020
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci září 2020 se dostavili k slavnostnímu zápisu do obřadní síně  

Julie Jančiová a Dominik Paseka

Matěj Poštulka

Setkání jubilantů
V sobotu 26. 9. 2020 byli pozváni
do kulturního domu jubilanti, kteří oslavili do té doby kulatiny 80,
85, 90,95 a 100 let. Vzhledem
k opatřením spojeným s pandemií
Covid-19 to bylo první setkání jubilantů v letošním roce.
Je nám nesmírnou ctí, že jsme
mohli přivítat paní Libuši Gottwaldovou, která oslavila v letošním
roce 100 let.
Pár slov o jubilantce od jejího
vnuka Stanislava Kostky:
Babička se narodila v malé jihomoravské vesničce Krásensko. Vyučila
se dámskou krejčovou. Ve dvaadvaceti letech se vdala a se svým
manželem Aloisem vychovávala tři
děti. V roce 1956 se s manželem a
dětmi přestěhovala za prací do Ostravy, kde pracovala ve Vítkovických
železárnách. V roce 1962 ovdověla
a zůstala se svými dětmi sama.

V roce 1968 si koupila v Petřvaldě domek, ve kterém žije dodnes.
Mezi její největší koníčky patřila
vždy starost o vnoučata (7 vnoučat, 10 pravnoučat a 10 prapravnoučat), práce na zahrádce, chov
domácích zvířat, luštění křížovek,
vaření a pečení.
Až do loňského roku byla plně
soběstačná, než si způsobila úraz,
který ji omezuje v pohybu.
Nyní žije se svým vnukem a jeho
manželkou v rodinném domku v
Petřvaldě a těší se z návštěv svých
vnoučat, pravnoučat a přátel, se
kterými si ráda zavzpomíná na staré časy.
Přejeme všem jubilantům hodně
zdraví a životní pohody, ať Vám
úsměv z tváře nemizí.
KPOZ

Rozálie Šebestová

Sebastian Sobotík

Manželství
uzavřeli…

Eliška Svěráková
Foto: Pavel Víteček

František Přikryl
a Andrea Tomiczková

Sedící zleva: Zlatuše Urbancová, Libuše Gottwaldová, Jarmila Chrobáková.
Stojící zleva: Mgr. Šárka Němcová – členka rady města, Josef Hajduk, Oldřich Vala,
Petr Přeček – člen komise pro občanské záležitosti, Václav Kamas, Milan Ožana,
Mgr. Zdeněk Novotný, Ivana Tomková – matrikářka, Josef Procházka, Miroslava Kršáková – členka zastupitelstva města, Ing. Petr Dvořáček – místostarosta.

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-/

Paní Libuše Gottwaldová – stoletá jubilantka
Stojící zleva: Mgr. Šárka Němcová – členka rady města,
Ing. Petr Dvořáček – místostarosta,
Miroslava Kršáková – členka zastupitelstva města, Petr
Přeček – člen komise pro občanské záležitosti a Ivana
Tomková – matrikářka.
Foto: Pavel Víteček

Těšíme se na další setkání s jubilanty, které by se mělo konat v prosinci tohoto roku.
V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout naše pozvání do obřadní síně, rádi Vás navštívíme doma. Stačí si jen na matrice MěÚ Petřvald
dohodnout termín. Kontakt: tel. 596 542 904, e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Komise pro občanské záležitosti
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek. Administrace Petřvaldských novin.
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

Akce Petřvaldský šlapáček byla
přeložena na sobotu 28. 11. 2020.

DEN TRADIC

Město Petřvald i v tomto zvláštním roce dokázalo uspořádat již osmý ročník akce Den tradic, která se už řadí nejen mezi tradiční, ale
i nejvýznamnější městskou kulturní akci v roce.
Letošní ročník byl speciální, kromě oslav 165
let od založení hasičského sboru Petřvald se
do poslední chvíle nevědělo, jestli bude moct
akce proběhnout, anebo skoro roční přípravné
práce vejdou vniveč. Naštěstí s oporou vedení
města, kdy okolní města a obce veškeré své
kulturní akce ve velkém rušily, jsme nakonec
mohli dopřát nejen občanům Petřvaldu kvalitní
celodenní kulturní program, kde byla k vidění
již tradiční přehlídka veteránů, dále hasičská
pojízdná technika i z hasičských sborů okolních
měst a obcí. Nejedno zvlhlé oko pak bylo k vidění při dokonale nacvičeném požárním útoku
mladých hasičů a současném příjezdu houkající
hasičské techniky na konci okruhu spanilé jízdy
s veterány po Petřvaldě. Náhoda, nebo perfekt-

ně sehrané? Hlavní program na pódiu odšpuntovala Heidi Janků, následovalo vystoupení
šikovných tanečnic z místní skupiny PS Dance,
dále nám na pódiu zazpíval David Stypka a se
zapadajícím sluncem se na pódiu rozezněly
uchu lahodící rytmy bubnujících členů skupiny
Afrikana, která skvěle naladila obecenstvo čekající již netrpělivě na vrchol celého Dne tradic,
a to na hodně povedené vystoupení Ewy Farne,
která sklidila zaslouženě i největší potlesk od diváků. Na všech, co se akce zúčastnili, od diváků
po účinkující umělce bylo vidět, jak je i kulturní
vyžití důležitým aspektem kvality našich životů,
které nelze opomíjet. Doufejme, že i v budoucnu
nám bude moct kultura pomáhat zkvalitňovat
naše bytí na zemi.

