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 Zveme děti s rodiči na
pohádku a Petřvaldský
šlapáček
 Den pro psy se uskuteční 11. 10. 2016

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
19. října 2016
v 16:00 hod.
v zasedací místnosti
městského úřadu.

Zahájení školního roku

INFORMACE Z RADNICE

Termín uzávěrky
listopadových

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
35. schůze Rady města Petřvaldu
RM rozhodla v rámci stavby „Chodník podél ulice Školní v Petřvaldě“
o uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu
vodního díla č. 1549/D/KA/2016
se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
RM zrušila v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a na základě doporučení
hodnotící komise, zadávací řízení
veřejné zakázky malého rozsahu
na stavbu „Rekonstrukce zahrady
Mateřské školy Šenovská čp. 356,
735 41 Petřvald“ a rozhodla o zahájení nového zadávacího řízení.
RM schválila Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu

se konala 16. srpna 2016
v podmínkách města Petřvaldu
s účinností od 17. 8. 2016.
RM rozhodla o uzavření darovací
smlouvy mezi městem Petřvald
a Českou republikou Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje o darování použitých
movitých věcí (z původního vybavení budovy Městského úřadu na
ul. Gen. Svobody 511) v celkové
hodnotě 129 658,61 Kč.
RM schválila
 rozbor hospodaření Základní
školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246, příspěvkové organizace za 1. pololetí
2016;
 rozbor hospodaření Mateřské
školy Petřvald 2. května 1654
za 1. pololetí 2016.

UZÁVĚRKA

Petřvaldských novin
je 7. října 2016.
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila záměr pronájmu
neby tov ých prostor o v ýměře
109,42 m2 ve 2. nadzemním podlaží v domě na ul. Gen. Svobody
čp. 930 na pozemku parc.č. 426/1
v k.ú. Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
 p osk y tnutí dota ce ve v ýši
13 500 Kč účelově určenou
na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a o uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace
s Moravskoslezským krajem;
 v souladu s ust. § 23 odstavec 7
písmeno a) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění, o zadání veřej-

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

né zakázky v jednacím řízení bez
uveřejnění pro dílo „Stavební
úpravy za účelem změny užívání
domu č. p. 1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě –
dodatečné stavební práce č. 2“.
RM schválila podání podnětu
a stížnosti ve věci podezření ze
zneužití dominantního postavení kolektivním správcem OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z. s.
(pokračování na straně 2)
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36. schůze Rady města Petřvaldu se konala 31. srpna 2016
RM rozhodla
 v souladu s ustanovením § 12
 uzavření dodatku k veřejnoprávodst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
ní smlouvě o poskytnutí neino veřejných zakázkách, v plat.
vestiční dotace uzavřené se
znění, o zadání veřejné zakázky
Slezskou humanitou, o.p.s.;
malého rozsahu pod označením
„Oprava místních komunikací
14. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 31. srpna
ZM schválilo zprávu o plnění roz-  o poskytnutí neinvestiční dotace
a uzavření veřejnoprávní smloupočtu města Petřvaldu za 1. pololetí 2016.
vy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč s SK
Slavoj Petřvald. Neinvestiční doZM rozhodlo
tace je určena na provoz, údržbu
 úplatných převodech částí pozemků;  
a rozvoj fotbalového hřiště a fot-

ul. K Muzeu, ul. Nejedlého a ul.
V Zimném dole“ a o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
pod označením „Stavební úpravy
komunikace U Stružky v Petřvaldě“;
2016
balového klubu SK Slavoj Petřvald a na další činnosti klubu.
ZM vzalo na vědomí vyhodnocení
veřejnoprávního projednání návrhu
zadání změny č. 1 územního plánu Petřvaldu.

 o použití finančních prostředků
z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola
Petřvald 2. května 1654 na pořízení myčky nádobí.

ZM schválilo podle ustanovení
§ 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst.
5 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění,
zadání změny č. 1 územního plánu Petřvaldu.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 8. 2016 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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
76 165,00
11 220,00
0,00
3 113,00
90 498,00
81 326,00
25 336,00
106 662,00
8 084,00
0,00
-1 920,00
10 000,00
0,00
16 164,00

UPRAVENÝ ROZPOČET
77 257,75
12 530,00
93,00
7 460,55
97 341,30
84 550,65
28 032,63
112 583,28
8 343,98
0,00
-1 920,00
8 818,00
0,00
15 241,98

SKUTEČNOST
56 561,92
9 777,85
110,55
6 553,38
73 003,70
48 340,33
11 078,01
59 418,34
-20 581,57
0,00
-1 280,00
8 817,72
-511,42
-13 555,27

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2016 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci „Rozpočty a závěrečné účty”.								
Pavlína Malíková, finanční odbor

Petřvald o 40 let zpět?

Poděkování

Na posledním zasedání zastupitelstva jsme se z úst starosty Ing. Jiřího Lukši dozvěděli, že naše děti jsou rozmazlené a všechno jim
dovolíme. Dovolte mi na toto jako matce tří dětí reagovat: „Jirko,
soudruhu, děti jsou stále stejné – teď i před padesáti lety, kdys
byl dítětem i ty. To doba se změnila.“ Já také vyrůstala v době komunismu a kdybych od svých rodičů dostávala tolik lásky, pozornosti a podpory, byla bych jako člověk ve svém dospělém životě
mnohem jistější. Jasně, že jsme vyrostli i tak, ale tento nedostatek opravdového citu, který se v té době prostě nenosil, vnímám
jako handicap dodnes. Proto říkám: „Rodiče, stojím za vámi, naše
děti si to zaslouží!

Za účelem zvýšení bezpečnosti na silnici I/59 (ul. Ostravská)
jsme požádali vlastníka této
komunikace, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, správa Ostrava,
o realizaci bezpečnostních opatření. Rádi bychom jim touto
cestou poděkovali za neprodlené provedení. Jedná se o protismykový nátěr u tří přechodů
pro chodce na silnici I/59 ul.
Ostravská a to v místě poblíž
křižovatky se silnicí II/473 ul.
Šenovská, poblíž křižovatky s ul.
Klimšova a dále u zdravotního
střediska čp. 878 na silnici I/59

Ing. Jitka Vlková, roz. Štolová, zastupitelka města Petřvald

Informace občanům
V termínu do 30. listopadu 2016 bude prováděna oprava částí
místních komunikací ul. K Muzeu (od křižovatky se silnicí I/59
ul. Ostravská po opravený úsek místní komunikace u čp. 89),
ul. Nejedlého (od nově opraveného úseku komunikace u čp.
1269 po křižovatku s ul. Březinská), ul. V Zimném dole (od křižovatky s ul. V Holotovci po nově opravený úsek u čp. 1532)
a ul. U Stružky – od účelové komunikace u čp. 2067 k čp. 1073.
U místní komunikace ul. K Muzeu podél hřbitova, je předpokládaný termín dokončení prací do 15. října 2016. Tímto žádáme
občany o zvýšenou opatrnost.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

ul. Ostravská. Tato protismyková
úprava byla provedena před přechody pro chodce s dlouhou přechodovou vzdáleností přes čtyři
jízdní pruhy, pro zkrácení brzdné
dráhy a pro optické upozornění
řidičů svou odlišnou barvou.
Dalším bezpečnostním opatřením bylo osazení všesměrových
ok do obrubníků ostrůvků na kruhovém objezdu silnice I/59 ul.
Ostravská, které díky své odrazivosti zvyšují viditelnost objektů osazených ve vozovce či na
jejím okraji.
Ing. Jiří Lukša, starosta
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Jak to stále chodí v Petřvaldu
Poslední zasedání zastupitelstva konané dne 31. 8. bylo
velmi bouřlivé a plné emocí.
Již delší dobu probíhá konflikt
mezi ředitelkou petřvaldských
mateřských škol Mgr. Jiřinou
Budíkovou a rodiči dětí z odloučeného pracoviště MŠ Závodní,
do kterého byly vtaženy i místní
učitelky.
Rodiče požádali o podporu a řešení nejdříve starostu města
Ing. Jiřího Lukšu, poté se obrátili i na Radu města Petřvaldu,
kterou požádali o prošetření
celé záležitosti. Rada v jednání
ředitelky pí. Budíkové neshledala žádné pochybení, proto přišli
rodiče svůj problém předložit zastupitelům města na veřejné zasedání. Tam bylo přislíbeno, že
se rada bude celou záležitostí

znovu zabývat. Po skončení zastupitelstva jsem byla nechtěným svědkem této události:
Zastupitelka a bývalá starostka
města pí. Jarmila Skálová přišla
za ředitelkou MŠ Mgr. Jiřinou Budíkovou se slovy – cituji: „Jiřko,
drž se, stojíme za tebou a nedovolíme, aby tě odvolali.“ Na to pí.
Budíková odpověděla, že s tím
počítá a pí. Skálová dodala –
opět cituji: „Oni nám nebudou dirigovat, jak to tady máme řídit.“
Opět jsem se tak přesvědčila,
KDO tady má vlastně hlavní slovo – náš zvolený starosta to rozhodně není! Nejde mi o to, kdo
má vlastně pravdu, ale o to, jak
se v našem městě vlastně věci
řeší – nebo spíše neřeší.
Kamila Kantorová,
zastupitelka města Petřvald

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali zámečnictví Stanislava
Kadluby, které nabídlo městu Petřvald zhotovení nového zábradlí před ZŠ a ZUŠ Petřvald na ul.
Závodní pouze za cenu materiálu
bez nákladů na práci. Město Petř-

vald s předloženou nabídkou souhlasilo, a tak v srpnu 2016 bylo
zdejším střediskem údržby instalováno nové zábradlí pro zajištění bezpečného pohybu dětí před
budovou školy.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 4. ČTVRTLETÍ 2016
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
říjen: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
listopad: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
prosinec: 6., 7., 8., 14., 20., 21., 27., 28.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
13. říjen
17. listopad
22. prosinec
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí, úterý)
říjen: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.
listopad: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
prosinec: 19., 20.

