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Milí žáci a učitelé!
Je konec letních prázdnin roku
2013. Měsíc září ohlašuje pro
vás všechny povinnost docházet
do školy, ve které se máte naučit
mnohému, co budete potřebovat
pro život.
Přejeme vám dobrý start, výborné pedagogy, nejlepší kamarády, zajímavé zážitky a především,
aby se vám v našich školách líbi-

lo. Zároveň bychom rádi popřáli
pedagogům, aby práce s dnešní
mládeží byla pro ně více zábavou
než povinností. Aby do práce chodili rádi a naplňovali tak poslání
učitele. Rodičům bychom rádi popřáli trpělivost a připomněli jim,
že kdysi taky chodili do školy, a že
to pro mnohé nebyla vždy procházka růžovým sadem.
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Upozornění na úpravu silničního provozu
před Základní školou Školní
Z důvodu dlouhodobé neúnosné dopravní situace před Základní
školou Školní čp. 246 v době příchodu žáků do školy i po skončení
vyučování město Petřvald přistoupilo k řešení. Byla svolána schůzka
na místě samém za přítomnosti
zástupce Policie ČR, DI Karviná
a zástupce MěÚ Orlová, odboru do-

pravy, na které se probíraly možné
varianty. Po posouzení jednotlivých
variant bylo rozhodnuto, že v úseku od křižovatky ul. Kovalčíkova
(u školní jídelny) po křižovatku s
ul. K Muzeu (za podjezdem) bude
provedena úprava silničního provozu, a to jednosměrný provoz. Dále
budou provedeny úpravy parkova-

PSÍ OLYMPIÁDA
ZKO Petřvald pořádá dne 1. 9. 2013 od 10.00 hod.
I. ročník PETŘVALDSKÉ PSÍ OLYMPIÁDY.
Dovolujeme si tímto pozvat širokou veřejnost na tuto zábavnou
akci, která proběhne v areálu ZKO Petřvald. Akce je určena pro
všechny fajn lidi, co mají rádi psy, jsou soutěživí, mají smysl pro
humor a jsou stejně „postižení“ jako my…
Budeme rádi, když si přijdete zasoutěžit, nebo se jen podívat, užít
si krásný den a vyhrát nějakou tu cenu.
Občerstvení zajištěno – VSTUPNÉ ZDARMA

PODZIMNÍ KURZ
ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI PSA
Kynologická organizace Petřvald zahajuje dne 8. 9. 2013 kurz zaměřený na výchovu a výcvik psa pro širokou veřejnost.
Výcvik bude probíhat vždy každou neděli od 9.00 hod v areálu
ZKO Petřvald a bude opět rozdělen na začátečníky a pokročilé.
Zveme nejen všechny účastníky předešlých kurzů, ale všechny,
kteří mají zájem naučit svého pejska základy poslušnosti, socializaci, popř. odnaučit nežádoucím činnostem, aby se přišli podívat. Rádi
vám poradíme a pomůžeme.
Podrobnosti na tel. čísle 608 771 088 nebo na www.kkpetrvald.webnode.cz

cích stání před budovou České
pošty a budou osazeny retardéry
(tzv. čočky) na ul. Kulturní u zadního vchodu budovy SKS (knihovny).
Věříme, že tyto úpravy povedou
ke zlepšení bezpečnosti občanů
a hlavně dětí v našem městě.
Radana Gojová,
referent odboru výstavby a ŽP

• Dny tradic města
Petřvald 27. 9.
a 28. 9. 2013
• Úprava silničního
provozu před ZŠ Školní
• Otevření
zrekonstruované
knihovny 2. 9. 2013

TERMÍN UZÁVĚRKY
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
Č. 9 JE

9. ZÁŘÍ 2013
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin
jsou zveřejněny na

www.petrvald.info

BYLY JSME BLAHOPŘÁT…
S paní starostkou Jarmilou Skálovou jsme byly osobně poblahopřát paní
Boženě Latušinské, která oslavila 90 let.
Rádi přijdeme blahopřát domů i vašim blízkým, kteří oslaví 80., 85., 90.,
95. a 100. narozeniny nebo jiné životní
jubileum a nemohou se ze zdravotních
důvodů osobně dostavit do slavnostní
obřadní síně.
Stačí si jen dohodnout termín návštěvy na matrice.
Kontakt na matriku:
Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Víte, že …
v k v ě t n u l et o š ní h o
roku byl zrestaurován pomník T. G. Masaryka (náklady 12 tis. Kč) a pomník Lípy svobody (náklady
4,5 tis. Kč)? Oba se nacházejí v parku za poštou.
Dana Szotkowská,
referent odboru výst. a ŽP
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA ZÁŘÍ 2013
1. Svoz odpadů ze 110 l
(1100 l) nádob
Září
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25.
Svoz (PET láhve) – žluté pytle
12. září