Na závěr patří veliké poděkování organizátorům
a jejich skvěle zvládnuté přípravě a plánování,
středisku údržby, bez jejich významné pomoci
by se akce nemohla uskutečnit, vedení města
za podporu, Moravskoslezskému kraji za spolufinancování akce a všem, co se v minulosti
podíleli na vývoji Dne tradic až do podoby, jak
ji dnes známe.
Bc. Janeček Michal, vedoucí odboru školství,
kultury a tělovýchovy MěÚ Petřvald
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VÁNOČNÍ JARMARK

28. listopadu 2020 u radnice v Petřvaldě
13.30 hod. – slavnostní zahájení

13.40 hod. – cimbálová muzika HÁJ
14.30 hod. – vystoupení dětí ze školských zařízení
14.55 hod. – vystoupení PS DANCE Petřvald

hudební skupina CALATA

15.05 hod. – program pro děti – Trampoty s Ježíškem

15.55 hod. – historická

17.00 hod. – rozsvícení vánočního stromu a ohňová show
17.10 hod. – VÁNOČNÍ KONCERT

Změna programu vyhrazena.

OD 13.00 DO 17.00 HODIN DOPROVODNÝ PROGRAM

* tvořivé dílny v knihovně * tvořivé dílny v Domku * otevření kapliček * zoo koutek *
* žehnání adventních věnců v římskokatolickém kostele * výstava vánočních výrobků žáků ZŠ
* pražírna kávy s posezením * koňský povoz*
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Město Petřvald vás zve na XII. ročník nesoutěžní
přehlídky amatérských divadel

6. – 7. listopadu 2020
Kulturní dům Petřvald

Pátek:

15:00
17:00

Sobota: 14:00

Divadlo ŠAMŠULA - pohádka O Otesánkovi
Divadlo LORDI – VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ

Divadlo ENTENTÝKY - pohádka O Bojance a velkém lháři

15:30

Divadlo SMÍŠEK - pohádka Jak dědek s babkou měnili

17:00

Divadlo

DaD – ORDYNACA PO 10

Vstupné na představení pro dospělé 50 Kč.
Vstupné na pohádku 30 Kč.
Děti do 15 let zdarma.

Listopad 2020
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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

Drakiáda
I když našim akcím není epidemiologická situace příliš nakloněna, podařilo se nám uskutečnit tradiční Drakiádu. Sice kvůli dešti o den později,
než bylo avízováno, ale draci létali, děti se bavily a došlo i na čtení pod
širým nebem.

Lovci perel
7. 10. 2020 jsme vyhodnotili minulý
ročník oblíbené soutěže Lovci perel.
Děti soutěžily ve dvou kategoriích.
V kategorii do 1. třídy zvítězila Gita
Szotkowská, na druhém místě se
umístili Radim a Tomáš Reitschmeidovi a třetí pozici obsadila Terezka
Ulíková. V kategogii od 2. třídy se
k prvenství pročetl David Nachtnebl, na druhé metě skončila Nela Szotkowská a třetí příčku obsadila
Anna Konkolská. Vítězové získali krásné dárečky, pamětní list a gratulace
od paní knihovnice. Ostatní soutěžící si mohli odnést malou pozornost dle
vlastního výběru. Přestože nový ročník běží již od září, stále je možné se
ještě zapojit do soutěžení.
Již od září je možné zapůjčit si vybrané deskové hry domů. Výpůjční doba
je stejná jako u knih – jeden měsíc.

Broučkiáda
Broučkiáda, která se měla konat 11.11.2020, se vzhledem k současné
situaci konat nebude.

Upozorňujeme čtenáře, že od 21. 12. do 31. 12. 2020 bude knihovna uzavřena.

DOMEK – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
telefon: 596 541 092, 702 286 813 /e-mail: domek@petrvald-mesto.cz
Otevírací doba – pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hod.,
neděle od 13.00 do 17.00 hod.
Otevírací doba se bude dále přizpůsobovat probíhajícím akcím ve středisku.
akryl a proběhne 8.11.2020 od 9:00 do 17:00
v SVČ Domek.
V měsíci listopadu zveme děti i dospělé na výtvarné workshopy, dílničky a soutěže. Každý
den si můžou děti v SVČ Domek vyrobit ozdoby
do pokojíčku nebo dáreček pro někoho blízkého
na téma podzim a zvířátka. Koho tvoření neoslovilo, může využít herny v prvním patře, zahrát si
deskové hry nebo si jen tak odpočinout. Těšíme
se na vás.
Ivana a Jana Szotkowské
Září je za námi a my máme v SVČ Domek na co
vzpomínat. V úterý 8. září 2020 se uskutečnil
workshop Mozaika. Zúčastnili se dospělí i děti.
Výsledky byly zdařilé.
Navštívily nás také děti z MŠ 2. května a MŠ Závodní. Děti vyráběly na téma MARŤANI. Vyrobily si čelenky a malé mimozemšťany. Některé si
stihly pohrát i v herně v prvním patře.
V září začaly kroužky pro děti i dospělé: Kreativní
tvoření, Šikovné ručičky, Hravá jóga, Tai-chi, Kurz
angličtiny Elementary English. Všichni, kteří

přišli na ukázkové hodiny, byli nadšeni a hned
se přihlásili. Pokud se budete chtít dodatečně
přidat, v některých kurzech je ještě volné místo.
V případě zájmu můžete volat na telefonní číslo:
702 286 813.
Na začátku října se uskutečnil výtvarný
workshop Struktury v akrylu pod vedením lektora MgA. Tomáše Oslizloka. Účastníci kurzu byli
začátečníci i pokročilí malíři. Všechna díla vypadají nádherně.
Příští workshop bude na téma Drobná malba –