Informace k slavnostním obřadům
Komise pro občanské záležitosti
města Petřvald pořádá v obřadní
síni slavnostní obřady – vítání občánků, jubilejní svatby a setkání
s jubilanty. Srdečně zveme občany, kteří oslaví životní jubileum, jubilejní svatbu anebo mají
zájem o vítání občánků.
Vítání občánků
– slavnostní zápis
Slavnostní obřad probíhá pro každé dítě samostatně. V obřadní
síni máme pro dítě připravenou
kolébku.
Jubilejní svatby
- zlatá svatba
- 50. výročí
- smaragdová svatba - 55. výročí
- diamantová svatba - 60. výročí
- kamenná svatba - 65. výročí
Uzavření manželství
Pro konání svatebních obřadů jsou
stanoveny radou města tyto dny:

Původní zábradlí na ul. Závodní

- sobota – svatební obřad s hudbou, zpěvem a přednesem.
V oba uvedené dny lze uzavřít
manželství v obřadní síni bez
správního poplatku.
Tyto uvedené slavnostní obřady se konají v obřadní síni
v budově radnice Petřvald, jejich konkrétní termín je nutno
dopředu dohodnout na matrice
(osobně nebo na níže uvedeném
kontaktu).
Kontakt na matriku:
Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s vámi.
Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Nové zábradlí na ul. Závodní

V měsíci srpnu 2016 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu

Davida Mikulu

- pátek – zkrácený svateb ní obřad (cca
10 min.),

Viktora Szabó

Michaelu Volfovou Foto: Pavel Římánek

Máte-li také zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte, kontaktujte matriku: tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz 
Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Městskému úřadu
v Petřvaldě
Dne 13. 8. 2016 oslavili
naši rodiče Anna a Jiří Vilgusovi 55. výročí uzavření
sňatku „Smaragdovou svatbu". Chtěly bychom moc poděkovat za krásný obřad,
kter ý byl vrcholem tohoto
výjimečného dne, především
Mgr. Šárce Němcové za dojemná slova, paní matrikářce
Ivaně Tomkové a referentce
paní Petře Bierské za přípravu obřadu. Slavnostní dojem
umocnila recitace a vhodně
zvolený hudební doprovod.
Těšíme se na setkání při
dalších slavnostních příležitostech.
P. Hrozková a K. Dziwiszová
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TZ: REVOLUTION TRAIN se blíží – protidrogový program oceněný
v Německu uvítá zájemce z Petřvaldu 21. října 2016
Protidrogový vlak REVOLUTION
TRAIN vyjíždí na turné do Moravskoslezského kraje. Unikátní vzdělávací nástroj, který varuje před
riziky legálních i nelegálních drog,
má skvělé hodnocení od dětí, pedagogů a expertů z ČR i z Německa. Jak se osvědčí v Petřvaldu?
Speciálně vybavená stříbrná vlaková souprava, interaktivní projekt
zacílený na lidské smysly a také
funkční protidrogové prevence. To
vše je REVOLUTION TRAIN, který
teď míří do moravskoslezského
regionu. Unikátní projekt vidělo už
přes 15 000 návštěvníků. Dlouhodobou podporu má od Národní
protidrogové centrály. Poté, co se
mobilní vlaková souprava osvědčila jako vzdělávací nástroj také
u škol z Německa, vyhlásila jej

jako vůbec první zahraniční počin
v historii projektem měsíce drogová pověřenkyně vlády SRN.
Již v listopadu se tedy protidrogový vlak vypraví přes hranice.
Ještě předtím však zamíří do moravskoslezských měst, která si
jej objednala. Na nádraží v Havířově bude REVOLUTION TRAIN stát od 18. do 21. října. Do
projektu se zapojila města Bohumín, Dolní Lutyně, Orlová, Český
Těšín, Havířov a Petřvald. V pátek 21. října je protidrogový vlak
přistaven na nádraží v Havířově
pro město Petřvald.  Od 8:00 do
15:50 hod. ho bude navštěvovat
mládež z 2. stupně Základní školy
Petřvald. Město Petřvald hradí žákům nejen samotný program a přistavení vlaku, ale rovněž dopravu

do Havířova a zpět. Pro zájemce
o prohlídku z řad rodin a veřejnosti města Petřvald následují
prohlídky od 16.50 hod. (další
prohlídky 17.20 hod., 17.40 hod.,
18.00 hod. a 18.20 hod). Vstupné pro veřejnost je 150,- Kč, ale
občanům Petřvaldu město přispívá 50,- Kč na jednu vstupenku, proto uhradí na místě pouze
100,- Kč/1 osoba. Délka  prohlídky je cca 90 min a velikost jedné
skupiny je max. 15 osob. V interiéru protidrogového vlaku návštěvníci prochází 5D projekcí, která
ukazuje hrozby závislostí a vede
návštěvníky k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví. Vlak skvěle
hodnotí nejen mládež. Že jde o jedinečný zážitek, potvrdilo i několik
stovek expertů a pedagogů. Oce-

ňují především, že program mládež opravdu silně zaujme.
REFERENCE:
http://www.revolutiontrain.cz/
v2/reference.php
Ukázka zpětné vazby (z více než
14 000 respondentů udělilo přes
90 % vlaku skvělé hodnocení):
Dělám prevenci již 14 let, ale tento
projekt je nejlepší ze všech, které
jsem měla možnost absolvovat.
Děti přišly s nadšením a odcházejí
s úvahou, že život je opravdu dar.
Marcela Černá,
preventistka, 8. ZŠ Most

koncepcí a strategií protidrogové
prevence.

Záštitu v minulosti převzali Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Národní protidrogový
koordinátor i Národní protidrogová
centrála. Více informací na www.revolutiontrain.cz FOTOGRAFIE: http://
www.revolutiontrain.cz/v2/foto.php
MATERIÁLY:
http://www.revolutiontrain.cz/v2/
media.php  

Lepší přednášku jsem nezažila.
Nedá se tomu říkat přednáška.
Je to životní zkušenost, kterou by
si měl projít každý.
Dívka 14 let, ZŠ Ústí nad Labem

Projekt REVOLUTION TRAIN Vize projektu:
Naší vizí je zlepšit vzdělávání dětí
v oblasti primární protidrogové
prevence pomocí interaktivních
5D metod. Cíl projektu: Prostřednictvím zapojení všech lidských
smyslů maximálně zapůsobit na
návštěvníka vlaku a efektivním
způsobem ovlivnit jeho postoj vůči
legálním a nelegálním drogám. Popis projektu: REVOLUTION TRAIN
je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a meto-

dy primární protidrogové prevence.
Je tvořen multimediální mobilní
vlakovou soupravou, která formou
interaktivního přístupu umožňuje
zcela nové pojetí prevence pro vybrané cílové skupiny. Základnou
je nádraží Praha-Dejvice, odkud
bude vlak v pravidelných intervalech vyjíždět po České republice.
Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou
jednotlivá města využít pro tvorbu

Cílová skupina:
Cílovou skupinou je mládež ve věku
10 – 17 let, ale i pedagogové tříd
a dále celé rodiny. Program je možné přizpůsobovat zvláštním potřebám skupin návštěvníků. Projekt
od zahájení 16. března 2015 do
současnosti navštívilo asi 8 000
návštěvníků. Partneři projektu:

Mgr. Lucie Polková,
vedoucí správního odboru
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Co je nového v našich školách a školkách?
Zatímco si děti a učitelé užívali
zaslouženého odpočinku, v objektech škol a školek, jejichž zřizovatelem je město Petřvald, se
rozhodně nezahálelo. Jako každoročně byly řešeny opravy a úpravy, které není možné realizovat
v době výuky. Některé opravy
a rekonstrukce začaly již před
prázdninami. V červnu proběhla
na ZŠ Masarykova výměna všech
dveří v tělocvičně za nové hliníkové s bezpečnostními skly a byly
zahájeny opravy a nátěry dveří
v celé budově školy. Nemůžu opomenout rovněž rozsáhlou sanaci
1. PP budovy této školy, kde jsme
se dlouhodobě potýkali s problémem vlhkosti obvodového zdiva.
Práce proběhly dle návrhu odborného posudku, zdivo bylo obnaženo a byly vybudovány předsazené

sádrokartonové příčky s větráním.
Dalším větším zásahem v budově
ZŠ Masarykova byla realizace porevizních oprav elektroinstalací,
které byly nezbytné pro zajištění
bezpečného provozu budovy do
doby provedení celkové rekonstrukce všech elektroinstalací.
Rovněž ZŠ Školní nepřišla letos
o prázdninách zkrátka, byly vybourány a nově položeny schodišťové podesty na všech pavilonech
1. stupně, byl proveden nátěr
všech radiátorů na 1. stupni, vyměněna svítidla a rozvody v kancelářích a chodbách administrativní
části budovy.   V příštím roce by
měla pokračovat výměna svítidel
na chodbách a v šatnách této ZŠ.
Na hřišti přibylo zbrusu nové workoutové hřiště určené pro mládež
od 14 let a 140 cm výšky. Hřiště

bude využíváno nejen  žáky školy
v rámci výuky tělocviku, ale rovněž
veřejností. Město tím rozšířilo nabídku sportovišť pro teenagerskou
věkovou kategorii, které tu zatím
chybělo. V budovách mateřských
škol bylo rušno od začátku letošního roku až do konce prázdnin.
Ve školce na ul. Závodní byla vyměněna podlaha v jedné z učeben,
vybourány a rozšířeny umývárny
a záchodky pro děti a nově vytvořeno zázemí pro personál. Ve školce na ul. Šenovská byla provedena
celková rekonstrukce kuchyňky
včetně nových rozvodů vody a elektřiny, byla položena nová podlaha,
nainstalován nový bojler, namontovány nové dřezy a zavěšena nová
kuchyňská linka. Vyměněny byly
rovněž vstupní dveře za nové s výdejním okénkem. V průběhu roku

byly v jednotlivých školkách provedeny další drobné či větší opravy
(výměna zahradních skladů v MŠ
ul. K Muzeu, nátěry všech zárubní
v MŠ ul.. Muzeu i MŠ ul. 2. května
apod). Velkou část drobných i větších oprav a zásahů provádí zaměstnanci střediska údržby, kteří
jsou velmi schopní a město tak
ušetří nemalé finanční prostředky. Musím vyjádřit poděkování
také vedení našich školských zařízení a provozním zaměstnancům,
s nimiž je nutné vždy dořešit organizační záležitosti a především
úklid a uvedení prostor do provozuschopného stavu po všech provedených opravách a úpravách.
Vždy jsem se setkala jen s ochotou
a vstřícností. Velice děkuji.

skytnutí finančních prostředků na
rekonstrukci a výmalbu školních
prostor na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o. Všem žákům, jejich
zákonným zástupcům i pedago-

gům přeji klidný a spokojený školní
rok 2016/2017 prožitý ve zdraví.

Mgr. Lucie Polková,
vedoucí správního odboru

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Zahájili jsme nový školní rok
Dne 1. září 2016 nastoupilo 89 prvňáčků do svých nových prvních tříd.
Přivítaly je paní učitelky Mgr. Marcela Mertová (I.A), Mgr. Vlasta Plachá (I.B), Mgr. Lenka Szendreyová
(I.C) a Mgr. Ivana Palová (I. D).
První vyučovací hodinu proběhlo
slavnostní zahájení na ulici Závodní 822, kdy žáci se svými zákonnými zástupci zavítali do vyzdobené
první třídy. Uvítat je přišli kromě
třídní učitelky paní Mgr. Palové, vedení školy a školního poradenského pracoviště také zástupci města
– pan starosta Ing. Jiří Lukša, pan
místostarosta Ing. Petr Dvořáček
a paní Mgr. Lucie Polková. Všichni přítomní popřáli žákům mnoho úspěchů během školního roku
a hodné paní učitelky, zákonným zástupcům mnoho pochopení a trpělivosti. Slavnostní uvítání prvňáčků
proběhlo také na ulici Školní 246,
a to ve velké tělocvičně.
V devět hodin zahájily školní rok
ve velké tělocvičně zbývající první
třídy. Všichni přítomní jim taktéž
popřáli mnoho úspěchů během

celé školní docházky. Děkujeme
vedení města Petřvaldu za účast
na tomto pro prvňáčky a jejich
zákonné zástupce velmi slavnostním, ale důležitém dni a za po-

Ing. Zdeňka Kozlovská,
ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.
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Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za
obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
Číslo projektu (EK):
2015-1-CZ01-KA101-013620
National ID:73184985
Název projektu: Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů
Naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího
programu Škola pro život nabízela
žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného
života, a proto jsme se zapojili do
vzdělávacího programu Evropské
unie Erasmus+. V rámci druhé etapy tohoto projektu jsme měly možnost i my, Mgr. Jana Güntherová
a Mgr. Marcela Mertová, zúčastnit
se tzv. druhé mobility. V měsíci červenci jsme strávily týden ve městě,
které není srovnatelné s žádným jiným evropským městem, a vyzkou-

šely jsme a znovu zažily
pocit studenta, tentokráte v historickém centru
skotského Edinburghu.
Toto město, které je se
svými 477 000 obyvateli
zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO,
není náhodně přezdíváno
Athénami severu. Zvolily
jsme si kurz na jazykové
škole Edinburgh School
of English, což je jazyková škola s dlouholetou
tradicí, nacházející se
v samotném srdci města přímo na Royal Mile
(tzv. Královské míli). Proč
zrovna královské jsme pochopily ihned v první den
příletu, kdy nám samotná paní domácí ukázala
krásy města především
z historického hlediska.
V průběhu celého kurzu
jsme intenzivně komunikovaly v anglickém jazyce, zpracovávaly úkoly na zadaná
témata a prezentovaly a obhajovaly své práce. Velikým bonusem
a přínosem pro obě z nás byl výběr hostitelské rodiny, kde jsme se
mohly chovat jako doma a poznaly
i způsob života, stravování, trávení
volného času a jiné další situace,

které by člověk v učebnicích jen
těžko hledal. Navázaly jsme kontakt s lidmi z různých koutů světa
a tím jsme si obohatily i kulturní
rozhled. Během samotné výuky
jsme se dostaly k mnoha zajímavým materiálům a odkazům, které použijeme pro naši další práci

a seberozvoj. Měly jsme
možnost komunikovat
„face to face“ s pedagožkou z Edinburgh School of
English, se kterou jsme
srovnávaly systém školství u nás se systémem
nejen ve Skotsku, ale
v celém Spojeném království. Za možnost vyjet
daleko za hranice naší
země a zdokonalovat se
v profesní oblasti jsme velice vděčné a vážíme si jí.
Rády bychom ve svých hodinách a na školení, které
chceme v nejbližší době
uskutečnit, zprostředkovaly převzaté aktivity, zážitky a zkušenosti včetně
foto materiálu, aby z naší
cesty měli profit především žáci. Myslím si, že
mohu za nás obě říci,
že nově nabyté jazykové
a kulturní znalosti poslouží pro další práci s dětmi,
a závěrem bychom velmi rády poděkovaly všem, kteří za přípravou
a realizací tohoto úspěšného projektu stojí či se na něm nějakým
způsobem podíleli.
Mgr. Jana Güntherová,
Mgr. Marcela Mertová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Adaptační programy šestých tříd
Někteří žáci šestých tříd přicházeli po letních prázdninách do školy
s mírnou nervozitou. Jak jim již bylo
avizováno na konci školního roku,
na druhém stupni budou mít nové
předměty, nové učitele a také došlo k vytvoření nových tří kolektivů. Pro mnoho žáků je tento krok
novou možností, jak si najít další
kamarády. Škola k tomuto kroku
přistupuje z důvodu nutnosti vyhovět mnoha požadavkům a kritériím
vnitřního chodu školy (srovnatelný
počet dívek a chlapců ve třídách,
rovnoměrné rozložení dle prospěchu a chování, specifických potřeb
žáků atd.), nechává ale také žákům
prostor pro vyjádření přání, s kým
by ve třídě chtěli být (na konci roku
jsou žáci tázáni prostřednictvím do-

tazníku). Ve dnech 2., 6. a 7. září
proběhly adaptační programy, které žákům umožnily své nové spolužáky i třídní učitelky lépe poznat.
Zahráli si hry na seznámení, vytvořili si pravidla třídy, zvolili třídní samosprávu, zkusili spolupráci
během skupinových her. Během
celého dne měli být tajným andělem, co splní přání vylosovanému
kamarádovi a na závěr si napsali
navzájem přání do nového školního roku. Dle závěrečného hodnotícího kolečka si žáci během dne
s ostatními užili legraci, seznámili
se a nové kolektivy mají nastaveny
základní parametry fungování, které budou se svými třídními učitelkami v dalších čtyřech letech dále
rozvíjet a vztahy utužovat.