Svoz biologicky
rozložitelných
komunálních odpadů
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23.,
24., 30. září

Ztráty a nálezy
V měsíci červenci 2013 byly
městu Petřvald odevzdány tyto
nálezy:
• svazek 2 ks klíčů na kroužku
• svazek 12 ks klíčů na kroužku

Místo nálezu: Petřvald, ul. Závodní,
areál Hepo (po konání pouti)
Majitel se může informovat
v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na
čísle 596 542 905
Bc. Ivana Rajdusová

Zlatá svatba
Pro manžele Alenu roz. Přívarovou a Miroslava Tajdusovy nastal v sobotu 27. července 2013 „zlatý čas“, neboť již uplynulo 50 let od chvíle,
kdy si dali slib manželské lásky a věrnosti. Tak krásné výročí svatby je
nejen datum v kalendáři, ale je to hlavně důvod k oslavě. Zlatí manželé si proto tento den v obřadní síni MěÚ Petřvald symbolicky zopakovali
svatební obřad. Tentokrát přišli v doprovodu syna Miroslava a dcery Ivany, vnoučat, pravnoučat a ostatních
nejbližších členů rodiny.
Slavnostní obřad si v ničem nezadal s klasickou svatbou. Hudba, zpěv,
recitace, řeč Petra Přečka - člena rady
města, manželské políbení oslavenců,
zápis do kroniky města a v závěru slavnostní přípitek s gratulací vytvořily tu
správnou slavnostní atmosféru.
Přejme oslavencům do dalších let
mnoho zdraví, radosti a lásky. Ať jim
ještě dlouho zlaté slunce svítí na další
společné roky.
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

ODPADOVÉ OKÉNKO Č. 8/2013
8/
/201
13
Seznam nejčastějších mýtů
a dotazů ke třídění odpadů
Před vhozením do kontejneru je třeba odstranitt z PET láhve
víčko a etiketu. NE
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem.
Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné, zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymýt. NE
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrábnete. Ideální je obal lehce vypláchnout například vodou po nádobí. Výjimkou jsou mastné obaly,
ty je třeba pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.
PVC je také plast, a tak patří do žlutého kontejneru. NE
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny.
Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se například o novodurové trubky či linoleum.
Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie. NE
Stačí, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla,
šampony, krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.
Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko. NE
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.
Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů
odstranit kancelářské svorky. NE
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše
a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.
Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír. NE
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako
každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný.
Tím se myslí i biologické nečistoty.
Před vytříděním nápojového kartonu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr. NE
Prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem
odhoďte do kontejneru, který je pro tento odpad určen (kontejner
na papír).
D.Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
39. schůze Rady města Petřvaldu se konala 17. července 2013
Rada města rozhodla
• o zřízení věcných břemen na
pozemcích města;
• podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon technického dozoru investora“ a jmenovala členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení
nabídek výše uvedené zakázky
v tomto složení:
Členové: Jarmila Skálová, starostka; Ing. Václav Holeček, místostarosta; Mgr. Lucie Polková,
vedoucí správního odboru;
Náhradník: Jiří Novák, člen rady;
• podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů,
o vyhlášení veřejné zakázky

malého rozsahu „Koordinátor
BOZP při provádění stavebních prací - stavba Radnice
Petřvald“ a jmenovala členy
a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek
výše uvedené zakázky v tomto
složení:
Členové: Jarmila Skálová, starostka; Ing. Václav Holeček, místostarosta; Mgr. Lucie Polková,
vedoucí správního odboru;
Náhradník: Valérie Pěršalová,
členka rady;
• v souladu s ustanovením § 81,
odst. 1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu se Zásadami pro
aplikaci zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
o výběru nejvhodnější nabídky
podané ve výběrovém řízení

malého rozsahu na „Rekonstrukci zajištění starého důlního díla - jáma č. XV.“ dle varianty 2. předloženého zápisu
komise pro výběr dodavatele
a o uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem UNIGEO a.s.,
Ostrava za cenu max. přípustnou 399 652,11 Kč bez DPH;
• o uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 18/2013 veřejné zakázky malého rozsahu
pod označením „Oprava místních komunikací v Petřvaldě
v roce 2013“ týkající se zvýšení ceny díla, a to o částku,
která bude navýšena o částku
106.099,- Kč bez DPH, DPH
21% 22.280,79 Kč, cena celkem 128.379,79 Kč;
• poskytnout finanční dar ve výši
1.000,- Kč těmto dárcům krve:
Tomáš Gořula, Luděk Kolkop,
Patrik Netri, Čestmír Pipek;