POZOR! OD ZÁŘÍ MÁME SVŮJ FACEBOOK: Domek SVČ
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Program listopad
1.-26.11.
6.11.
8.11.
14.11.
18.11.
19.11.
24.11.
28.11.

od 19:00
9:00 - 17:00
od 18:00
16:00 - 17:30
13:00 - 16:30
16:00 - 18:00
13:30 - 17:00

ZDARMA
1 500,- Kč
ZDARMA
180, -Kč
ZDARMA
200,-Kč
ZDARMA

Soutěž o nejhezčího anděla
Jsme si souzeni - Ivo Jahelka a ANTIKVARTET
Výtvarný workshop - Drobná malba akryl
Václav Chaloupek a ANTIKVARTET
Drátování s Šárkou Dvořákovou
Vyrábění ze zažehlovacích korálků
Kurz první pomoci pro rodiče
Vánoční tvoření v rámci Vánočního jarmarku

VÍCE INFORMACÍ NA: https://www.petrvald-mesto.cz/o-meste/domek
nebo tel.č.: 702 286 813
Změna v programu vyhrazena.

K Muzeu 89, Petřvald 735 41, tel. č.: 596 541 092

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Oslava výročí 165 let od založení hasičského sboru v Petřvaldě
Dne 19. 9. 2020 proběhla v rámci Dne tradic, pořádaného městem Petřvald, také oslava 165 let od založení petřvaldského hasičského sboru.
Na zahájení těchto oslav byly hodinu po poledni v místním kostele sv.
Jindřicha požehnány pozvané hasičské prapory okrsku Orlová. Konkrétně prapor SDH Rychvald, SDH Orlová-Město, SDH Orlová - Poruba, SDH
Doubrava a SDH Petřvald-Březiny. Dále pak spřáteleného SDH Dolní Benešov, našeho družebního sboru OSP Jasienica z Polska, čerstvě vysvěcený prapor OSH Karviná a „civilní“ část zastupoval prapor města Petřvaldu. Následně se šlo za doprovodu dechové hudby v průvodu k soše sv.
Floriána, kdy v čele tohoto průvodu šli nejmenší členové našeho sboru
a nesli českou vlajku. K soše sv. Floriána, patrona hasičů, byla položena
kytice, proběhl krátký děkovný proslov starosty sboru a prapory byly slavnostně dekorovány pamětní stuhou. Zástupci jednotlivých sborů obdrželi
také pamětní listy a pamětní medaile. Prapor SDH Petřvald-Březiny byl
ještě místostarostou města Petřvaldu dekorován stuhou s poděkováním
za dlouhodobou vzájemnou spolupráci s městem. Následovalo pohoštění
hostů v místním kulturním domě.
Od 14 hodin byla pozvána různá hasičská technika z okolních jednotek
ke statické ukázce návštěvníkům Dne tradic. V 16 hodin tato technika
spolu s přítomnými autoveterány vyjela ke spanilé jízdě městem Petřvald.
Následně na pódiu proběhlo předání ocenění Krajského sdružení hasičů
MSK pro pana Jiřího Kováře (čestný starosta sboru) a pana Václava Kožušníka (náměstek starosty sboru). Našemu sboru byla u této příležitosti předána od Okresního sdružení hasičů Karviná medaile Za příkladnou práci
a poděkování za významný podíl na poli požární ochrany.
Po celou dobu konání oslav byl pro širokou veřejnost k dispozici stánek
SDH Petřvald-Březiny doplněn o obrazovou prezentaci historie sboru. Pro
děti byla připravena vědomostní soutěž, ve které měly za úkol doplnit ta-

jenku dle seznamu otázek, přičemž odpovědi mohly najít právě na probíhající akci. Odměnou za správně vyluštěnou tajenku jim pak byly předány
tašky s dárky a s upomínkovými předměty.
Program oslav byl zakončen ukázkou zásahu na požár našich nejmenších
hasičů.
Upřímně bych chtěl poděkovat všem pozvaným sborům, které přijely s prapory. Všem jednotkám SDH, které přijely s technikou. Všem funkcionářům
SH ČMS, že se zúčastnili oslav. A hlavně všem členům SDH Petřvald-Březiny a jejich rodinám, které se podílely na přípravách oslav a jejich perfektní
organizaci.
A mé poslední velké děkuji patří Moravskoslezskému kraji a městu Petřvald za finanční dotaci, bez které by nebylo možno takovouto akci uskutečnit.

Za SDH Petřvald-Březiny
Filip Heczko, starosta sboru
https://www.facebook.com/hasicipetrvald
#HASICIPETRVALD
Video reportáž z akce: https://youtu.be/rK69R5H3Yvs
Video zásahu mladých hasičů: https://www.facebook.com/iva.celechovska/videos/3583580691674623

Listopad 2020
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Nejmenší petřvaldští hasiči soutěžili opět v Hlučíně
Ocenění za nejmladšího soutěžícího získal Tobiáš Ivan, který je ročník
2017 a zvládl úplně celou trať bez trestných bodů. David Nachtnebl získal
pohár za 1. místo ve své kategorii C. Matyáš Ivan si odvezl medaili za 10.
místo z 26 soutěžících v kategorii B.
Všem závodníků a jejich rodičům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších závodech.
Za SDH Petřvald-Březiny Jana Grygerková

12. září nám přinesl první letošní soutěž pro naše nejmenší hasiče z SDH
Petřvald-Březiny. Celkem osm dětí se zúčastnilo soutěže TFA Hlučínský
tvrďák – MINI. Rozděleni byli do tří kategorií dle věku dítěte. Tato soutěž
je založena na dobré fyzické zdatnosti, vytrvalosti a rychlosti. Během co
nejkratšího času museli všichni závodníci překonat trať plnou překážek,
kde např. přenášeli dva 2,5 litrové barely, přeskakovali bariéru, přenášeli
a zapojovali hadice, absolvovali slalom, přenášeli hasicí přístroj a prolézali
tunelem. Soutěže se zúčastnili:
Sebastián Bláha, Iva Čelechovská, Matyáš Ivan, Tobiáš Ivan, Richard Konečný, David Nachtnebl, Daniel Toufal, Jakub Toufal.

