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POZVÁNKA

Doba COVIDOVÁ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v této zvláštní, zajímavé a pro mnohé z nás nelehké covidové době Vám všem poděkovat za
dodržování různých kontroverzních opatření, která vyplývají z usnesení vlády ČR a nařízení ministerstva zdravotnictví. Určitě máte na vzniklou situaci svůj vlastní názor, a ať už s některými opatřeními souhlasíme či ne, nezbývá nám zřejmě nic jiného než toto období ve zdraví přečkat. V nadcházejícím
adventním čase přeji všem životní pohodu, žádný stres, zdravou mysl a hlavně pevné zdraví.
Ing. Jiří Lukša, starosta

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
42. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 8. října 2020   
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila   
 záměr pronájmu pozemku parc.
č. 4546/4 o výměře 101 m2
v k.ú. Petřvald u Karviné od
1.1.2021.
 záměr pronájmu nebytového
prostoru k zajištění provozu pohřební služby o výměře 231,01
m2, nacházejícího se v budově
č.p. 1741 v Petřvaldě, která je

součástí pozemku p.č. 12/2
v k.ú. Petřvald u Karviné.
RM rozhodla  
 o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7 000 Kč
s KČT, odborem Klub Ferdy
Mravence Petřvald. Neinvestiční dotace je účelově vázaná na
turistické akce dle plánu na rok
2020.

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
16.12.2020 v 16 hodin
v Kulturním domě města
Petřvald.
RM vzala na vědomí

 realizaci projektu „Šablony III v
MŠ Petřvald“ z OP VVV MŠMT
pro Mateřskou školu Petřvald
2. května 1654, přísp. organizace v období od 1.1.2021 do
31.12.2022.
 realizaci projektu „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald III“ z OP VVV MŠMT pro
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. organizace v období od
1.1.2021 do 31.12.2022.

RM schválila  

RM vydala  

 uzavření Smlouvy o spolupráci
při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem a městem
Petřvald.

 Zřizovací listinu a Volební řád
Školské rady při Základní škole
a Základní umělecké škole Petřvald Školní 246, přísp. organizace.

• přerušení činnosti školní družiny při ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní
246, přísp. organizace v době
školních prázdnin ve školním
roce 2020/2021.
 předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2020.
43. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 15. října 2020
RM rozhodla   
 o uzavření dodatku k příkazní
smlouvě, uzavřené mezi městem Petřvald a J. Kopeckou.
Tímto dodatkem se zvyšuje
odměna za vedení tenisového
kroužku na částku 6 000 Kč
měsíčně.
pokračování na str. 2
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cena celkem po změně činí
2 369 115,42 Kč bez DPH.

pokračování ze str. 1
44. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 22. října 2020
RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro stavbu pod názvem
„Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě“ se společností „Meccano, s.r.o. Cena díla se navyšuje
o 94 132,07 Kč bez DPH,

Město Petřvald nabízí pracovní místo

RM schválila

referent odboru výstavby a životního prostředí - výkon státní správy ve
věcech spadajících do působnosti stavebního úřadu.
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa vč. dalších podmínek a předpokladů je zveřejněna na úřední desce městského úřadu, na elektronické úřední desce městského úřadu popř. na internetových stránkách
www.petrvald-mesto.cz v sekci Zaměstnání.
Termín pro podání přihlášek: 5. 1. 2021
Informace na tel.č. 596 542 902.

 znění Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce pod názvem
„OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ II –
Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení a světelného
signalizačního zařízení v Petřvaldě“.

Bude nám všem chybět…
telstva našeho města, pracovala
v komisi pro občanské záležitosti,
vítala malé Petřvalďánky, oddávala manželské páry, na městském
úřadě se setkávala s jubilanty, jejichž číslice s počtem roku začínala
osmičkou či devítkou. Pomáhala
organizovat zájezdy do divadel
a také celoměstskou akci Běh Terryho Foxe, na které byla vybrána
nemalá finanční částka na boj proti
rakovině.
Byla členkou letopisecké komise
a v letech 2001-2009 kronikářkou
města. Každý výtisk Petřvaldských
novin prošel několikrát jejíma rukama, neboť noviny jí byly předkládány ke korektuře. Svým upřímným
smíchem a energií rozdávala Petřvalďanům optimismus a dobrou
náladu. Čest její památce.