• o prodeji, odpisu a likvidaci nalezených věcí v majetku města
z agendy ztrát a nálezů za období 9/2012 až 11/2012;
• o zvýšení počtu zaměstnanců
města zařazených do Městského úřadu Petřvald – odboru výstavby a ŽP v době od
1. 11.2013 do 31. 12. 2013
a finančního odboru od 25. 9.
2013 do 30. 10. 2013.
Rada města delegovala Ing. Václava Holečka, místostarostu města
Petřvaldu a pana Mariana Kotase
do pracovní skupiny HOSPODÁŘSTVÍ Místní akční skupiny Bohumínsko.
Rada města vzala na vědomí
• informaci o možnosti rozšíření kapacity MŠ pro školní rok
2014/2015;
• výkaz o plnění rozpočtu
k 30. 6. 2013.
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Na pátý ročník
Regionálních výstupů,
který se konal v polské Rudzici, nás srdečně pozval starosta
města Jasienice Mgr. Ing. Janusz
Pierzyna. Plný autobus členů Klubu důchodců na Březinách spolu
s členkami folklorního souboru
z Havířova (Havířovskými babka-

mi) se vydal v neděli 7. července
do Rudzice.
Velmi přátelská atmosféra,
pěkné počasí a sedm folklorních
souborů všem přítomným divákům
zpestřilo toto slunečné nedělní odpoledne.
JaS

Foto: A. Vinovský

PETŘVALDSKÉ SRDCE
Taneční soubor Petřvaldské
srdce svolává všechny své dosavadní členy k prvním tréninkům,
a to hned v prvním zářijovém týdnu v níže uvedených časech (zatím bez přeřazení). Všechny tréninky proběhnou v SKS. Těším se
na Vás, Lucka.
2.9. - v 15.30-17.00 hod. skupina
2A a skupina 2B
3.9. - v 15.30-17.00 hod. juniorky
a dospělačky
4.9. - v 15.00-16.00 hod. sk. baby
4.9. - v 16.00-17.00 hod. sk. 1

Nábor a konkurz do PS Dance
Petřvald
Taneční soubor Petřvaldské
srdce (PS Dance) vyhlašuje nábor
nových předškolních dětí a dětí
z prvních a druhých tříd ZŠ - v pondělí 17. 9. 2013 v 15.00 hod.
v SKS. Zájemci z řad starších dětí
se mohou dostavit v pondělí 17. 9.
2013 v 15.30 hod. do „konkurzu
na doplnění jednotlivých skupin“
(přijetí není automatické).

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
Uzavření manželství
Pro konání svatebních obřadů jsou
stanoveny radou města tyto dny:

Město Petřvald již tradičně odměňuje dobrovolné dárce krve,
a tak se stalo tradicí i to, že je pravidelně zve na osobní návštěvu
do své kanceláře starostka města J. Skálová, která jim předává finanční dar. Výši finančního daru schvaluje rada města.
29. července 2013 byli pozváni tito dobrovolní dárci krve:

Lucie Skrzyžalová

INFORMACE
K SLAVNOSTNÍM OBŘADŮM
Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá
v obřadní síni slavnostní obřady
– vítání občánků, jubilejní svatby
a setkání s jubilanty.

DÁRCI KRVE

- pátek – zkrácený svateb ní obřad (cca
10 min.),
- sobota – svatební obřad s hudbou, zpěvem a přednesem.
V oba uvedené dny lze uzavřít manželství v obřadní síni bez
správního poplatku.

Tomáš Gořula

Luděk Kolkop

Patrik Netri

Čestmír Pipek

Vedení města všem ještě jednou srdečně děkuje za jejich dárcovství.
JaS

Víte, že …
město Petřvald v letošním roce provedlo v rámci zadání veřejné
zakázky malého rozsahu opravy těchto místních komunikací: část ul.
Podlesní (v úseku pod křižovatkou s ul. V Zimném dole), část ul. Polní
(v úseku od křižovatky s ul. U Hřiště po křižovatku s ul. Na Pustkách)
a část ul. Závodní (plocha před vjezdem na parkoviště u Masarykovy
školy)? Opravy byly v celkové výši 911.691,44 Kč včetně DPH.
Radana Gojová, referent odboru výstavby a ŽP

Tyto uvedené slavnostní obřady se konají v sobotu v obřadní síni MěÚ 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.
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

ul. Polní

ul. Podlesní
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Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře
Klub českých turistů Petřvald
dne 3. 8. 2013 vyrazil na Lysou
horu. Tentokráte však ne pěšky,
ale se speciálním povolením jsme
vyjeli autobusem až nahoru, abychom pomohli při výstavbě Bezručovy chaty. Na vrcholu nás již očekával hlavní koordinátor výstavby
pan Jiří Stejskalík.
Nejprve nás provedl stavbou
a potom nám přidělil pracovní
úkoly. Pomohli jsme dopravit nové
70 kg vážící čerpadlo do asi 1 km
vzdáleného zdroje vody. Dále jsme
prováděli úklidové práce v objek-

tu, naštípali jsme a uklidili fůru
bukového dřeva, zarovnávali jsme
terén v okolí nové chaty.
Oběd jsme si vychutnali v restauraci Šantán – výborné řízky, nové brambory máslem maštěné, skvělé kafe late
a výborně ošetřené
pivo.
Den byl vskutku
tropick ý, v ýhledy
daleké a 18 turistů
petřvaldského klubu svým skromným

podí lem přispělo ke
znovuzrození Bezručovy chaty na Lysé hoře.
Ivan Ďurovič,
KČT Petřvald