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
6. 9. - mistrovské utkání I. B třídy (4. kolo).
VĚŘŇOVICE – TJ PETŘVALD			
Branky: 26.´V. Gellnar. 47.´V. Zajíček.
12. 9. - mistrovské utkání I. B třídy (5. kolo).
TJ PETŘVALD – ŘEPIŠTĚ			

12. 9. - VOLNO (lichý počet účastníků).
3:2

(2:1)

0:9

(0:2)

19. 9. - mistrovské utkání I. B třídy (6. kolo).
STAŘÍČ – TJ PETŘVALD			
1:3
(0:0)
Branky: 60.´V. Zajíček, 80.´T. Budina, 89.´M. Nalevajka.
T. Budina odehrál za muže 400. utkání a zařadil se na 17. místo v historické tabulce Hepa.
26. 9. - mistrovské utkání I. B třídy (7. kolo).
TJ PETŘVALD – Lokomotiva PETROVICE „B“
0:2
(0:0)
Trenér – M. Weiss, as. trenéra – J. Cífka, vedoucí mužstva – P. Šilhánek.

6. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (4. kolo).
DĚTMAROVICE – TJ PETŘVALD		
2:2
Branky: 61.´a 69.´M. Sobek.

(1:0)

12. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (5. kolo).
TJ PETŘVALD – VLČOVICE			
2:3
Branky: 27.´M. Sobek, 53.´J. Rusoň.

(1:0)

5. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (3. kolo).
Slovan HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD		
8:3
Branky: 15.´vlastní, 22.´M. Pokorný, 59.´A. Švancer.
12. 9. - VOLNO (lichý počet účastníků).

(0:0)
V. Uher

Starší žáci
(1:2)

(2:2)

(5:0)

26. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (5. kolo).
TJ PETŘVALD – TĚRLICKO			
1:1
(0:1)
Sestava a branka: V. Kuzma – O. Poskier, O. Kalousek, M. Pokorný, D.
Pěgřím 1, V. Lach, D. Bednář, A. Tomoszek, L. Ferko. Hokejově střídali: A.
Švancer, V. Dorňák, J. Špičák.
J. Cífka

19. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (6. kolo). Hráno v Libhošti.
PŘÍBOR – TJ PETŘVALD			
2:2
(0:0)
Branky: 55.´a 80.´M. Sobek.

5. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (3. kolo).
Slovan HAVÍŘOV – TJ PETŘVALD		
3:2
Branky: 1.´ Š. Böhm, 22.´ M. Křístek.

Mladší žáci

20. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (4. kolo).
Č. TĚŠÍN – TJ PETŘVALD			
11:0

Dorost

26. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (7. kolo).
TJ PETŘVALD – Lokomotiva PETROVICE		
1:0
Branka: 64.´D. Siuda.

20. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (4. kolo).
Č. TĚŠÍN – TJ PETŘVALD			
7:0
(2:0)
28. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (5. kolo).
TJ PETŘVALD – TĚRLICKO			
1:2
(1:0)
Sestava a branka: N. Babic – A. Otýpka, J. Zborovský, M. Pokorný, P. Krumpholz – J. Šustek, Š. Bitala, Z. Zahnaš, K. Kandráč – L. Ferko, Š. Böhm.
Střídali: A. Švancer, V. Lach, V. Tomoszek, K. Dudová, D. Pěgřím, V. Kuzma.
R. Klečka
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Starší přípravka
3. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (1. kolo)
MFK KARVINÁ – TJ PETŘVALD			
17:2
(10:1)
Sestava a branky: K. Skýba – M. Heczko 1, O. Kalousek, M. Pastor, M.
Patoraj, D. Polášek – T. Ryba, A. Skutek, E. Ševěček, D. Bednář 1, O. Uhlíř
– R. Reitschmied, V. Dorňák.

Petřvaldské noviny
7. 9. - mistrovské utkání okresního přeboru (1. kolo). Hráno na 3 x 20´.
15:4
(8:1, 3:1, 4:2)
TJ PETŘVALD – D. LUTYNĚ		
Sestava a branky: S. Diopan – M. Sikora 4, M. Kovalovský 2, T. Hána 1,
A. Swaczyna – T. Hrankay, N. Strmeňová 3, O. Hanzel 2, V. Řezáč 3 – D.
Křístek, M. Kafka, O. Zahnaš. Výborný výkon.

10. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (2. kolo).
TJ PETŘVALD – MFK HAVÍŘOV			
1:19
(0:8)
Sestava a branka: V. Dorňák – M. Heczko, O. Kalousek, M. Pastor, M. Patoraj, D. Polášek 1 – T. Ryba, D. Bednář, O. Uhlíř, R. Reitschmied.

14. 9. - mistrovské utkání okresního přeboru (2. kolo).
Bospor BOHUMÍN – TJ PETŘVALD
20:6
(5:1, 6:4, 9:1)
Sestava a branky: S. Diopan – M. Sikora 1, M. Kovalovský, V. Řezáč, O.
Hanzel 3 – T. Hána, A. Swaczyna, N. Strmeňová 1, D. Křístek 1 – T. Hrankay.

15. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (3. kolo).
TJ PETŘVALD – Lokomotiva PETROVICE		
13:1
(6:0)
Sestava a branky: S. Diopan – M. Heczko 3, O. Kalousek, K. Sivák, D. Polášek, A. Skutek 2 – T. Ryba 1, E. Ševěček 1, V. Dorňák 1, D. Bednář 4, O.
Uhlíř – R. Reitschmied 1, M. Pastor. Výborný výkon.

24. 9. - mistrovské utkání okresního přeboru (3. kolo).
TJ PETŘVALD – DĚTMAROVICE
18:2
(6:1, 6:0, 6:1)
Sestava a branky: S. Diopan – M. Sikora 3, M. Kovalovský 1, V. Řezáč 2, O.
Hanzel 7 – T. Hána 1, A. Swaczyna, D. Křístek, N. Strmeňová 4 – M. Kafka,
O. Zahnaš. Výborný výkon.

17. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (4. kolo).
MSK ORLOVÁ – TJ PETŘVALD			
13:8
(7:3)
Sestava a branky: V. Dorňák – M. Heczko 1, M. Pastor, K. Sivák 2, A. Skutek 2, D. Polášek 1 – T. Ryba, E. Ševěček 2, R. Reitschmied. Výborný výkon. Museli jsme se obejít bez několika hráčů, kteří skončili v karanténě.

28. 9. - mistrovské utkání okresního přeboru (4. kolo).
TJ PETŘVALD – MFK KARVINÁ „B“
23:9
(7:5, 10:1, 6:1)
Sestava a branky: S. Diopan – M. Sikora 3, M. Kovalovský 1, V. Řezáč 4,
D. Křístek 6 – T. Hána, A. Swaczyna, N. Strmeňová 6, T. Hrankay 3 – S.
Kokeš, T. Laskovič. Výborný výkon.				
R. Gřibek

24. 9. - mistrovské utkání okresního přeboru (5. kolo).
TJ PETŘVALD – DĚTMAROVICE		
5:1
(1:1)
Sestava a branky: K. Skýba – O. Kalousek, A. Skutek, V. Dorňák, D. Bednář 3, A. Tomoszek – T. Ryba 1, E. Ševěček 1, R. Reitschmied, K. Sivák.
Výborný výkon.
K. Pokorný

Mladší přípravka
2. 9. - přípravné utkání v Rychvaldu, hráno na 4 x 15´.
Slavoj RYCHVALD – TJ PETŘVALD		
18:7 (5:1, 6:1, 4:2,
3:3)
Sestava a branky: S. Diopan – M. Sikora 1, M. Kovalovský, N. Strmeňová
2, O. Hanzel 1 – T. Hrankay, A. Swaczyna, T. Hána 1, M. Kafka – V. Řezáč
2, D. Křístek.

CYKLISTIKA
Dne 5. září 2020 se konalo Mistrovství Slezského poháru amatérských cyklistů v časovce jednotlivců v délce 23 km v Zelinkovicích
u Frýdku - Místku. Pořádajícím klubem byl CK RACING Olešná. Startovaly zde všechny kategorie i naší
cyklisté. ejlepší výsledek zajel junior CK FESO Vojtěch Kučera, který
stál na stupních vítězů na druhém
místě.

O CENU MĚSTA PETŘVALD
Cyklistický klub FESO pořádal 13. září 28. ročník tradičního cyklistického
závodu se startem na Březinách. Za krásného slunečného počasí se projíždělo tradičně městy Petřvald, Rychvald, Orlová – Poruba, Orlová- Lutyně.
Tento závod byl zároveň Mistrovstvím Slezského poháru amatérů v silničním závodě a třetím závodem Moravskoslezského poháru mládeže.
Závod probíhal na okruhu dlouhém 10 km. Na startu, vzhledem ke koronaviru, který narušil veškerou sportovní činnost od začátku letošní sezony,
takže vymizely veškeré závody po celé naší zemi, se sešla poměrně velká
část klubů z celé ČR a přijely i kluby ze Slovenska a Polska. Bylo to celkem
183 závodníků.
Závod odstartoval Ing. Jiří Lukša, starosta našeho města, který celý další
průběh sledoval. Zhostil se společně s místostarostou Ing. Petrem Dvořáčkem slavnostního vyhodnocení s předáváním cen.

Z cyklistického klubu FESO získal v juniorech na trati dlouhé 70 km Vojtěch Kučera první místo a v kategorii starších žákyň na trati dlouhé 20 km
Markéta Huráčová 2. místo. Blahopřejeme!
Hlavním sponzorem bylo naše město, patří mu náš upřímný dík za pomoc.
Děkujeme touto cestou také Městské policii Orlová a Bohumín, dobrovolným hasičům z Orlové a Petřvaldu za zajištění celé trasy po dobu závodu.
Dík patří také organizačnímu výboru a pracovnicím v kanceláři závodu.
Nelze samozřejmě opomenout ani všechny ostatní sponzory, bez nichž by
se závod nemohl pořádat.
Za CK FESO Zdena Matasová.

Cyklistický klub FESO Petřvald – Březiny pořádá nábor
zájemců o silniční cyklistiku z řad chlapců i děvčat.
Ročníky narození 2005 až 2008.
Možnost zapůjčení závodních kol!   
Nábor se koná každé úterý a čtvrtek v 16:00 hodin,
v sobotu a v neděli v 10:00 hodin v klubovně cyklistiky
na Březinách.