Přeji všem šesťákům mnoho zdraví a úspěchů do nového školního
roku, ale také krásná přátelství

a zážitky s novými kamarády.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

Prázdninový program
I když nám letos počasí příliš nepřálo, obešly se všechny akce
v Petřvaldě bez mráčku. Co jsme
zažili? Děti si v knihovně vytvořily potápěče a krásný pozdrav „od
moře“, to všechno jsme proložili
soutěžením. Čokoládová štafeta
byla fajn, hlavně pak sladká odměna. Tradiční výlety do ZOO v Olo-

mouci a na hrad Štramberk nás
vtáhly do říše zvířat a rytířů. Závěrem srpna děti hledaly poklad.
A že byly úspěšné! Všechny nástrahy a úkoly zvládly na jedničku.
Třešničkou za prázdninami bylo
letní kino. Tak „Ať žijí duchové“. :-)
Bronislava Siudová,
kulturní referentka

Startovné 30 Kč
děti do 15ti let 20 Kč
(v ceně občerstvení)

Výběr ze tří tras
- 18km pro nadšence;
- 12km pro průměrně zdatné;
- 5km pro rodiče s kočárky či malými dětmi


Děti a jejich rodiče zveme na
pohádku Jak pejsek
s kočičkou vařili dort

14:40 –15:20 registrace psů pro neoficiální soutěž
o nejhezčího psa „Petřvaldský krasavec „
ukázky Kynologického klubu Petřvald
přehlídka psů - útulek Dětmarovice
přehlídka psů - „Petřvaldský krasavec “
reprezentantka ČR v dogdancing

Duo Šamšula a Bambula
Středa 12.10.2016 v 16.00 hodin
v KD v Petřvaldě.

Vstupné 40,- Kč pro všechny – prodej
na místě.
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

AUDIOKNIHA
Je namluvená kniha, kterou si můžete přehrát kdekoli a kdykoli (v počítači, mobilu, tabletu, autorádiu…).
V knihovně nabízíme audioknihy na CD a jejich nabídku
se snažíme i nadále rozšiřovat.

Motto letošního Týdne knihoven je:
„Braňte knihu!!!“

Týden knihoven 3. - 9. října 2016 - 20. ročník
V letošním roce proběhne ve dnech 3. – 9. října jubilejní 20. ročník Týden knihoven! Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V naší knihovně jsme pro vás
připravili spoustu již tradičních akcí.
3. 10. – VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ – akce určena pro
1. – 2. třídy ZŠ

DĚTSKÝ BLOG

4. 10. – BESEDA SE SPISOVATELKOU ZUZANOU POSPÍŠILOVOU
– pro žáky ZŠ

V rámci Týdne knihoven pro naše
malé i větší čtenáře otevíráme
dětský blog. Na blogu se dětští
čtenáři, ale i jejich rodiče mohou
dočíst o aktualitách z knihovny,
informace o soutěžích a akcích
probíhajících nejen v knihovně.
Naleznou zde odkazy na jiné dětské webové stránky a blogy, knižní
novinky a mnoho dalšího. Obrázky s pirátskou tematikou navrhla
a namalovala  MgA. Marcela Ševčíková Skácelová, které chceme tímto velmi poděkovat.

6. 10. – TRADIČNÍ DRAKIÁDA – pro všechny (draky )

Adresa dětského blogu: http://knihovnapetrvald.blogspot.cz/

3. 10., 4. 10., 5. 10. a 7. 10. – VELKÝ PODZIMNÍ VÝPRODEJ KNIH
Již tradičně si v uvedených dnech (ve výpůjčních hodinách) můžete nakoupit za výprodejovou cenu 2 Kč knihy, které jsme vyřadili z fondu naší
knihovny. I knihy by měly dostat druhou šanci, přijďte si pro tu svou!
Amnestie pro opozdilce!
V týdnu od 3. – 9. října můžete vrátit knihy, které máte doma přesčas
bez postihu (nemusíte platit upomínku). Týká se i velmi dlouho nevracených knih!! Využijte tuto šanci, nebuďte dlužníky .
Roční registrace zdarma
Zájemci o členství v knihovně, kteří ještě nejsou v naší knihovně registrováni, mají možnost přihlásit se v Týdnu knihoven zdarma na jeden rok.

OD 15:00 HOD.
NA LOUCE
u Technického muzea

Program:
13:00 – 13:30 přinášení buchet
13:30 – 14:30 dlabání dýní, dílničky pro děti (masky, zápichy)
14:30-15:30 soutěže pro děti

15:30-16:00 vyhlášení vítězů
od 16:00 posezení u kávy

K Muzeu 150, Petřvald
Tel.:596 542 952
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě
Akce připravované
na měsíc říjen:
Stálé expozice:
Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví

• MOJE TRAMVAJ (4. - 7. 10.)
Výroba tramvaje nebo vláčku,
pro 1. st. ZŠ.

Výstava:
Historický nábytek
Výstava představí nábytkářské
umění v průběhu historických období. Návštěvník se seznámí se
slohovými proměnami nábytku,
vhodnými materiály pro výrobu
nábytkových kusů a s odbornou
terminologií odvětví. Výstava s interaktivním stanovištěm, určená
také spoluobčanům se zdravotním
postižením, je spolufinancována
ze zdrojů MSK. Výstava potrvá do
31. 12. 2016.

• KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY HISTORICKÝ NÁBYTEK
S UKÁZKOU PRÁCE ŘEZBÁŘE
K. BROKEŠE (21. 10.) Na akci je
nutné se předem objednat.
• NAJDEŠ MĚ BEZ GPS?
(25. – 28. 10.) Kvíz o našem kraji,
určeno veřejnosti.
Kolektivy předem objednejte na
tel.: 596 541 092 nebo e-mailu:
petrvald@muzeumct.cz

Důchodci z dolu Fučík zavítali na Olomoucko

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová

Mladí hasiči se rozloučili s prázdninami
V sobotu 27. srpna se u hasičské
zbrojnice v Petřvaldě uskutečnilo
rozloučení s prázdninami pro mladé hasiče. Mladí adepti se sešli
společně se členy výjezdové jednotky, kteří pro ně postavili vojenský stan na přespání a připravili
táborák a občerstvení. Během
večera si děti opekly buřty a hrály různé hry. Když se všechny děti
uložily ke spánku, netušily, že je
pro ně připraveno noční překvapení. V noci byly všechny nečekaně

probuzeny „požárním poplachem“
a každý z mladých hasičů si musel projít stezkou odvahy. Všechny
děti tento úkol s nadšením splnily. Po budíčku a ranní rozcvičce
byla pro děti připravena snídaně.
Poslední prázdninová sobota se
tedy vydařila po všech stránkách.
Dětem se líbil připravený program,
počasí vyšlo na jedničku, ale navíc se členům výjezdové jednotky
podařilo vybojovat 3. místo na hasičské soutěži v Orlové – Porubě.
Radek Barwik

Bylo sedm hodin ráno a autobus
již tradičně vyjížděl za nádherného čtvrtečního letního počasí
18. srpna od petřvaldského „Valachovce“. Na našich „známých
zastávkách“ postupně přistupovali radvaničtí, havířovští, orlovští, petřvaldští a šenovští senioři
společně se svými rodinnými příslušníky. Zanedlouho jsme najeli
na Rudnou, projeli klimkovickým
tunelem a zastavili několik kilometrů před Olomoucí. Po krátké
zastávce jsme směřovali na předem dohodnuté místo, do městečka Loštice, kde nás očekávala
v tamějším „Muzeu olomouckých
tvarůžků“ ochotná paní průvodkyně. Okolo 10. hodiny nás začala provázet po všech zajímavých
místnostech muzea.
V tomto odstavci se omlouvám
všem, kteří si neměli možnost
přečíst v zářijových Petřvaldských
novinách pěkný výstižný článek,
nazvaný „Zájezd se seniory do Olomouce“. Autorka článku, pečovatelka z DPS Petřvald paní Helena
Ševčíková, v něm výstižně a velmi
podrobně popisuje průběh exkurze
v „Muzeu olomouckých tvarůžků“.
Úplně stejný postup při exkurzi