Zeptali jsme se za vás paní Marcely Šopové,
referentky odboru výstavby a ŽP
Občané vidí na křižovatce ul.
Závodní, Šumbarské a Bučínské
stavbu, která připomíná autobusovou zastávku. O co se jedná?
Na jaře 2012 začala v našem
městě stavba kanalizace pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí
v Petřvaldě“. Celkem je realizováno 15.425 m kanalizačních stok
a 1238 m výtlačných řadů, z kterých je k dnešnímu dni cca 95%
vybudováno. Součástí stavby je
osm čerpacích stanic a ČOV – čistírna odpadních vod, která bude
realizována v oploceném areálu
na katastrálním území Bartovic.
Objekt, na kter ý se ptáte,
je ocelový přístřešek rozměrů
4x7,5 m s obloukovou stříškou. Je
vybudovaný nad objektem čerpací
stanice ČS6, do které budou od-

vedeny gravitační stokou odpadní
vody z lokality „Pokrok“ a následně výtlakem do stávající jednotné kanalizace na ul. Závodní. Je
to největší a jediná zastřešená
čerpací stanice. Ostatní stanice
jsou opatřeny betonovými poklopy v úrovni s terénem. Realizace
celého projektu bude sloužit k neškodnému odvedení splaškových
vod a bude mít jednoznačný kladný vliv na kvalitu života a životní
prostředí města.

Přišel nám dopis…
Vážená paní starostko,
chceme Vám a Vašim občanům tímto
upřímně poděkovat
za organizování sběru použitého ošacení ve Vašem
městě.
Působením komerčních firem
v této oblasti došlo k nedostatku sbírek ošacení pro potřebné,
proto Vaše pomoc při uspořádání sbírek použitého ošacení znamená pro naši práci velký přínos
a zároveň je pro nás ještě něčím
navíc – výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se
bez pomoci druhých neobejdou.
Nosnou činností, která nám
umožňuje plnit poslání Diakonie
Broumov – pomoc potřebným,
je práce s darovaným textilem.
To se děje za podpory široké
veřejnosti formou organizování
a svozů humanitárních sbírek od

občanů, obcí, církví, organizací.
Tak získáváme nejen materiál pro
bezprostřední poskytování materiální pomoci potřebným, ale
i pracovní příležitosti pro klienty,
kteří využívají našich ubytovacích služeb. Neméně důležitým
aspektem je i ochrana životního
prostředí, jelikož nepoužitelný
materiál k humanitárním účelům
třídíme k dalšímu průmyslovému
zpracování. Tím chráníme životní
prostředí, jelikož by tento materiál skončil v komunálním odpadu
či na skládkách.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
S pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

Zmíněná čistírna odpadních
vod bude otevřená stavba?
ČOV – čistírna odpadních vod,
která bude realizována v oploceném areálu na katastrálním území
Bartovic, je určena k mechanicko-biologickému čištění veškerých
splaškových vod z oblasti Nová Dědina, kanalizační trasy stok A a B,
které po vyčištění budou vypouštěny do vod povrchových. Technologie ČOV je osazena do betonových
bazénů zahloubených v terénu,
celá ČOV je umístěna v zastřešené budově, která bude mimo jiné
omezovat zápach a hluk. V čistícím
procesu budou vnikat pouze kaly
z čištění komunálních odpadních
vod. Čistírna bude řízena automaticky, bezobslužně.
Ostatní nově vybudované trasy splaškových stok C-G (oblast
Zaryjí, kolonie Pokrok, Holubova
kolonie, ul. Závodní, Klimšova,
U Kulturního domu, J Rohla, Ostravská, Družstevní, Na Hranici
a další ulice na tyto navazující) budou napojeny na stávající splaškovou stokou v blízkosti Petřvaldské
stružky u ul. Ostravské na ČOV
v Orlové k likvidaci.
Co mohou občané udělat pro
to, aby se mohli napojit?
V rámci stavby kanalizace
bude vybudováno cca 400 odboček k jednotlivým stávajícím nemovitostem nebo novostavbám až
po hranici veřejného prostranství,
komunikace (na cizích pozemcích
na hranici ochranného pásma)
zakončené ve většině případů
neprůleznou kanalizační šachtičkou. Povinností vlastníka je pak
vybudovat na své náklady přípojku splaškové kanalizace od své
nemovitosti k tomuto odbočení.
Pro výstavbu přípojky je nutno
učinit tyto kroky:
1. Zpracovat „projektovou dokumentaci“ přípojky: jednoduchý
technický popis záměru s příslušnými výkresy