Kontaktní tel.: 739 473 047, 604 737 883
e-mail: smatas@seznam.cz
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OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY
Zaměstnanci Domova Březiny se snaží, aby naši senioři nepocítili skutečnost, že COVID-19 je stále přítomen. Tradiční aktivity pořádáme v rámci
jednotlivých oddělení a dodržujeme při nich veškerá protiepidemická
opatření. Nechybí ani společenské akce jako je Vinobraní nebo Volby
2020.

Vinobraní 2020
V měsíci září pořádal Domov Březiny tradiční Vinobraní. Tato očekávaná
a velmi oblíbená společenská akce se konala na jednotlivých odděleních
a senioři se na ni velmi těšili. Byl připraven kulturní program, krásná výzdoba, chutné občerstvení a nemohl chybět ani letošní burčák. K dobré náladě přispělo krásné slunečné počasí, díky kterému akce probíhaly
v zahradě domova.

AKTIVITY SENIORŮ
Senioři svůj volný čas tráví činnostmi, které jsou běžné v denním životě.
Za slunečných dnů pobývají v zahradě domova, kde například cvičí, chodí
na procházky, grilují, sází kytky nebo se věnují ručním pracím. K dalším
aktivitám patří zpracování sezónního ovoce a zeleniny. Vyrábějí sirupy,
marmelády, zavařují a pečou ovocné buchty. Zaměstnanci jsou seniorům
u těchto činností nápomocni a snaží se udržet jejich dosavadní schopnosti
a dovednosti, zpříjemnit jim život v domově, aby zde byli spokojeni.

Volby 2020
Možnost účastnit se voleb do krajských zastupitelstev využili i někteří naši
senioři. Volební komise k nám do domova dorazila v pátek 2.10.2020
po 14. hodině. Byla připravena volební místnost a všichni účastníci dodržovali nařízená protiepidemická opatření. Senioři se na tuto událost zodpovědně připravovali, aby u voleb měli zcela jasno. Vedli diskuze o tom,
podle jakých kritérii budou volit a kteří kandidáti či strana bude nejlepší.

Více o Domově Březiny se můžete dočíst na našich webových stánkách
www.domovbreziny.cz. Zde jsou umístěny všechny informace týkající se
našeho domova, včetně aktuálního dění.
Mgr. Zuzana Fránková
vedoucí odd. Domova pro seniory
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Petřvaldské noviny

NAPSALI NÁM
„Nebuďte neviditelní…“
Aktuální roční období s sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké
stmívání, dále tak související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu s dopravními policisty a krajským
koordinátorem BESIPu započali opětovně apelovat na nejzranitelnější
účastníky silničního provozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto
skutečnost a dbali na svou viditelnost.
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena například v Ostravě (Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy z dopravní služby však do terénu vyráží celý týden a zejména
chodcům připomínají základní zásady bezpečného pohybu na silnicích
v době snížené viditelnosti. Následný den (6. října 2020) preventisté s dopravními policisty zamířili za zranitelnými účastníky silničního provozu opět
na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či do Kopřivnice. S preventisty se
však chodci setkali či setkají též na Karvinsku či Opavsku.
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na vzdálenost 200 metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič jej
spatří na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky je
vhodné umístit na pohyblivé části těla, nejlépe na kotník či zápěstí (případně obě místa), vždy na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky byly
viditelné a díky nim se stal viditelným i chodec.
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál
by měl být i součástí školních brašen či batohů. Zejména mladší školáci
mohou být méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a odhadovat
vzdálenost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté
věnují permanentně prostřednictvím přednášek a besed, za všechny lze

připomenout projekty například Zebra se za Tebe nerozhlédne, Policejní
pohádky či Markétina dopravní výchova.
Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka a poslouchají hudbu. Tato skutečnost pak může komplikovat orientaci
v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič
měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou však také senioři. Jejich pohyblivost může být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora
v silničním provozu tak může být svízelnější.
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ policisté při preventivní akci oslovili a věnovali jim reflexní pásky.
Některým chodcům vysvětlili vhodné umístění reflexního předmětu, neboť
jej lidé umístili nesprávně a v tmavém oblečení byli skutečně obtížně viditelní.
Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu
na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla,
osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Zákon
také ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Nová kniha

Pro děti všechno

„Trnitá cesta k Dunkerque“ je
název nové knihy bystřického
kronikáře Petra Majera. Navazuje na jeho předchozí knihy, které
vyšly v edici nazvané: “Velikost
každého národa spočívá v tom,
jak uctívá památku svých hrdinů“. Nová kniha patří opět do kategorie literatury faktů. Mapuje
složité období v našem regionu,
které dosud nebylo komplexně zpracováno. Smyslem bylo zaplnit mezeru
v novodobé historii a poukázat na opomíjený, často však velmi zkreslený
pohled na obyčejné vojáky z Těšínska, kteří nastoupili vojenskou službu
do Wehrmachtu a ke konci války zběhli, nebo byli zajati, dobrovolně se
přihlásili do Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii
a bojovali proti nacistickému Německu. Poprvé tak je veřejnosti knižně
představen seznam všech vojáků z Těšínska, kteří bojovali na západní
frontě 2. sv. války ve Francii u přístavního města Dunkerque v letech 1944
- 45. Jedná se o 1914 občanů z obcí a měst od Bohumína po Mosty u Jablunkova, z nichž 41 položilo svůj život v boji proti nacistickému Německu
a jsou pochováni ve Francii a v Belgii. Z Petřvaldu se jednalo o 31 vojáků,
vojín Jaroslav Šajter u Dunkerque v boji padl.
V knize je rozebrána situace na Těšínsku v době, kdy bylo začleněno
do Německé říše v letech 1939 – 1945, násilná germanizace místního
obyvatelstva vydáním Deutsche Volksliste a povinností z toho plynoucích
těch, kteří ji přijali, u mužů především služby v německé armádě. Je třeba
zdůraznit, že šlo v naprosté většině o nedobrovolnou službu, kdy tzv. Deutsche Volksliste III (slezskou národnost) přijali rodiče těchto vojáků z existenčních důvodů. Kromě vzniku Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké
Británii jsou zde uvedeny životní osudy 37 válečných veteránů, kteří u Dunkerque bojovali a se kterými se autor v posledních 25 letech setkal. Jsou
podrobným popisem toho, jak ve skutečnosti těžce nesli tíhu této války nejen oni, ale i jejich rodiny, jak se museli vyrovnávat vnitřně i navenek s tím,
že žili od roku 1938 do konce války ve třech státech. Kniha je od poloviny
září v prodeji v knihkupectví Jaroslava Procházková v Bohumíně.