v muzeu absolvoval náš kolektiv,
proto jen uvedu, že po exkurzi
jsme v podnikové prodejně nakoupili tvarůžkové výrobky a v nedaleké cukrárně si pochutnávali na
tvarůžkových zákuscích, tvarůžkové zmrzlině i na sladkostech.
Mezi 12. až 13. hodinou byl pro
nás v hotelu „U Coufalů“ připraven oběd. Poté nasycení a občerstvení jsme opustili krásné
náměstíčko Loštic a „uháněli“
do Olomouce. V Olomouci jsme
si prohlédli hezké náměstí včetně
orloje, prošli ulicemi a navštívili
několik obchodů. Navíc jsme si
vyšetřili čas pro posezení u kávy,
pohárů, limonád i piva. Při opuštění Olomouce jsme konstatovali, že je to nejen město hezké, ale
i čisté a klidné. Maličko unavení,
ale spokojení jsme se k večeru
vraceli do svých domovů. Slovíčka „děkujeme“ a „na shledanou“
byla slyšet při každém výstupu
z autobusu v Radvanicích, v Šenově i okolo 19. hodiny v Petřvaldě.
Na shledanou při dalším zájezdu,
který výbor klubu důchodců bude
realizovat v příštím roce.
Za výbor KD Dolu Fučík
v Petřvaldě Bohuslav Bidlo
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Spanilé jízdy v Domově Březiny
V Domově Březiny organizujeme
pro uživatele v rámci aktivizačních činností rovněž tzv. Spanilé
jízdy. Historicky označuje název
Spanilé jízdy velká vojenská tažení husitů za hranice Českého
království. Naše Spanilé jízdy nejsou vojenské akce, nejsou to ani
akce dlouhé a nepodnikáme je za
hranice „Českého království“. My
pouze čas od času zorganizujeme
výjezd za „hranice“ Domova Březiny firemním automobilem značky Ford, pro milce pivního moku
(obvykle skupinu pěti uživatelů),
kteří rádi ochutnávají piva různého typu a značek v příjemném
prostředí minipivovarů, pivnic či
restaurací v blízkém okolí města
Petřvald. Čtenáře možná překvapí, že účastníky našich Spanilých

jízd nejsou vždy pouze muži. Někdy se připojí také ženy! Nutno
zdůraznit, že cílem našich „tažení“ není opíjet se, ale pouze
ochutnávat (degustovat) různá
piva a relaxovat tak nejlépe ve
venkovních prostorech zařízení,
kde zlatavý mok vaří, nebo pouze
čepují. Několikrát se také podařilo spojit příjemné s užitečným:
absolvovali jsme například exkurzi v minipivovaru Skřečoňský
žabák v Bohumíně-Skřečoni, kde
nás pan majitel a sládek provedl,
poučil o výrobě piva a na závěr
obdaroval ochutnávkou několika
druhů piv zdarma. Předposlední Spanilá jízda do Starého Bohumína v červenci tohoto roku,
do hotelu Pod Zeleným dubem,
se týkala ochutnávky místního

piva značky Oderberg a návštěvy
městského muzea v téže budově. Byli jsme také ve Slezském
pivovaru v Havířově, havířovské
Pivotéce nebo Městském karvinském pivovaru a různých pohostinstvích, kde čepují dobrá piva.
Do konce roku máme v plánu
uskutečnit ještě několik Spani-

lých jízd za poznáním a relaxací
tohoto typu. Pokud by nám chtěli
čtenáři Petřvaldských novin nabídnout tip na zajímavou Spanilou jízdu, budeme rádi. Informaci
přijmeme na telefonním čísle
731504373. Děkujeme!
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald

O cenu města Petřvald
Cyklistický klub FESO Petřvald uspořádal v neděli 4. září 2016 silniční cyklistický závod s mezinárodní účastí pod
názvem „O cenu města Petřvald “. Za
velice krásného počasí se závodilo na
desetikilometrovém okruhu Petřvald –
Rychvald – Orlová – Lutyně – Orlová –
Poruba- Petřvald. Na start závodu se
postavilo celkem 138 závodníků z celé
Moravy a několik účastníků ze sousedního Slovenska a Polska. Slavnostního
zahájení, startu a závěrečného vyhodnocení s předáním cen se ujal starosta
města p. Ing. Jiří Lukša.

Jak vypadalo pořadí v cíli jednotlivých kategorií:
Muži „A“ do 30-ti let
100 km
1. Grabis Mateusz
2. Sekanina Adam
3. Jaromin Piotr		
Muži „B“ do 40-ti let
100km
1. Dudziak Tomasz
2. Dužik Josef		
3. Swaczyna Petr		
Muži „C“ do 50-ti let
70 km
1. Galuška Tomáš
2. Machotka Karel
3. Černota Kamil		
Muži „D“ do 60-ti let
70 km
1. Penc Ladislav		
2. Mičko Jan		
3. Novák Milan		
Muži „E“ nad 60 let
60 km
1. Baťa Vladimír		
2. Toman Ladislav
3. Zemánek Lubomír
Ženy		
60 km
1. Mudřiková Kateřina
2. Chmurová Jana		
3. Husičková Zdena
Junioři		
60 km
1. Trachtulec Petr		
2. Pokorný Petr		
3. Haladusz Šimon
Kadeti		
60 km
1. Swaczyna Tomáš
Žáci starší
20 km
1. Zatloukal Jan		
2. Holuša Ondřej		
3. Řehák Martin		
Žáci mladší
20 km
1. Mráz Daniel		
2. Husička Radim		
3. Přidal Tomáš		
Žákyně		
20 km
1. Wenglařová Kristína
2. Smudalová Pavla
3. Hadvizdžákova Dany

Polsko
Favorit Brno
Polsko
Polsko
Kilpy Team Ostrava
FESO Petřvald
Force KcK Zlín
Yogi Racing Ostrava
Hop na kolo
Force KcK Zlín
FESO Petřvald
Yogi Racing Ostrava
Force KcK Zlín
Cyklo Kramo Suchdol nad Odrou
2k BIKE Club Odry
FESO Petřvald
Team Forman Cinelli
Skvěla kola Třinec
FESO Petřvald
ACK Stará Ves nad Ondřejnicí
CPV Krnov
FESO Petřvald
Cyklo Kolárna Olomouc
SK Jiří Team Ostrava
MG BIKE TEAM
TJ Uničov
Team Forman Cinelli
TJ Uničov
CK Orlík Orlová
ACS Drak Vrbno
CK Orlík Orlová

Závěrem bychom rádi poděkovali našemu městu a jeho vedení za postoj
k naší práci, dále všem, kteří se podíleli na organizaci závodu, sponzorům, dobrovolným hasičům z Petřvaldu a Orlové-Poruby a manželům Vinovským z Klubu důchodců Petřvald Březiny. Děkují manželé Matasovi
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TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
6. 8. - přípravné utkání.
TJ PETŘVALD - Slovan ZÁBLATÍ   
4:3 (2:1).
Branky a asistence. 9.´ T. Budina
(T. Volný), 28.´ T. Sobek (T. Budina), 50.´ M. Slíva  (O. Kostka), 52.´
T. Budina (L. Budina).
9. 8. - přípravné utkání.
STONAVA - TJ PETŘVALD  5:3 (0:1).
Branky a asistence: 35.´ T. Sobek
(R. Karkoshcka), 82.´ G. Laurenčík
(-), 88.´J. Kolek (D. Knorr).
13. 8. - mistrovské utkání I.B třídy (1. kolo).

ŘEPIŠTĚ - TJ PETŘVALD   4:3 (1:1).
Branky a asistence: 15.´T. Budina
(T. Sobek), 46.´T. Sobek (T. Volný),
49.´T. Budina (O. Kostka). Ještě
v 73. minutě vedli hosté 1:3, jenže v závěru o vítězství lehkovážně
přišli a body domácím doslova darovali… Bylo to první utkání Hepa
v I.B třídě po 10 letech.
20. 8. - mistrovské utkání I.B třídy (2. kolo).
TJ PETŘVALD - DOLNÍ LUTYNĚ   
3:1 (2:0).
Branky a asistence: 40.´J. Karkoška (T. Budina), 43.´T. Sobek (J.
Karkoška), 81.´D. Knorr (J. Kolek).

Turnaj v malé kopané
Dne 3. září 2016 jsme od 14.
hodin pod záštitou starosty
TJ Sokol Petřvald Ing. Josefa
Němce a za podpory restaurace
SOKOL v areálu naší sokolovny
uspořádali další ročník turnaje
v malém fotbalu. Původně byly
přihlášeny na toto klání čtyři
týmy, ale vzhledem ke kolizi akcí
se turnaje zúčastnily nakonec
pouze týmy tři. Zato týmy, kde
co hráč - to fotbalové jméno či
pojem. Posuďte sami při pohledu na sestavu HEPA: R. Grym,
P. Súdný, V. Sobek, R. Burget,
P. D v o ř á č e k , M . S t a v a ř,
K. Pokorný, J. Cífka. Celé této
družině velel Břeťa Sojka jako
trenér. Dalším týmem byly tradiční FC ZARYJE, včetně početného „fan klubu“, jenž dorazil
na historickém koňském povozu. Tým vedl trenér J. Wolf
a vyslal na zelený pažit v areálu naší sokolovny tento výběr:
M. Grym, P. Šplíchal, R. Tomáš,
R. Čelechovský, O. Čelechovský,
M.Grygarek a hvězdu Martina
Mixu. Domácí sokolská družina vlétla na soupeře v této
formaci: M. Struhár (hrající trenér), R. Bezecný, R. Konečný,
P. V y s l o u ž i l , J . M u s i o l ,
M. Sliwa,V. Sohr, M. Molnár,
brankář Pedro Dráb a největší „star“ Aleš Trlík. Po poradě
z trenéry rozhodl hlavní rozhodčí
a hlavní pořadatel turnaje v jedné osobě J. Němec, že se bude