2. Předložit stanoviska, –
MěÚ Petřvald, MěÚ Orlová, popř.
rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštního předpisu
- uzavřít smlouvy s vlastníky pozemků, ve kterých bude přípojka umístěna
- doložit doklady prokazující
vlastnické právo žadatele, nelze-li ověřit v KN
3. Předložit vyjádření provozovatele kanalizace – Sm VaK Ostrava a.s., ke stavbě kanalizační
přípojky pro územní souhlas
4. Po kolaudaci daného úseku
stavby „Sanace a rekonstrukce
kanalizační soustavy v důsledku
doznívání důlních škod po těžbě
uhlí v Petřvaldě“ požádat o územní souhlasu stavebního úřadu.
K bodu 1 . Místo napojení
a jeho hloubku je možno vyčíst
z projektové dokumentace hlavního kanalizačního řadu, která
je k dispozici na odboru výstavby
a ŽP. V této dokumentaci je rovněž
možno orientačně zjistit výskyt
podzemních a nadzemních sítí.
K bodu 2. Smlouvy je nutné
uzavírat pouze v případě, že přípojka bude umístěna kromě vlastního pozemku i v cizích pozemcích.
K bodu 3.
Informace na www.smvak.cz
K bodu 4. Nutno doložit kopii
katastrální mapy.
Další informace jsou zveřejněny na www.petrvald.info v sekci
KANALIZACE.
Dotazy týkající se výstavby kanalizace vám zodpoví pracovnice
Městského úřadu Petřvald, který
sídlí na ul. Gen. Svobody čp. 511
v Petřvaldě (každý pracovní den,
pondělí a středa od 7,45 do 16,00
a úterý, čtvrtek a pátek od 7,00 do
14,30 hodin, nejlépe po předchozí
telefonické domluvě): Šopová Marcela, kancl. č. 4, tel. 596 542 915,
sopova@petrvald-mesto.cz
Za rozhovor děkuje Jas
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Informace - připravované Přišel nám dopis…
změny jízdního řádu linky
č. 403 od 15. prosince 2013
Linka číslo 403 dozná od
prosince tohoto roku změn, a to
z důvodu proložení jednotlivých
linek na území Havířova, kdy ke
změně dochází i na ostatních linkách systému MHD Havířov. Záměrem je jednotlivé linky rovnoměrně zatížit. Tím umožnit pohodlnější cestování každou linkou.
Zároveň je na lince 403 navrženo posílení dopravy pro přepravu
žáků mezi 7 a 8 hodinou v dny
školního vyučování, posílení dopravy přes polední hodiny během
školního roku a posílení večerní
dopravy celoročně. Dochází tak
k rozdělení jízdních řádů na tři
části: jízdní řád pro pracovní den
školního roku (přibližně od 1. 9.
do 30. 6.), jízdní řád pro pracovní
den letních prázdnin (přibližně od
1. 7. do 31. 8.) a jízdní řád pro
sobotu, neděle a svátky, čímž je
více reagováno na různou poptáv-

ku po přepravě hromadnou dopravou v jednotlivých obdobích.
Díky posílení dopravy v ranních,
poledních a večerních hodinách
dochází při zavedení těchto spojů ke zlepšení úrovně dopravní
obslužnosti občanů města Petřvaldu. V rámci časových poloh dochází k uspíšení odjezdu
spojů ve směru Petřvald během
dne u většiny spojů o 13 minut,
u spojů ve směru Havířov z Petřvaldu se jedná o posun 3 minut v pracovní dny školního roku
a víkendu a o 9 minut o letních
prázdninách. Posunem je díky
delšímu prostoji docíleno minimalizace zpoždění na odjezdu
v případě zpoždění na příjezdu.
Časové posuny nejsou tak velké
a zásadní, aby zcela změnily dosavadní tradiční časové polohy
linky 403.