Z televize jsem se dověděl, že bude projednáván návrh na povolení zvýšení rychlosti na dálnicích. Ještě to není na pořadu dne, ale někteří řidiči už
začali trénovat. Nedávno jsem k večeru projížděl v Petřvaldu Porubskou
ulicí, proti mně se řítilo osobní auto ( snad osmdesátikilometrovou rychlostí) a za ním stejnou rychlostí dodávka. Kdo zná Porubskou ulici, ví, že
příliš široká není, navíc blízko cesty jsou plynové přípojky, popelnice, takže
se nedá moc vyhýbat. Ale zvládli to.
Dalším překvapením pro mne bylo, že některý další den jsem tam potkal
asi tři děti na elektrických koloběžkách. Na jedné dokonce asi desetiletý
chlapec vezl ještě mladší dívku.
A třicítkou ani padesátkou nejeli, bylo to daleko rychlejší. Míjeli se jednak
s mým autem a pak ještě prosvištěli kolem dvou aut. Klučina, který jel
na koloběžce sám, si hlasitě prozpěvoval a vůbec neslyšel, že za ním jede
auto a kličkoval před ním. Řidič auta naštěstí jel, nebo „musel” jet pomalu.
Ani jeden „koloběžkář” neměl přilbu.
V květnu jsem četl v Karvinském a Havířovském deníku, že se na této
ulici stala na křižovatce s ulicí Stará štreka kolize auta s dítětem na kole.
Z článku vyplývalo, že dítě také nemělo přilbu, nemělo ani dozor starší
osoby. Zasahoval zde i vrtulník. A následky? Dítě pouze škrábance, jak
upadlo, zato řidič auta, který jel velmi pomalu, dopadl díky zřejmě příbuzným dítěte hůř - zdemolované auto, zničený mobil, kterým chtěl přivolat
sanitku. A zlynčován příbuznými dítěte tak, že musel být na nemocenské.
Škoda asi za 20 tisíc.
A když jsem viděl ty děti na elektrických koloběžkách, měl jsem pocit, že
jejich rodiče chtějí, aby zase vrtulník přiletěl.
Když jsou tak movití, že kupují dětem tak drahé hračky (elektrická dětská koloběžka stojí asi 3000 Kč ), měli by mít i na přilbu pro děti, protože
jim může třeba zachránit život. A hlavně by děti měly jezdit po ulicích,
kde není takový provoz aut, kde nejsou křižovatky. Doufám, že jim rodiče
aspoň vysvětlili, kdo má na které křižovatce přednost a že nemají při jízdě vřískat, aby slyšeli i provoz za sebou. Nevím, zda vyšetřování nehody
z května již skončilo, každopádně by rodiče dětem, kterým koupí takové
hračky, měli věnovat větší pozornost, protože na elektrických koloběžkách
jezdí poměrně rychle. A policie by nás v příštím čísle mohla informovat, jak
dopadlo šetření lynče z května toho roku, protože tak se nehody v žádném
případě neřeší.
Ervín Suk

zaslal PhDr. Petr Majer
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Fotky z historie...
Fotky z tanečního souboru, který byl na základní škole. Vedoucí souboru byla Mgr. Irena Mannová. Děti tančí v petřvaldských krojích.
Foto a reprofoto: Pavel Římánek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

František Přikryl
a Andrea Tomiczková

Kornélie Egert
Julie Jančiová
David Jonšta
Dominik Paseka
Matěj Poštulka
Sebastian Sobotík
Eliška Svěráková
Rozálie Šebestová  
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Drahoslava Burová

85 let

Lubomír Grísa

64 let

Adam Wójcik
a Aneta Filipczyková
Novomanželům přejeme mnoho štěstí
na společné cestě životem.

Blahopřání

Ing. Jaroslav Loboda

70 let

Danuše Minarčíková

80 let

Mgr. Milan Vlček

77 let

Milada Káňová

94 let

Alena Mitková

85 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Život Ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme Ti říct:
Život podle svého užívej, s veselou náladou na svět se dívej.
Dne 20. října 2020 oslavil pan Drahomír Kráčalík
své krásné životní jubileum – 90 let.
Všechno nejlepší přejí syn Petr s manželkou, dcery Pavla a Iva, vnoučata – Petr s manželkou, Jakub s Asiou, Krystýnka
s Robertem a pravnoučata Péťa, Anetka, Matýsek, Maxík a Amálka.