hrát dvouko lově s up ra v e ný m i č a s y
jednotlivých hracích období. Vždyť
ve hře bylo nejen vyhrát turnaj,
ale odnést (vypít) si hlavní výhru
turnaje - a to soudek zlatavého
moku. První zápas sehráli domácí sokoli proti FC Zaryje a po
boji nakonec vyhráli 4:2. Pak se
o vzrušení na trávníku postarali
hráči HEPA, kteří nastoupili proti
rozjetým sokolům. Díky vlastnímu gólu propadli psychicky a nakonec podlehli domácím 0:4.
Reputaci si bardi z HEPA napravili proti FC Zaryje vítězstvím 3:1.
Po občerstvení, které zajistila restaurace SOKOL, se hráči vrhli
na odvetná klání. Hned v první
odvetě Zaryje „zarvaly“ a porazily sokoly 1:0. Sokoli pak opět
těsným výsledkem 1:0 porazili
HEPO. A aby nebylo málo tohoto výsledku, tak souboj HEPA
proti Zaryjím taktéž skončil 1:0.
V pozdní odpoledne tedy bylo pořadí: 1. TJ SOKOL Petřvald 9b.
skóre 9:3, 2. HEPO 6b. skóre
4:6, 3. FC Zaryje 3b. skóre 4:7.
Nejlepší střelci turnaje: A. Trlík
4 branky, J. Musiol 2 branky
(oba SOKOL), R. Grym 2 branky (HEPO) a M. Mixa 2 branky
(Zaryje). Už teď se těšíme na
další ročník.
Za TJ SOKOL Petřvald
Ing. Josef Němec, starosta

Po turnaji byli všichni hráči v dobré náladě a těšili se na …likvidaci první ceny

Hepáci potěšili svým výkonem i výhrou početné obecenstvo. Zasloužené vítězství.
28. 8. - mistrovské utkání I.B třídy (3. kolo).
JABLUNKOV - TJ PETŘVALD   3:1
(2:0).
Branka: 55.´T. Sobek.
Po 3 kolech jsou muži Hepa na 10.
místě s 3 body.
Dorost
8. 8. - přípravné utkání.
TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV
„A“   2:7.
Hokej. způsobem střídali: D. Durczok, J. Šelong, D. Ševčík, P. Slavev, M. Urbánek.
13. 8. - mistrovské utkání krajské
soutěže (1. kolo).
FRYČOVICE - TJ PETŘVALD    7:0
(3:0).
Nedůstojné vystoupení…
16. 8. - přípravné utkání.
TJ PETŘVALD - SK ŠENOV    1:0
(0:0).
Branka a asistence: 87.´J. Sztymon
z pen. (faul na J. Šelonga).
20. 8. - mistrovské utkání krajské
soutěže (2. kolo).
TJ PETŘVALD - SEDLIŠTĚ    1:0
(0:0).
Branka a asistence: 73.´P. Slavev
(L. Foltýn).
Výborný výkon.
27. 8. - mistrovské utkání krajské
soutěže (3. kolo).
VENDRYNĚ - TJ PETŘVALD    3:3
(0:2).
Branky a asistence: 9.´V. Gellnar
(P. Hrachovec), 21.´V. Gellnar (D.
Kršák), 85.´D. Kršák (L. Foltýn).
31. 8. - mistrovské utkání krajské
soutěže (4. kolo).

FRÝDLANT n./O. - TJ PETŘVALD   
3:3 (2:3).
Branky a asistence: 7.´J. Sztymon
(V. Gellnar), 23.´D. Kršák z přímého kopu, 26.´L. Foltýn (J.
Sztymon). Po 4. kole mají dorostenci Hepa 5 bodů a jsou v tabulce na 8. místě.	        P. Sekera
Mladší žáci
27. 8. - mistrovské utkání okr.
přeboru (1. kolo).
TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN   5:10.
Branky: D. Lach 2, Z. Kandráč, K.
Pražienka, A. Durczok.
Starší žáci
31. 8. - mistrovské utkání okr.
přeboru (1. kolo).
STONAVA - TJ PETŘVALD    0:10
(0:3).
Branky a asistence: D. Lach 3/2,
D. Klos 2/3, M. Šebesta 0/4,
J. Rusoň 1/2, A. Durczok 1/1,
J. Zborovský 1/0, D. Knorr 1/0,
vlastní 1.
Velmi dobrý výkon celého týmu!
3. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (2. kolo).
TJ PETŘVALD - DOUBRAVA    8:1
(5:0).
Branky a asistence: D. Klos 2/2,
M. Šebesta 2/2, D. Lach 2/0, M.
Kutáček 1/1, J. Zborovský 1/0, J.
Rusoň 0/1.
Mladší přípravka
5. 9. - mistrovská utkání okr. přeboru (1. turnaj).
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD  12:7 (5:5).
Branky: M. Marcol 3, V. Kuzma 2,
T. Serafín, A. Súdna.
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD   
6:12 (1:8).
Branky: M. Marcol 3, V. Lach 3,
A. Súdna 3, J. Pečonka, V. Kuzma, T. Serafín.
K. Pokorný

Rytíři na Hepu
Ve dnech 23. a 24. 8. proběhl na Hepu rytířský turnaj v podání
sourozenců Berouskových. Tento netradiční program, který určitě pobavil především děti, nebyl jejich prvním vystoupením v Petřvaldě (v minulosti se u nás představili s cirkusem). Jsme velice
potěšeni, že jsme mohli být jejich hostiteli. Slyšeli jsme totiž od
návštěvníků pouze slova chvály. Děkujeme.
		

Výbor oddílu kopané TJ Petřvald
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Tarokový turnaj

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – PŘEDNÁŠKA

Dne 3. září se uskutečnil v petřvaldské sokolovně již 13. tarokový turnaj, který je součástí Grand Prix Slezska. Na turnaji, který
byl pořádán pod záštitou Tělocvičné jednoty Sokol Petřvald, bylo
přítomno 52 hráčů. Slavnostní úvod, předávání cen a slavnostní zakončení provedl starosta města Petřvaldu Ing. Jiří Lukša.
Sportovní stránka skončila velkým úspěchem tarokářů z Polské
republiky, kteří obsadili celou pověstnou "bednu" v pořadí Wieslaw Zaczek, Wieslaw Buczek a Jaroslaw Halat. Wieslaw Zaczek
zopakoval své vítězství z roku 2014. Nejlepším naším hráčem
byl na 10. místě umístěný Tomáš Chrobák. Toto setkání tarokářů
bylo osmé. v pořadí letošní tarokářské ligy (z celkového počtu jedenácti turnajů). Naši hráči si vedou výtečně, kdy Tomáš Chrobák
je v průběžném pořadí nejlepším hráčem, Václav Jurčík je 10.
a Věroslav Nieć na 16. místě. Doufáme, že takto vysoce položená laťka vydrží našim hráčům až do konce sezony. Blahopřejeme!

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu pořádá ve čtvrtek dne 13. října v 16.00 hod. přednášku na téma "Zdravý životní
styl" ve své klubovně (vedle prodejny se zahrádkářskými potřebami
na ul. Gen. Svobody). Na přednášku zveme zájemce o toto téma,
a to i nečleny ČZS.  

Ing. Tomáš Chrobák

Zve výbor ČSZ

Střední odborná škola
NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.
Energetiků 144, Orlová – Lutyně, 735 14
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
7108, se sídlem Energetiků 144, Orlová –
Lutyně, 735 14

Kroužek AJŤÁK LEVEL 1
Nabízíme žákům devátých tříd
základních škol kroužek dovedností z oblasti IT. Nejlepší studenti naší školy ve spolupráci
s učiteli odborných předmětů
Vám předají základní vědo mosti a dovednosti z těchto
oblastí:
- Tvorba webov ých stránek
v HTML5 a CSS3
- 2D grafika v aplikaci GIMP
- 3D grafika v aplikaci BLENDER
- Interaktivní seznámení s programovacím kódem počítačových her na stránkách code.org

- Programování robotů LEGO
MINDSTORMS
Kroužek bude probíhat každý
čtvrtek od 14.30 hodin v počítačových učebnách školy.
Zahájení: 6. říjen 2016.
Ukončení: 26. leden 2017.
Cena za celý kroužek je 300Kč.
Přihlásit se můžete osobně na
sekretariátě školy, telefonicky
nebo mailem do 5. 10. 2016.
Podrobné informace naleznete
na webu školy www.nosch.cz
Mgr. Pavel Michelsohn, ředitel školy