Členové SPOZu: Antonie Vicherková - klavíristka, Pavel Římánek - fotograf, Jiřina Šimurdová - zástupce SPOZu,
Ilona Karkošková – oddávající,
Miroslav Kalous - houslista, Ivo Tvrdoň - oddávající, Danuše Káňová - matrikářka, Květa Okapová – zpěvačka,
Zdeněk Smolka - houslista, Jarmila Skálová - místostarostka
Na konci října nás zasáhla velmi
smutná zpráva o úmrtí paní Ilony
Karkoškové. Ilonka byla velmi výji-

mečná, energická, charismatická
a naprosto nezaměnitelná žena.
Dlouhá léta působila jako učitelka

Vedení města a redakční rada
Petřvaldských novin

českého a ruského jazyka na ZŠ
Školní v Petřvaldě. Několik volebních období byla členkou zastupi-

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 10. 2020 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

110 706,00

103 137,43

85 103,87

12 075,00

12 082,00

11 998,61

-

-

2 590,03

Přijaté transfery

4 323,90

28 021,76

25 512,16

PŘÍJMY CELKEM

127 104,90      

143 241,19      

125 204,67      

Běžné výdaje

81 801,90

117 965,00

124 036,51

Kapitálové výdaje

21 571,00

50 332,78

9 804,97

VÝDAJE CELKEM

139 536,00      

174 369,29      

91 606,87      

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

14 351,10

33 048,10

-31 795,96

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 600,00

-

-

-

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

-

-

-201,84

12 431,10

31 128,10

-33 597,80

Stavy na bankovních účtech k 31. 10. 2020
Základní běžný účet

71 486 619,25 Kč

Fond rezerv a rozvoje

11 103 525,75 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2020 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor
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Výzva – přísedící Okresního soudu
v Karviné
Žádáme zájemce o práci přísedícího Okresního soudu v Karviné, aby
do 5. 1. 2021 podali na Městský úřad v Petřvaldě, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, písemnou žádost.
Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který
je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální
vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den
ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let, souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu.
Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu
soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech
pracuje.

Plastové popelnice na tříděný odpad
„ke každému domku“
Město Petřvald v letošním roce požádalo o finanční dotaci Státní fond ŽP
na nákup plastových popelnic na tříděný odpad. V měsíci říjnu jsme dostali potvrzenou informaci, že naše žádost byla úspěšná a v roce 2021 můžeme tyto finanční prostředky čerpat. Plastové popelnice na papír a plasty
(240 l) budou přiděleny k RD dle čísel popisných. Každý RD obdrží modrou
a žlutou plastovou popelnici. Celková výše dotace, kterou město obdrží,
je cca 2,95 mil. Kč. Město se bude podílet cca 520 tis. Kč. Na počátku
roku 2021 bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele plastových nádob a předpoklad prvních dodávek je přibližně ve II. čtvrtletí roku 2021.
O přesných termínech a způsobu dodání budeme v předstihu informovat.
Součástí dodávky bude rovněž 20 ks 1100 l kontejnerů na sklo a 2 ks
kontejnerů na textil. Tyto kontejnery budou rozmístěny na území města
Petřvald. Věříme, že tento krok usnadní občanům našeho města lépe třídit svůj odpad a tím také přispějeme k postupnému zlepšování životního
prostředí v našem městě.
Petr Dvořáček
místostarosta
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Chodník podél ul. Závodní
Dlouholetá snaha o vybudování
chodníku podél ul. Závodní v místě
od křižovatky u autobusové zastávky „Petřvald, střed“ po křižovatku
s ul. Polní se naplnila. V letošním
roce se podařilo po dořešení veškerých problémů kolem odvodnění vybudovat předmětný chodník, který
dále navazuje na nově zrekonstruovaný chodník vedený podél ul. Závodní od křižovatky s ul. Polní po ZŠ
a ZUŠ na ul. Závodní. V rámci této
stavby došlo k vytvoření přechodu
pro chodce s nasvětlením a k modernizaci autobusového nástupiště
„Petřvald, Pustky“. V místě památných stromů musel být chodník
z betonové dlažby přerušen a nahrazen plastovými rohožemi s výplní z přírodního kamene.