Dne 1. listopadu 2020 se dožívá naše maminka
a babička paní Emilie Glosová
svého životního jubilea, krásných 80 let.
K tomuto výročí přejeme hodně štěstí,
lásky a hlavně zdraví.
Za celou rodinu a známé dcery Pavla a Miluše.

Dne 11. listopadu 2020 oslaví své životní jubileum
80 let můj tatínek, pan Josef Oleškow.
K životnímu jubileu Ti přejeme náruč plnou květů
a blahopřání na tisíc, vždyť co je štěstí v lidském
věku, to je zdraví a nic víc. Ať radost a štěstí Tě
provází a zdravíčko ať Ti neschází. Všechno nejlepší
Ti přejí dcera Radka, zeť Miroslav, vnuci Patrik
a Miroslav a dcera Jarmila s manželem Zdeňkem.
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Vzpomínáme
Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale
vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 31.října 2020 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Václava Mohyly,
a zároveň jsme dne 21. září 2020 vzpomněli jeho
nedožité 81. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Růžena
a dcery s rodinami.

Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, byla ta
nejdražší, byla to maminka. Jen svíci hořící,
jen krásnou kytici na hrob položíme. Tiše se
zastavíme a na Tebe zavzpomínáme.
Dne 31. října 2020 by se dožila 86 let moje
maminka, paní Jiřina Oleškowová z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Radka, zeť
Miroslav a vnuci Patrik a Miroslav.

Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 05.11.2020 by se dožil 85 let manžel, otec,
dědeček, pradědeček a kamarád
pan Leo Chrobák.
Dne 28.02.2021 vzpomeneme
5. výročí od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, dcera
Ivana a syn Tomáš s rodinami.

Miloval jsi život, chtěl jsi žít. Přišla nemoc zlá,
musel jsi odejít.
Dne 8. listopadu 2020 vzpomeneme nedožité 88.
narozeniny pana Benedikta Kubného.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Emília
s rodinou.

Ráda jsi žila pro nás, ráda jsi pracovala, ale boží
ruka už si tě vzala. Vytrpěla jsi dost nemocemi,
pokud jsi tady žila na zemi.
10. listopadu vzpomeneme 100 let
paní Milady Škutové.
Vzpomínají dcera Alena, vnučka Jana a čtyři
pravnoučata.

Dne 11. listopadu 2020 by se dožil 80 let
pan Aleš Borkovský.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomínají manželka Miluše, dcera Šárka
s manželem, vnoučata Mirka s manželem,
Přemek s manželkou, pravnoučata Dalibor, Vojta,
Daneček a sestra Alena s rodinou.

Dne 20. listopadu 2020 uplyne rok, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, tchýně,
babička a prababička paní Vlasta Střížová.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina. Nikdy
nezapomeneme.

Čas plyne, ale láska a vzpomínky
v srdci zůstanou.
Dne 21. listopadu 2020 by oslavil 83 let náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Martin Sobol.
Dne 15. září 2020 uplynulo 7 let, kdy nás navždy
opustil. S láskou a úctou neustále vzpomínáme.
Manželka Mária, synové Miroslav a Martin
a dcera Alena s rodinami.

22. listopadu 2020 by se dožila 100 let
paní Marie Valíčková z Petřvaldu.
14.12.2020 uplyne 27 let, co nás opustila. Děkujeme všem, kteří na ni vzpomenou.
Za celou rodinu dcera Jindřiška Bubnová a vnučka Věra Liptáková.

Úmrtí
S velkým zármutkem oznamujeme,
že nás dne 6. 10. 2020 ve věku 80 let navždy opustila
paní Danuše Minarčíková, rozená Včíslová,
rodačka z Petřvaldu.
Děkujeme všem za vzpomínku.
Manžel Leopold, dcera Taťána a syn Petr s rodinami.

Listopad 2020
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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

Granule
Petřvald

Široký výběr kvalitních granulí
českých i světových značek
Poradím vám s výběrem toho nejlepšího
krmiva pro vašeho psa
Ke každému nákupu jako dárek konzerva pro psa
Rozvoz zdarma Petřvald a okolí +10 km

a spoustu
dalších...

+420 608 77 10 88 p.semanco@seznam.cz

www.granule-petrvald.cz
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MASÁŽE

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ
IČO: 74447971
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799.

MINI

OPTIMAL

PREMIUM

5/1 Mbit

25/10 Mbit

50/20 Mbit

250 Kč/měs.

350 Kč/měs.

450 Kč/měs.

INTERNET 60G
PREMIUM

EXCLUSIVE

VIP

50/20 Mbit

150/75 Mbit

250/100 Mbit

450 Kč/měs.

550 Kč/měs.

650 Kč/měs.

O dostupnosti se informujte v kanceláři. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / Aktivace zahrnuje kabeláž a práce technika.

AKTIVACE ZDARMA

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

INTERNET SINGLE

AKTIVACE 999 Kč

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).

SLEVY
Senior
(příjemce starobního důchodu)

25 %
BEZ ÚVAZKU

Držitel ZTP/P průkazu

50 %

Pravidelná kontrola
spalinových cest 330,- Kč,
vložkování, frézování,
čištění komínů a kouřovodů, veškeré další kominické
práce.

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 / info@vejnet.cz

NÍZKÉ CENY

PALIVOVÉ DŘEVO odvoz zajištěn
MIX ŠPALKY 600 prms ŠTÍPANÉ 850 prms
TVRDÉ ŠPALKY 1000 prms ŠTÍPANÉ 1200 prms
OVOCNÉ DŘEVINY V PRODEJI.

ARBOR MORAVIA Klimšova 1878, tel. 605248991
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