NAPSALI NÁM...
Zabavil Vám exekutor majetek,
a přesto nejste dlužníkem?
O tom, že dluhy potomků mohou
negativně ovlivnit i život rodičů, se
na vlastní kůži přesvědčila i paní
Věra. Sdělila, že má dospělou
dceru, která s ní sice nesdílí společnou domácnost, ale je v jejím
bytě přihlášena k trvalému pobytu. Dcera se zadlužila a přestala své půjčky splácet. Paní Věru
navštívil soudní exekutor a zabavil majetek, který se v jejím bytě
nacházel. Snažila se exekutorovi vysvětlit, že nic ze zabaveného majetku její dceři nepatří, ale
marně. Paní Věru zajímalo, jak má
svůj zabavený majetek pro dluh
dcery získat zpět, a proto kontaktovala OBČANSKOU PORADNU
Slezské diakonie v Karviné. Sociální pracovnice poskytla paní Věře
informace z exekučního řádu, ve
kterém je uvedeno, že ten, jemuž
svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh
na vyškrtnutí věci ze soupisu.
Tento návrh může paní Věra podat

do 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu věcí dozvěděla, a to u exekutora, který její majetek zabavil.
Je vhodné, aby paní Věra přiložila
k případnému návrhu také kopie
důkazů o vlastnictví daného majetku (například účtenky, darovací smlouvy atd.). Opožděný návrh
může exekutor ze zákona odmítnout. O návrhu na vyškrtnutí věci
ze soupisu by měl exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení. Pokud by se náhodou stalo,
že návrh paní Věry bude exekutorem zamítnut, tak má ještě případně možnost podat do 30 dnů
od doručení rozhodnutí exekutora žalobu na vyloučení věci, kterou uplatní u exekučního soudu.
Paní Věra sociální pracovnici sdělila, že by návrh na vyškrtnutí věci
ze soupisu ráda podala. Sociální
pracovnice jí proto poskytla vzor
návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu a pomohla jí i s formulací
jeho obsahu. Paní Věra si může

Opilcův osud
Byl jako jiní hoši
Veselý spousta kamarádů
Pak někdo s flaškou přišel
a život podobal se pádu

naformulovaný návrh ještě upravit a poté jej spolu
s kopiemi důkazů o vlastnictví daného majetku
zaslat příslušnému exekutorovi. Bezplatného
a anonymního odborného sociálního poradenství
mohou občané Petřvaldu
využít v sídle OBČANSKÉ
PORADNY Karviná, na adrese V Aleji 435 v Karviné-Ráji, a to v pondělí, úterý,
středu 8:00-12:00 hod.
a 13:00-16:00 hod., ve
čtvrtek 8:00-12.00 hod.
a v pátek 8:00 -10:00
hod. Občanskou poradnu
lze navštívit osobně nebo
kontaktovat telefonicky
na čísle 734 645 272.

Nezůstal sám, když padal dolů
Zbyla mu kamarádka, láhev alkoholu
Schovával láhve, kde se dalo
Pil téměř denně a stále měl málo

Mgr. Lenka Zahrajová, DiS.,
sociální pracovnice
OBČANSKÉ PORADNY Karviná

HARRYJAN

Ani ta dívka, kterou si pak vzal
Po čase nevěděla co si počít dál
Na první stání byli rozvedeni
Oba se cítili být podvedeni

Když řekli mu léčba je zbytečná
Hochu čeká tě konečná
Byl zbabělý, když v křeči sliboval
Jen co se ulevilo, pije dál
Jeho slibům už nikdo nevěří
Čeká se na den, kdy smrt udeří.
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Tančilo se nejen při taiči
Po skvělé loňské zkušenosti jsem
se i letos zúčastnila zájezdu s aktivním cvičením jógy a taiči v campingu Bijela Uvala nedaleko Poreče,
přímořského chorvatského města
vzdáleného jen hodinu od hranic se
Slovinskem. V Petřvaldě se po roce
sešly známé tváře i noví účastníci
letošního zájezdu. Odjížděli jsme
se soumrakem a nad ránem jsme
se zvědavě probouzeli s výhledem
na nekonečný mořský horizont.
První po příjezdu, jen co jsme složili zavazadla na hromadu, bylo
vykoupání v teplém moři. Okolo
oběda jsme se ubytovávali, někteří
v karavanu, většina pak v mobilhaimech. Letos nás uvítala krásná
mladá delegátka a vybrala k evidování od zúčastněných doklady,
netušíc, že jejich vrácení už bude
poněkud obtížnější. Někdy nejde
všechno napoprvé, a tak v pátek
před odjezdem celé kolečko, vybírání a vracení dokladů, zopakovala.
Smůla se jí s naší skupinou držela
do konce, ještě když nás provázela
k odjezdu, havarovala na mopedu
a neobešlo se to bez oděrek. „Měla
v kůži sem tam ďuru, delegátka
Cherry-turu.“ Byla ale moc milá
a na společné fotce při odjezdu
se už usmívá. Během týdne každá

skupina dvakrát denně cvičila. Samozřejmě jsme se cachtali v moři,
opalovali a na řadu přišly i výlety
a procházky. Jezdilo se ve skupinách, někdy jen v párech, záleželo
na vzájemné dohodě, aby si každý
zúčastněný přišel na své. Jedním
z krásných společných výletů byla
plavba lodí do nedalekého starobylého městečka Rovnij s možností
koupání na širém moři. Koupající
si opravdu užívali a Moničin foťák
odolný vodě vyprovokoval dámskou
soutěživost.   Zdokumentované
skoky z dolní a nakonec i z horní
paluby byly nezapomenutelné, fandili všichni. Bujné veselí podpořilo
i popíjení vína a rakije, které bylo
v ceně plavebního lístku. Když jsme
konečně vyrazili do města, mokré
plavky vlály jako praporky z lodi,
která kotvila na moři. Život ale umí
přichystat překvapení.
Jak se divila po návratu na loď jedna prsatější dáma, právě její plavky
zmizely, podle kapitána ve větru prý
možná odletěly do Benátek. Nějakého vtipálka vzápětí napadlo, že
vzhledem k rozměrům horního dílu
se plavky jako plachta nadouvaly
větrem, hrozilo utržení kotvy, a tak
je musel kapitán odříznout. Majitelka si je nechala ušít na zakázku

a ta ztráta ji přišla na téměř 3 000
korun. Všechno zlé je ale k něčemu dobré, a tak zbytek dovolené
strávila na nudapláži. Se ztrátou
se smířila, opálena od hlavy až po
paty, a určitě se  nenudila. Smutek
odezněl rychle i zásluhou večerů
při zpívánkách kytaristek Renátky a Emilky, které rozsvítily téměř
každé večerní posezení a rozparádily většinu dušiček nejen ke zpěvu, ale i do tanců. Zvláště Renata
byla taková princezna Zpěvanka.
Zpívala všude (nejen česky) a až
do úplného konce. Možná proto,

že se čerstvě stala babičkou. Na
zpáteční cestě naplno rozezpívala větší část osazenstva autobusu. A zpívalo se i na zastávkách.
Tohle slovinské záchodky na benzince ještě nezažily. Fronta žen na
WC zpívala z plných hrdel po celou
dobu od urychleného příchodu do
spokojeného odchodu. Děkujeme
Evičce a Jolandě Ince za možnost
užít si krásný prosluněný a veselý
týden, na kterém si „zajógovali“
u moře nejen Češi...a tančilo se
nejen při taiči. Díky za vše všem.

Dáša S.

Rozhořčení rodiče, či „zmanipulovaný dav“?!
Dne 31. 8. 2016 se uskutečnilo
zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu. Po projednání úřední části
programu byl vyhlášen prostor pro
diskusi občanů. O slovo se přihlásil
zástupce skupiny občanů (později
v průběhu jednání nepokrytě sdružených stejným zájmem), která na
další cca hodinu nekorektně ovládla jednání zastupitelstva, bez ohledu na projednávané věci ze strany
starosty, tajemnice MěÚ, citování zákonů vztahujících se k výše
uvedenému, bez jakéhokoliv respektu či znalosti jednacího řádu
zasedání vedení města a dovoluji

si konstatovat nulovou ochotu akceptace argumentů protistrany
včetně jejího předem odsouzení!
Během tohoto „spektáklu“ ovšem
zazněly i rozumné návrhy a názory
na problematiku věci a možnosti jejího řešení, které však byly vzápětí
devalvovány neadekvátním chováním zainteresované skupiny občanů, což nakonec vedlo Ing. Lukšu
k přerušení a návrhu možnosti jednání interně. Dalo by se říci - konec
dobrý, všechno dobré. Já si to ovšem nemyslím! Pan starosta vyzval
a poskytl možnost „stěžovatelům“
zúčastnit se pokračování diskuse

dalších přítomných občanů. Tato zájmová skupina
však ostentativně jednání opustila. K témuž dodávám, že jako pravidelný
účastník jednání zastupitelstev po dlouhé roky
jsem se neupamatoval
na přítomnost žádného
z nich. Protistrana naopak,
již z důvodu pracovních, se
jednání zúčastňuje. Demokratičnost a charakter podobného přístupu nechť
každý posoudí sám!
Stanislav Žák

Myšlenky
Myšlenky hlavě rodí se
jsou svobodné a nezávislé
jsou jen tvé
Nikdo je nevidí neslyší nezradí
Pokud je nepustíš ven
zůstanou tvým tajemstvím
Mohou se dotýkat skutečností
skrývat tvé touhy a sny
Jen ty víš
jakým jsi člověkem
bez přetvářky
bez masky před světem
Anna Kapustková
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům

Dne 20. října 2016 oslaví paní Jarmila Svačinová 60. výročí narození.
Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá Tvůj ret
a to nejmíň do 100 let. To vše a ještě více, co k tomu přáníčku patří, Ti to,
maminko naše, přejí z celého srdce manžel Jarek, syn Roman s přítelkyní Petrou,
dcera Kateřina, vnoučata Daneček, Vendulka, Libuška a Sárinka.