Stavbu chodníku od křižovatky
u autobusové zastávky „Petřvald,
střed“ po křižovatku s ul. Polní realizovala společnost Mvex stavby
s.r.o., IČ 039 97 286, ve výši 1 487
tis. Kč včetně DPH a stavbu chodníku od křižovatky s ul. Polní po
ZŠ a ZUŠ na ul. Závodní realizovala společnost Meccano, s.r.o., IČ
258 62 758, ve výši 2 867 tis. KČ
včetně DPH. Realizačním firmám
bychom touto cestou chtěli vyslovit poděkování za jejich pracovní
činnost.
Jsme rádi, že se dílo podařilo a byl
tak zajištěn bezpečný pohyb chodců a hlavně dětí do školního zařízení.
Ing. Petr Dvořáček
místostarosta města

Neskutečný vandalismus
Nedávno město Petřvald převzalo zakázku rekonstrukce chodníku podél
ul. Závodní, kterou realizovala firma MECCANO. Informace o této rekonstrukci jsou v jiném článku tohoto vydání. Bohužel netrvalo dlouho a už je
tento chodník poškozen. V úseku vedoucím kolem tří dubů (jeden z nich
je památný strom) se doposud nezjištěný pachatel dopustil nepochopitelného činu – odstranil plastovou zatravňovací dlažbu.
Vážení spoluobčané, žádám Vás, abyste jakékoliv informace o tomto vandalismu sdělili na obvodní oddělení PČR v Petřvaldě, případně na městský
úřad. Budeme velmi rádi, když jako občané našeho města budete vnímavější k páchání přestupků nebo trestných činů a přispějete svým svědectvím k odhalení pachatelů. I tímto způsobem můžete přispět k lepšímu
životu v našem městě.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Průjezdní prostor komunikací
V rámci průběžných kontrol místních komunikací bylo zjištěno, že v mnoha
případech zasahují větve stromů a keřů, které se nacházejí na sousedních
soukromých pozemcích, do profilu místních komunikací a chodníků. Protože přesahující větve způsobují problémy jak projíždějícím vozidlům (hlavně
zimní údržbě a svozu odpadů), tak i chodcům či cyklistům, nehledě na to,
že tato skutečnost je v rozporu s §35 zákona o pozemních komunikacích,
vyzýváme majitele pozemků, aby provedli kontrolu stavu zeleně na svých
pozemcích, případně odstranili takovéto dřeviny nebo jejich části z profilu
komunikace.
Dále žádáme majitele nemovitostí, kteří umístili kameny a podobné překážky do nezpevněných ploch přilehlých k místním komunikacím, o jejich
odstranění. Tyto překážky působí značné problémy při provádění zimní
údržby a často ohrožují i bezpečnost silničního provozu hlavně v úzkých
místech a zatáčkách.
Jen pro informaci uvádíme, že průjezdní prostor místních komunikací obslužných a veřejně přístupných účelových komunikací je stanoven ČSN 73
6201, do výšky 4,2 m a min. 0,5 m od krajnice vozovky.
Závěrem upozorňujeme, že za veškeré škody a nehody způsobené touto
závadou účastníkům silničního provozu do doby odstranění dřevin zasahujících do profilu místních komunikací a kamenů z nezpevněných pozemků přilehlých ke komunikacím je zodpovědný vlastník dřevin, kamenů
a jiných překážek.
Gabriela Kochová
referent odboru výstavby a životního prostředí
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Kam odkládat větve z ořezaných stromů z vaší zahrady