Prac.den školního roku - smČr tam
4
5
Poznámka
L
L
Podlesí,TČšínská 17 07
MČsto,Nemocnice 28 19
MČsto,žel.st. 35 26
PetĜvald,MČstský úĜad 53 47
PetĜvald,BĜeziny 56 50
Prac.den školního roku - smČr zpČt
4
Poznámka
V
PetĜvald,BĜeziny
PetĜvald,MČstský úĜad / PetĜvald,vodárna 16
MČsto,žel.st. 27
MČsto,Nemocnice 34
Podlesí, aut.nádr. 44
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Čas prázdnin - čas lenošení
Vždycky to ale není pravda. Přesvědčil jsem se o tom na svých procházkách Petřvaldem.
U rodinných domků i v ostatních
zahradách vrčí sekačky, pily, jinde již
po práci odpočívají majitelé zahrad
u grilů a bazénů. Všichni ale po práci
uklidili trávu do pytlů, na pařeniště,
stejně tak i odpad po řezání dřeva.
Jinak tomu je na Porubské ulici, kde u jednoho z domů skupina
kluků (zřejmě z toho domu) a jejich
kamarádi o prázdninách nelenoší.
Zaměřují se na sběr. Do zahrady
u domu přitáhnou nefunkční lednici, tu rozeberou, kolem rozhází
plno izolace z lednice - tj. na kousky potrhaný molitan. Co je v lednici kovové, to vytrhají a odvezou do
sběru, zbytek nechají být. Nikdo
z nich ale neovládá kouzelné slůvko abrakadabra - aby vše zmizelo.
A tak část zahrady, kdysi udržované manžely Antošíkovými, později
Moldřikovými i dalšími novými nájemníky, je dnes zpustošená a zaneřáděná zbytky lednice.
Nevím, kdo má od RPG tuto
část zahrady pronajatou. Ten, kdo
za to platí, by se měl o zahradu po-

starat. Pokud ji zaneřádil ten, kdo
tam nemá co dělat, kdo nemá tuto
část zahrady pronajatou, RPG by
mu mělo užívání zahrady a její znečištění naúčtovat. Rodiče těchto
hochů jistě těší, že si děcka sběrem přijdou na nějakou tu korunu,
ale měli by také dbát o to, aby po
sobě kluci uklidili, tj. zbytky lednice
a izolaci naložili na vozík a odvezli
do sběrného dvora. Protože vyhozením zbytku lednice někam do trávy
a vlastně i na společnou zahradu
u domu RPG, a to s vědomím rodičů,
porušují vyhlášku a zakládají černou
skládku. Za to každému občanu hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč.
Asi zašlu tento svůj příspěvek
i RPG, aby si užívání této části zahrady prověřili.
Kluci i jejich rodiče by si měli
uvědomit, že nepořádkem kolem
svého bydliště snižují hodnotu bydlení na Porubské ulici, že nepořádkem dělají z Porubské ulice lokalitu problémového bydlení, což jistě
vadí ostatním sousedům, ale bude
to vadit i RPG. Jsem zvědav, zda
do vyjití nového čísla Petřvaldských
novin bude nepořádek zlikvidován.
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Poznámky: L - zajiždí na PetĜvald, likérka; M - spoj zaþíná/konþí na zastávce PetĜvald, MČstský úĜad; V - spoj zaþíná na zastávce PetĜvald,vodárna
1 2 - spoje nejede 24.12.2013, 1 3 - spoj nejede 31.12.2013; 1 4 - spoj nejede 24.12. a 31.12.2013; 1 9 - spoj nejede 25.12.2013 a 1.1.2014
2 0 - spoj jede pouze ve dny školního vyuþování (nejede o podzimních, vánoþních, pololetních, jarních a velikonoþních prázdninách)

Vaše připomínky na připravované změny jízdního řádu linky č. 403 můžete uplatnit osobně na Městském úřadě v Petřvaldě, v kanc. č. 4
u p. Radany Gojové, popř. na tel. 596 542 914, nejlépe však na e-mail: gojova@petrvald-mesto.cz, nejpozději do 10.9.2013.
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S KLUBEM DŮCHODCŮ DO VELKÝCH LOSIN
Bylo krásné slunečné počasí
a skupinka dychtivých účastníků
zájezdu čekala již v 7.00 hod. na
zastávce u spořitelny na autobus,
který je později odvezl do podhůří Jeseníků – Velkých Losin. Vše
se odehrálo 18. července 2013.
S nápadem uspořádat zájezd do
Velkých Losin přišlo vedení KD na
Březinách v čele s p. Naďou Zientkovou. Město Petřvald celý zájezd
(autobusovou dopravu) uhradilo ze
svého rozpočtu.
Autobus, který byl naplněn do
posledního místa (45 míst), vyjel po
trase Opava – Bruntál do cílové stanice Velké Losiny. Velké Losiny leží
severně od města Šumperku v malém údolí řeky Desné a jsou jedním
z nejnavštěvovanějších míst. Jsou
známé nejen svou bohatou a zajímavou historií, stoletou lázeňskou
tradicí, ale i řadou cenných kulturních památek, patří k nim i zámek
a ruční papírna. Od zámecké průvodkyně jsme se dozvěděli, že interiéry zámku jsou vybaveny mobiliářem vlastníků panství, tedy rodu
Žerotínů a Lichtenštejnů, ale i svozovými předměty ze zámku Bílá
Voda, Žádlovice, Vízemberk v Loučné nad Desnou nebo Kozí hrádek.
V rámci prohlídkové trasy jsme
si prohlédli i část žerotínské sbírky
zbraní. Prohlídka začala v rodové ga-