Marie Daňovičová
Ludmila Labojová
Jiřina Trombiková

85 let
80 let
80 let

Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.

Uzavřená manželství
Dne 8. října 2016 oslaví své 60. narozeniny paní Vlasta Dámková.
Ať všechny Tvé sny se stanou skutečností a skutečnost ať předčí Tvé sny.
Hodně štěstí, zdraví a životní pohody přejí manžel Ludvík, dcery Markéta
a Dáša s rodinami a rodina Pytlíkova.

Jan Hudeczek
a Naděžda Bulawová
Zdeněk Straka
a Michaela Paprotová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Dne 30. října 2016 oslaví manželé Jarmila a Jaroslav Svačinovi
40. výročí svatby, společnou cestu životem. Už je to pěkná řádka
let, co Vy dva spolu brázdíte svět. Když jste si prstýnky z lásky
dali, úctu a věrnost si slibovali. Manželský slib jste nevzali zpět,
je to už dlouhých 40 let. Tak jako kdysi ať Vám v srdci zvony znějí,
lásku a štěstí Vám k výročí přejí syn Roman, dcera Kateřina,
vnoučata Daneček, Vendulka, Libuška a Sárinka.

Narozené děti
Lukáš Hřib
Lenka Hodásová
Tereza Synková
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Vzpomínáme
Poslední sbohem jsi nestačil dát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád. Měl jsi rád život
kolem sebe a my všichni měli rádi Tebe. Kdo v srdci žije, neodešel, je jen vzdálen.
Dne 3. října 2016 vzpomeneme 19. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra,
vnuka, strýce a synovce pana Daniela Hermana, který tragicky zemřel ne z vlastní
viny ve věku nedožitých 20 let. Stále vzpomínají s bolestí v srdci rodiče Miroslav
a Jiřina, bratr Miroslav s manželkou Šárkou a neteří Nelinkou, babičkou Terezkou
a ostatní příbuzní a známí. Děkujeme všem za vzpomínku.
Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 18. října 2016 uplyne sedm let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a bratr pan Rudolf Stec. Dne 8. října 2016 si připomeneme
jeho nedožité 67. narozeniny. Nikdy nezapomeneme. S úctou a láskou vzpomínají
manželka Jiřina, syn Petr s Renátou, dcera Iveta s Richardem a vnoučata Petr,
Veronika a Nikol.

Zemřeli občané
Ladislav Bardoň
Vojtech Bartalos
Věra Blautová
Ivan Ciba
Anna Kenšová
Martin Mokroš
Milan Polačik
Iva Prudilová
Pavel Šimurda
Ivana Vasková
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dík za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 9. října 2016 vzpomínáme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček a tchán pan Jaroslav Hečko.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila,
dcera Miluše a syn Břetislav s rodinami.

Dne 29. září 2016 vzpomínáme
4. smutné výročí úmrtí paní Ireny Budinové.
S láskou a úctou vzpomíná
a nikdy nezapomene celá rodina.

Dne 16. října 2016 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí naší maminky a prababičky
paní Jarmily Budinové. S láskou a úctou
vzpomíná dcera s manželem a pravnuk.

Kdo v srdci žije, neumírá, čas plyne
a vzpomínky zůstávají.
Dne 23. října 2016 vzpomeneme 15. výročí
úmrtí pana Zdeňka Golasovského. Za celou
rodinu vzpomíná manželka Zdeňka.

Dne 9. září 2016 jsme vzpomněli 5. smutné
výročí úmrtí paní Dagmar Gojové.
Zároveň dne 15. října 2016 vzpomeneme její
nedožité 69. narozeniny. S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel
Antonín a celá rodina.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale
vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 16. září 2016 jsme vzpomněli 20. výročí
úmrtí pana Ing. Josefa Kerna. Vzpomíná
manželka Maria, dcera Hanka s rodinou,
dcera Taťána s rodinou, syn Martin a vnučka
Michaela.

75 let
78 let
65 let
71 let
90 let
39 let
54 let
64 let
59 let
54 let
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Cokoliv jsme na Tobě milovali a čemukoliv
jsme se obdivovali, trvá a potrvá v srdcích
nás všech a ve věčnosti času.
Dne 17. října 2016 si připomeneme 15 let od
úmrtí paní Anděly Pětvalské. Kdo jste ji znal,
vzpomeňte si s námi. Vzpomínají dcery Helena,
Miluše a Zdeňka s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal.
Ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 14. října 2016 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí pana Miroslava Krkošky. S láskou
a úctou vzpomíná Marie s rodinou.

Úmrtí
S hlubokým zármutkem oznamujeme přátelům
a známým, že dne 28. srpna 2016 nás po
těžké nemoci opustil manžel, otec, dědeček,
pradědeček, bratr a švagr pan Vojtěch Bartalos.
Zemřel doma ve věku 78 let. S naším drahým
zesnulým jsme se rozloučili na jeho přání v úzkém
rodinném kruhu. Za rodinu manželka Jarmila.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným
a známým smutnou zprávu, že nás navždy dne
1. září 2016 po dlouhé těžké nemoci ve věku
71 let opustil náš drahý manžel, otec, tchán,
dědeček, bratr, švagr a strýc pan Ivan Ciba.
Zarmoucená rodina.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Celoroční rozvoz brambor
Fa: Tesa – ičo: 66148952

Nabízíme Vám dovoz zdarma.
Brambory 5kg................40 Kč
Brambory 15kg………….100 Kč
Přijímáme i objednávky brambor k uskladnění.

601 537 884

Stačí jen prozvonit, rádi zavoláme.
!!! Facebook !!! – Brambory Petřvald

- Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
domácí sekaná, tlačenka; salámová nebo sýrová mísa; domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta vcelku s kostí - pečené sele pečené sele plněné domácí klobáskou chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...

Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648
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Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje
Kärcher
- mytí oken
mobil: 606 363 300,
731 490 561

KOUPÍM RD
nejlépe původní stav
do 2 mil. – hotově
724 670 589

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199
e-mail:

ondruch.jiri@seznam.cz

INFORMACE
k inzerci na
www.petrvald-mesto.cz

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ

✔
✔
✔
✔

Nabízíme kromě denních nájmů nájemné krátkodobé na 1-4 hodiny se sníženou sazbou.
Nabízíme víkendové zapůjčení strojů se sazbou 1,5 násobku denní sazby za celý víkend.
Nabízíme slevy při zapůjčení na dobu delší než 1 den.
Po dohodě zajistíme dopravu zapůjčeného stroje na vaši stavbu.
Rental System s.r.o., Ostravská 457, 735 41 Petřvald, Tel.: 704 140 621, www.rentalsystem.cz, info@rentalsystem.cz

IČO: 74447971,
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799. Pravidelná
kontrola spalinových cest
330,- Kč, vložkování,
frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další
kominické práce.
NÍZKÉ CENY

říjen 2016
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Zjednodušme to!

Vrátíme kraji
prestiž
Ve volbách 7. a 8. října
máme příležitost ovlivnit
budoucnost našeho kraje.
Pojďme ji společně využít!

Jakub Unucka

Bc. Martin Sliwka

kandidát na hejtmana
Moravskoslezského kraje

OSVČ
Orlová
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MASÁŽE

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...

Zdeňka Abendrothová

opravy a úpravy oděvů
U Kulturního domu 254, 735 41 Petřvald
mobil: 731 725 155

www.opravujiodevy.cz
e-mail: zdeniabe@seznam.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Smrk kulatina 1 prs m…….550 Kč s DPH;
Buk kulatina 1 prs m……1 280 Kč s DPH;
Doprava 15 Kč/km
areál AWT Rekultivace
Rychvaldská 2012
Petřvald 735 41
Mob. 739 521 216

ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos
Mříže – vrata – ploty – zábradlí – schodiště – brány
a ostatní zámečnické práce na zakázku.

Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

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...
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

Pneuservis osobních vozidel
Provádíme přezutí pneumatik osobních vozidel.
Možnost tel. objednání bez čekání na tel. 728 066 815
Ceny již od 380 Kč za kompletní přezutí.

AWT Rekultivace, Rychvaldská 2012, Petřvald.

KAMENICTVÍ
PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.

www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377
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