Po podzimních ořezech stromů
řeší spousta občanů otázku kam
s větvemi. Do pytlů se nevejdou.
A i kdyby se vešly, tak vám je v pyt-

lích neodvezou. Větší větve lze
odvézt na sběrný dvůr, případně
využít možností štěpkování. K tomu
je v Petřvaldě vymezená plocha

za sportovním areálem. Stačí tam
větve dovést a ponechat je tam na
hromadě. Na místě budou větve
následně štěpkovány pracovníky
střediska údržby města. Štěpkujeme pouze větve listnatých stromů.
Štěpkovač není možné využít na
štěpkování dřevin cypřišovitých
a tisovitých jako jsou: tis, zerav
(Thuja), cypřiš, jalovec, metasekvoj. Tyto dřeviny v sobě obsahují
vysoký podíl pryskyřice, která by
štěpkovač poškodila. Proto žádáme občany, aby větve jehličnatých

stromů ve zkrácené formě odváželi
do sběrného dvora. Také jsou případy, kdy občané za areál dovezou
dřeviny i s kořeny. Kořeny a pařezy
je opravdu nutné odvážet do sběrného dvora, neboť nemáme techniku na likvidaci těchto pařezů.
Předem Vám děkujeme, že se budete držet pravidel a pokynů na
cedulích. Je to ku prospěchu nás
všech.
Petr Dvořáček
místostarosta

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V PROSINCI 2020
1. svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů):
1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,-- Kč, účelově určená
k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta
2015-2020. Dotace byla použita na mzdy pečovatelek.
Bc. Ivana Rajdusová

2. svoz žlutých pytlů (plast):
21., 22. svoz kontejnerů na plast: 9.12.

3. svoz modrých pytlů (papír):
17., 18. svoz kontejnerů na papír

4. svoz černých pytlů (biologicky rozložitelný odpad):  
14., 15.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Mateřské školy v první linii
Mateřské školy jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího systému. Ať
už si kdo chce, co chce, myslí, je tomu prostě tak. Přišel nouzový stav, ale
všechny mateřské školy zůstaly otevřené, a to zejména z důvodu zachování práceschopnosti rodičů nejen těch pracujících v integrovaném záchranném systému, ale i všech ostatních.
Také mateřské školy pracují podle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19“. Statistiky České lékařské komory uvádějí, že učitelé se řadí na druhou pozici
ohledně zaměstnanců nakažených koronavirem. Ostatně, jen si vezměte,
že v mateřských školách může být v kolektivu až 28 dětí, které jsou ještě
velmi malé a často podléhají nejrůznějším běžným nachlazením a virózám, a to i přesto, že tyto naše nejmenší děti učíme základním hygienickým dovednostem a obzvláště především v dnešní době klademe důraz
na použití kapesníku a správnou techniku smrkání.
Vnímáme, že tato situace je náročná pro všechny zaměstnance mateřských škol, přesto ale pracují s energií a vědomím v to, že mohou pomoci
lidem nejen v první linii. I když nejsou zdravotníci, jsou to lidé, většinou
matky a manželky, které se také obávají nákazy a mají starost o svou rodinu a blízké. Přesto s nasazením a zodpovědností pečují o naše nejmenší,
mají důvěru rodičů i dětí. I přes veškerá nařízení a opatření se snaží neustále vymýšlet dětem program, který by je bavil, neustále se obměňoval
a měl výchovný i vzdělávací přínos, a to bez ohledu na počasí či omezení.
Děti v současné době nemohou navštěvovat žádná divadelní a filmová
představení, sportoviště, plavecký bazén, zimní stadion a nemohou jezdit
ani na exkurze nebo výlety na ekologická střediska, farmy nebo do ZOO.
Nedílnou součástí této výchovně vzdělávací práce v mateřských školách
byla i součinnost rodičů a různé workshopy s rodiči, zahradní slavnosti
a projektové dny, o což jsou v současné době také děti ochuzeny. Z důvodu probíhající pandemie se školky snaží také o co možná nejmenší kontakt a vstup cizích osob vč. rodičů do mateřských škol.
Domníváme se, že práce v mateřských školách na území města Orlové,
Petřvaldu a obce Doubrava se zatím velmi daří. Omezení provozu z dů-