lerii. Zde jsou na celofigurálních portrétech zastoupeni nejvýznamnější
členové velkolosinské větve pánů
ze Žerotína. Rytířský sál nás fascinoval největšími kachlovými kamny u nás, pochází z konce 80. let
16. století. V interiéru knihovny se
dnes nacházejí vysoce ceněné barokní skříně obsahující část slavné
žerotínské knihovny. Všechny nás
zaujaly tapisérie. Od průvodkyně
jsme se dozvěděli, že velkolosinský
zámek ukrývá druhý největší soubor
tapisérií na Moravě. Zvlášť působivé byly dochované tapisérie o třech
výjevech: Psyché uctívaná jako bohyně, Sestry na návštěvě u Psyché
a Svatba Amora a Psyché.
Po prohlídce zámku jsme přejeli
na další prohlídku do Ruční papírny
Velké Losiny a.s.. Papírnu založil na
sklonku 16. stolení na svém panství
Jan ml. ze Žerotína v místech bývalého obilného mlýna. Zahájila svou
činnost v rozmezí let 1591 – 1596.
Po celé 17. a 18. století zásobovala
produkcí zejména psacích, konceptních papírů a lepenky i své nejbližší
okolí. Do historie papírny zasáhly
i inkviziční procesy s čarodějnicemi. Jednou z prvních obětí se stala
i manželka losinského papírníka.
Významným převratným vynálezem
byl holandr k přípravě papíroviny.
V roce 1949 se papírna stala sou-

OKÉNKO DOMOVA BENJAMÍN
Vážení občané Petřvaldu,
již několikrát jste měli možnost na stránkách Petřvaldských
novin číst informace o Benjamínu, což je zařízení, které poskytuje celoroční pobytovou službu
lidem se zdravotním postižením.
Jelikož je i naše služba jako zařízení, které je zřizováno Moravskoslezským krajem, zapojeno
do procesu transformace, nastal
čas, abychom zrealizovali naše
transformační záměry. Proto se
na konci května všichni uživatelé z budovy Benjamínu v Petřvaldě vystěhovali do náhradního bydlení v prostorách budovy
LDN v areálu Nemocnice s poliklinikou v Orlové, kde nyní žijí na
2. a 4. patře. Budova v Petřvaldě
nyní projde celkovou rekonstrukcí, která bude dokončena na jaře
roku 2014, po ní se sem vrátí jen
dospělí uživatelé, kteří zde budou
mít vytvořeny mnohem lepší podmínky pro život, než mohl poskytnout „starý“ Benjamín. Děti se
do Petřvaldu již nevrátí. Pro ně
bude vytvořena nová služba v novostavbě v Havířově v areálu nemocnice. Děkujeme všem, kteří
s námi spolupracovali a věnovali

nám svou přízeň i pomoc.
Přejeme vám
všem jen to
nejlepší a těšíme se na naše další setkání
v příštím roce.
My všichni z Benjamínu

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat jménem uživatelů
a pracovníků Domova pro osoby
se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková organizace
všem z TJ Petřvald – HEPO, jmenovitě pak předsedovi panu Pavlu Gorovičovi za možnost, aby se
děti se zdravotním postižením,
které celoročně v Benjamínu žijí,
mohly i letos, stejně jako v minulých letech, zúčastnit tradiční
pouti a jarmarku v Petřvaldě. Pan
Gorovič jim věnoval svůj čas a při
návštěvě pouti je osobně doprovázel k různým atrakcím, které
děti mohly bezplatně navštívit
a zažít tak příjemné chvíle plné
radosti a smíchu, které i k dětem
s postižením patří.
Ještě jednou moc děkujeme.
My všichni z Benjamínu.

Foto: A. Vinovský

částí národního podniku Olšanské
papírny, později a.s.
Od roku 2006 je sídlem samostatné společnosti Ruční papírna
Velké Losiny a.s..Vládou ČR byl
unikátní areál významné technické
památky roce 2002 prohlášen národní kulturní památkou.
Po dobrém obědě jsme se v odpoledních hodinách vydali do Arboreta Nový Dvůr u Opavy. Zde jsme
si prohlédli expozici tropických
a subtropických rostlin ve sklenících a také dendrologickou venkov-

ní expozici na ploše více jak 20 ha.
V parkové úpravě jsme pak viděli
značné množství cypříšků, zeravů,
jalovců, smrků, borovic, pěnišníky,
sekvoje a borovice.
Unavení, ale obohaceni o krásné zážitky ze zájezdu, jsme se vrátili
ve večerních hodinách zpět do Petřvaldu s přáním, že se jistě za rok
opět podíváme do některého krásného koutu naší země. Děkuji vedení Klubu důchodců na Březinách za
pozvánku na zájezd.
J. Skálová, starostka města.