vodů nařízených karantén se týká pouze jednotlivých případů, které paní
ředitelky okamžitě řeší s hygienou tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu, ale ne plošnému uzavření mateřských škol. Ve školkách je
důsledně dbáno na hygienu, mytí rukou, nošení roušek nepedagogických
zaměstnanců a vstup externistů do prostor MŠ je omezen na minimum.
Město Orlová – zřizovatel také školkám pomohl zajistit dezinfekci a roušky, což mateřské školy uvítaly.
Mateřské školy vnímají velmi pozitivně také ochotu rodičů, kteří jsou na
mateřské dovolené, v současné době pracují z domova nebo čerpají ošetřovné na starší dítě, ponechat si doma také děti z MŠ. To jim pomáhá
zejména při zajištění organizace práce, neboť i zaměstnanci MŠ se někdy
dostanou do karantény nebo musejí čerpat ošetřovné z důvodu péče o své
vlastní děti školou povinné.
Práce ředitelek MŠ je v tomto období náročnější, protože často jednají
s krajskou hygienickou stanicí. A protože někteří pracovníci musejí zůstat
v karanténě nebo pečovat o své vlastní děti, musí zajišťovat školku organizačně i personálně.
Ředitelky pracují také v rámci projektu MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.
68/0.0/0.0/17_047/0009482. I přes probíhající pandemii, a to v rámci
pracovní skupiny č. 7, která je zaměřena na předškolní vzdělávání. I když
se scházejí pouze online, protože celá řada naplánovaných aktivit musela
být z důvodu pandemie COVID-19 odložena, nezahálí a připravují náhradní aktivity. Do konce roku 2020 chystají vydání kalendáře, na kterém se
podílí všechny MŠ z Orlové, Petřvaldu i Doubravy. Připravují pro rok 2021
nový velký projekt s názvem Farmářské trhy, které by se organizovaly v každé mateřské škole a budou vyžadovat celoroční práci a aktivity zaměstnanců, dětí, rodičů i veřejnosti (jakmile to pandemie COVID-19 dovolí).
Děkujeme všem, kteří oceňují práci ředitelek a učitelek mateřských škol
a pomáhají nám. Věříme, že se nám práce daří a přejeme všem pevné
zdraví v této nelehké době.
Ředitelky mateřských škol z Orlové, Petřvaldu a Doubravy.
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování společnosti
GATTOM – M.T.G. s.r.o. za poskytnutí sponzorského daru ve
formě autobusové dopravy do ZOO Ostrava pro děti z mateřských škol v Petřvaldě. Výlety se uskutečnily ve dnech
29. 9. a 6. 10. 2020. Děti z MŠ Závodní 822 a MŠ K Muzeu 257 si tento výlet velmi užily. Ostravská ZOO nabízí nespočet expozic a pavilonů se zvířaty, areál doplňují dětská
hřiště a další atrakce pro děti. V této těžké době s různými
omezeními děkujeme za tato příjemně prožitá dopoledne.
Bc. Markéta Čájová
MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822

V souvislosti s epidemiologickou situací v České republice a v souladu s opatřeními proti šíření
koronaviru mohou nastat změny v organizaci akcí, popřípadě mohou být akce zcela zrušeny.

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

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

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.,
facebook: Domek SVČ
neděle od 13.00 do 17.00 hod.
Otevírací doba se bude dále přizpůsobovat probíhajícím akcím ve středisku.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
SLEDUJTE NA FACEBOOKU
A WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
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Trocha historie:
Přijde letos Mikuláš? Foto a reprofoto Pavel Římánek

Tradiční Vánoční jarmark letos proběhne pouze symbolicky rozsvícením vánočního stromu bez plánovaného programu a
vánočních trhů. Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení našeho krásného vánočního stromečku.
Ilustrační foto z roku 2019.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Prosinec 2020
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
V Petřvaldě máme nadějného atleta
Šestnáctiletý Casey Constantine
Long je výjimečným atletickým talentem s velkým potenciálem do
budoucna, takto ho hodnotí jeho
trenér pan Milan Nožička. O Caseyho talentu hovoří ale také jeho výsledky, je mistrem České republiky
ve sprintu, členem České reprezentace a dvakrát se zúčastnil Olympiády dětí a mládeže. Atletice se
věnuje 9 let, kdy byl po celou dobu
členem AK Bohumín. Letos přijal
nabídku a začal trénovat v atletickém klubu Sdružení sportovních

klubů Vítkovice z.s. Atletická příprava v tomto klubu je finančně náročná, proto město Petřvald podpořilo
jeho sportovní činnost finančním
darem ve výši 15 000,- Kč.
Přejeme Caseymu v jeho sprintu do
cíle jen ty nejlepší časy, pokud možno rekordní.
Ivana Tomková, referentka odboru
správního

TJ PETŘVALD – HEPO
Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie koronaviru byly všechny soutěže od 12. října zastaveny.
Muži

Starší žáci

3. 10. - mistrovské utkání I. B třídy (8. kolo).
H. SUCHÁ – TJ PETŘVALD		
0:1
(0:0)
Branka: 90.´+ 1.´O. Kostka (as. V. Matějek).
Sestava: J. Janča – O. Cudrák, D. Knorr, T. Budina, L. Voříšek – D. Kršák
(76.´vyloučen), V. Zajíček (86.´J. Gabovič), O. Kostka, M. Mikulec (89.´M.
Sobek) – M. Gorovič (26.´R. Lachman), V. Gellnar (52.´V. Matějek).

10. 10. - mistrovské utkání krajské soutěže (6. kolo).
TJ PETŘVALD – Bospor BOHUMÍN
1:6
(1:5)
Branka: 15.´J. Zborovský.
Sestava: V. Kuzma – J. Zborovský, M. Pokorný, P. Krumpholz, J. Šustek - Š.
Bitala, Z. Zahnaš, K. Kandráč, L. Ferko - Š. Böhm. Hokejově střídali: V.
Lach, V. Tomoszek, K. Dudová, A. Otýpka, N. Babic.
		
R. Klečka

10. 10. - mistrovské utkání I. B třídy (9. kolo).
TJ PETŘVALD – SEDLIŠTĚ		
1:1
(1:1)
Branka: 34.´V. Gellnar.
Sestava: J. Janča – O. Cudrák, D. Knorr, F. Marek, L. Voříšek – R. Lachman
(60.´M. Gorovič), V. Zajíček (57.´V. Matějek), O. Kostka, T. Budina – V.
Gellnar (78.´M. Nalevajka), M. Mikulec (83.´J. Gabovič).
Trenér – M. Weiss, asistent trenéra – J. Cífka, vedoucí mužstva – P. Šilhánek.

Dorost
3. 10. - mistrovské utkání krajské soutěže (8. kolo).
DOBRÁ – TJ PETŘVALD		
8:0
(5:0)
Sestava: D. Pokorný – O. Šoch, D. Knorr, A. Durczok, K. Nguyen – M. Sobek
(70.´J. Kaša), D. Siuda, D. Podhorný, P. Pawlas – Z. Kandráč (89.´D. Lach),
J. Rusoň (73.´A. Mlčoch).
10. 10. - mistrovské utkání krajské soutěže (9. kolo).
TJ PETŘVALD – FRYČOVICE		
1:4
(1:2)
Branka: 33.´D. Podhorný.
Sestava: D. Pokorný – D. Kulfirst (62.´O. Šoch), D. Knorr, A. Durczok, K.
Nguyen (6.´M. Šebesta) – P. Pawlas, D. Siuda (83.´J. Kaša), D. Podhorný
(78.´D. Lach), M. Sobek (86.´A. Mlčoch) – Z. Kandráč, J. Rusoň.
V. Uher.

Mladší žáci
10. 10. - mistrovské utkání krajské soutěže (6. kolo).
TJ PETŘVALD – Bospor BOHUMÍN
0:2
(0:1)
Sestava: V. Kuzma – P. Massaniec, O. Kalousek, M. Pokorný, D. Pěgřím, V.
Lach, D. Bednář, V. Tomoszek, L. Ferko – O. Uhlíř, V. Dorňák, A. Tomoszek.
J. Cífka

Starší přípravka
Hráči starší přípravky neodehráli v říjnu v době, kdy to bylo ještě dovoleno,
jediné utkání, protože jejich soupeř již byl v karanténě, a proto si dovolíme
vyzdvihnout našeho sponzora – IVL. – dodavatele nářadí a nástrojů, který
našemu týmu zajistil nové sady dresů.
K. Pokorný

Mladší přípravka
5. 10. - mistrovské utkání okresního přeboru (5. kolo). Hráno na 3 x
20´.
MSK ORLOVÁ – TJ PETŘVALD		
16:6
(5:2, 6:1, 5:3)
Sestava a branky: M. Kovalovský – M. Sikora, S. Kokeš 1, V. Řezáč 1, O,
Hanzel 2 – T. Hána, A. Swaczyna, N. Strmeňová 2, T. Hrankay – D. Křístek,
M. Kafka. Dobrý výkon celého mužstva, příjemně v roli brankáře překvapil
M. Kovalovský, pro něhož to byl první start na tomto postu.
Přijímáme do svých řad holky a kluky všech věkových kategorií (po skončení nouzového stavu).
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NAPSALI NÁM
Černá skládka - pokuta až 50 000 Kč.
Tak zase je tu podzim, krásně barevné listí padající ze stromů a keřů. Idylka ale skončí, když listí z keřů opadne a odhalí, co dosud skrývalo.
Třeba na Porubské ulici u železničního nadjezdu vlevo na orlovské straně černou skládku. Kterýsi chytrák z kolonie Marijánka ukládal odpad ne
hned u nadjezdu, tam by to bylo moc na očích, ale kousek dál pod násep
za keře. Nyní listí opadalo a je vidět jeho „úklidové dílo”. Je to pořádná hromada a blíží se už k nadjezdu. Dotyčný si asi neuvědomuje, že za založení
černé skládky může dostat pokutu až 50 000 Kč. Také si neuvědomuje, že
na Domově seniorů Březiny je kamera zaměřená na kontejner v zahradě
u zadní brány - a tedy i na železniční nadjezd. Pokud si s tím někdo dá
práci, tak na záznamu možná uvidí i „úklidového pracovníka” z kolonie
Marijánka, jak s kolečky naváží na černou skládku. Doporučoval bych tomuto „úklidovému pracovníkovi”, aby co nejdříve ten svůj „sajrajt” naložil
do dodávky a odvezl do sběrného dvora. Dodávku má jistě k dispozici.

Zveme vás na „DOLNÍ GYMPL“

www.gkh.cz

Den
otevřených
dveří od 8 do 13 hodin

sobota 9. ledna 2021

• naši žáci vás provedou odbornými učebnami s kvalitním
multimediálním vybavením
• seznámíme vás s možnostmi studia, s kritérii pro přijímací
řízení apod.
• učitelé a současní žáci jsou připraveni zodpovědět
vaše dotazy
• ve školním roce 2021/2022 otevíráme 2 třídy čtyřletého
a 1 třídu osmiletého studia
Gymnázium
Havířov-Město
Komenského 2, p.o.

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

Až se zjistí, kdo černou skládku založil a stále ji zaváží, tak nejenže zaplatí
pokutu 50 000 Kč, ale bude možná s ním společností Heimstaden ukončen nájem pro hrubé porušení domovního řádu, neboť odkládá odpad
kam nemá a zaneřáďuje přírodu. A domovní řád platí nejen pro nájemníky
bytových domů, ale i pro nájemníky bytů v kolonii Marijánka. Podle něho
má nájemník odpad odkládat do nádob k tomu určených. Pokud znečistí nějaký prostor, je povinen ho co nejdříve uklidit. Proto ať si s úklidem
skládky chytrák pospíší, protože až skládku zaregistruje MěÚ Orlová a začne pátrat po „pachateli”, možná dojde i na ten záznam kamery.
Stejně tak pokutu 50 000 Kč mohou schytat i ti, kteří ukládají odpad vedle
popelnic a kontejneru u bytových domů. I to je považováno za založení
černé skládky.
Lubomír Mixa
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zemřelí občané
Halina Cabaková

85 let

Věra Krajčí

63 let

Oldřich Černý

93 let

František Rozehnal

75 let

Jan Flachs

83 let

Milan Šebesta

74 let

Ilona Karkošková

82 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřání
Dne 30. listopadu 2020 oslavil své životní jubileum – 70 let
pan Stanislav Mihalco.
Všechno nejlepší, hlavně zdraví přejí manželka Růžena a synové Rosťa, Radim, Péťa s rodinami.

Vzpomínáme
V letošním roce, dne 19. 10. 2020 je tomu přesně 100 let, co se
narodil náš tatínek, dědeček, pradědeček, tchán a strýc
pan Alois Beran.
Stále je tu v srdci a ve vzpomínkách s námi. Rodina Beranova.

Dne 1. 11. 2020 jsme si připomněli
1. výročí úmrtí
pana Pavla Berana,
manžela, tatínka, bratra, dědečka,
švagra, strýce a bratrance.
S láskou vzpomínáme.
Za celou rodinu manželka Danuše.

Dne 22. listopadu 2020 vzpomeneme
nedožitých 80 let
paní Danuše Matušíkové.
S láskou a úctou vzpomínají syn David, Martin a
dcera Taťána s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžu dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 4. prosince 2020 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava Částky z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomíná družka Dagmar.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.
Dne 19. prosince 2020 by se dožila 78 let
paní Irena Sobková.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Otakar,
syn Vlastík s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 22. 12. 2020 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Jana Stuchlíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,
vnuk Lukáš a syn Jan s rodinou.

Kdo zůstal v srdci těch, které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 26.12 2014 uplynulo 6 let, kdy nás navždy
opustil milovaný tatínek a manžel,
pan Jan Gašparík.
S láskou a úctou vzpomínáme.
Manželka a synové.

Přišlo ráno 31. 12. 2019 a s ním nový den,
začal však zprávou jak nejkrutější sen.
Ten sen stále trvá, trvá každý den,
nemůžeme zapomenout, nezapomenem.
31. 12. 2020 uplyne rok od úmrtí naší drahé
manželky, maminky, tchýně, babičky, prababičky,
tety a sestřenice paní Danuše Pavelkové,
rozené Pěgřímové z Petřvaldu.
Vzpomínají manžel Miloslav,
dcera Miluše a syn Ladislav s rodinami.
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Úmrtí
,,A láska zůstala, ta smrti nezná…“
V hlubokém zármutku oznamujeme přátelům a známým, že nás dne 22. 10. 2020
opustila naše maminka, babička, sestra, švagrová a teta
paní Ilona Karkošková.
Zemřela po těžké nemoci ve věku 82 let.
Zarmoucená rodina

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

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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Bydlíme v Petřvaldě v bytě a rádi bychom tady
nebo v blízkém okolí koupili RODINNÝ DŮM.
Volejte, pište: 731 768 616,
martap11@seznam.cz

Konec papírování!

Výměna zipů u bund, kalhot, sukní, džínů, zkracování délek
a zužování kalhot i sukní, zužování a zkracování
rukávů, opravy poškozených oděvů, šití
záclon, dekoračních látek, polštářů...

Životní pojištění, pojištění majetku nebo

Zdeňka Abendrothová
autopojištění a mnoho dalšího s námi můžete sjednat
opravy a úpravy oděvů

i z pohodlí a bezpečí Vašeho domova on-line.

www.opravujiodevy.cz

mobil: 731 725 155

Věra Malurková Allianz

Děkuji všem zákazníkům za přízeň a přeji mnoho úspěchů v příštím roce.

Tel: +420 734 651 462

Konec papírování!
Životní pojištění, pojištění majetku nebo
autopojištění a mnoho dalšího s námi můžete sjednat
i z pohodlí a bezpečí Vašeho domova on-line.
Věra Malurková Allianz
Tel: +420 734 651 462

e-mail: vera.malurkova@iallianz.cz

e-mail: vera.malurkova@iallianz.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

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

50 %

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

NÍZKÉ CENY

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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

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

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