POZVÁNKA
Vážení přátelé, příznivci hornického cechu, bývali zaměstnanci Dolu Julius Fučík a jiných
šachet v našem revíru, chceme
Vás pozvat na setkání u příležitosti Dne horníků do areálu HEPO
Petřvald, kde dne 12. září 2013
od 15.00 hod. bude připraven doprovodný program ve formě promítání filmu z minulých setkání
a také ze života na Dole J. Fučík.

Přijďte si s námi
zavzpomínat a hlavně setkat se s přáteli, s kterými jste společně prožili
spoustu let na naší šachtě.
Občerstvení zajištěno, dobrou náladu s sebou. A snad bude
i dobré počasí.
Za KPHM v Ostravě
Vás zve Karel Budin.

POZVÁNKA MO ČSSD Petřvald
Zveme vás 14. září 2013
v 15.00 hodin na hřiště (ulice Březinská – u panelových
domů). Bude se konat dětské
odpoledne. Program je určen
všem dětem, kterým skončily
prázdniny, a proto nese název
„SKOK Z PRÁZDNIN“.
Na co se můžete těšit?
• soutěže pro děti
• pivo za 10 Kč (kdo dřív přijde,
ten dřív mele – jedná se o jednu padesátilitrovou „bečku“)
• limonáda pro děti
• opékání párků a grilování jiných dobrot
• jízda v kočáře taženém koníky

Dobrou náladu přivezou ….
A to je vlastně překvapení!
Pokud máte zájem, osobně
se můžete setkat s poslancem
PS PČR za ČSSD Ing. A. Michalíkem a Ing. L. Šinclem, kteří se
spolu se senátorem a starostou
města Bohumín Ing. P. Víchou
budou podílet sponzorsky na
celé akci.
Na všechny, kteří mají rádi
dobrou zábavu, se těší členové
MO ČSSD Petřvald.
Akce se koná za každého
počasí.!!!
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CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HODNOCENÍ KRAJINY

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ)
MAS BOHUMÍNSKO 2014 – 2020
Podklady pro jednání pracovních skupin

ZADAVATEL: MAS BOHUMÍNSKO
ZPRACOVAL: EKOTOXA s.r.o.
ČERVENEC 2013

1 ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ
Z VEŘEJNÝCH JEDNÁNÍ

© EKOTOXA s.r.o.
Fišova 403/7,
602 00 Brno-Černá Pole
Pracoviště:
Otická 37, Opava, 746 01
tel. 558 900 010, fax 558 900
011, e-mail: emc@ekotoxa.cz

1.1 PRIORITY OBYVATEL OBCÍ
V průběhu měsíce k větna
a června probíhala v jednotlivých
obcích veřejná jednání s cílem vytvořit SWOT analýzu jednotlivých
obcí, určit priority obyvatel a získat souhrn hlavních konkrétních
projektů.
Z veřejných jednání byly pořízeny zápisy. Na základě těchto
výstupů byl proveden předběžný
souhrn prioritních oblastí (témat)
současně s uvedením, jestli a jak
byla tato oblast uvedena mezi prioritami obyvatel obcí. Souhrn je
uveden v tabulce níže. Tam, kde
je prioritní oblast zmíněna přímo,
je uvedeno 1. Tam, kde je uváděna nepřímo nebo jako součást
jiné oblasti, je uvedeno 0,5. V pří-

Tabulka č. 1 - Přehled prioritních oblastí a jejich uvedení dle veřejných jednání
-9&-9?02&@)*7?ABC*
E 2 
D 82 2 ,% <# 
2 ,/ %<# ? 
D 82 2 8 % 
"2/  5.
 .,  5,
8$B
G  7 % .
E 5$8  .# .%<
 A  $%$ 1-5  5.
D 2  8H 
2: 

-9&-9?+&@4/')/5/D/.0E46./'0102
&68C20 F?C*-&594/ &)02 &8@-*5* /?-&594/ /?D5*)' +465*)' /)(/C
=8?+0F
8;
(
(
'+@
'
(
(
(
@+@
'
(
(
'+@
(
(
(
@+@
'
'+@
(
(
(
'

(
(
(
'
'
(

(
'+@
'
(
'
(

(
'
'
'
(
'+@

(
'+@
(
'
'
'

(
(
'+@
'
'
'

'
(
'
(
(
'

@
)+@
F+@
F
F
&+@

'
(

'
'

(
'

(
'

'+@
'

'
'

'
'

&+@
(

Tabulka č. 2: Výsledky dotazníkového šetření MAS Bohumínsko
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padě, že v dané obci tato priorita
uvedena nebyla, je uvedeno 0.
V každé obci byly prioritní oblasti naformulovány mírně odlišně,
následná formulace vychází z rozhodnutí autora podkladů a může
být samozřejmě v rámci jednání
pracovních skupin upravena.
Mezi nejvýznamnější a nejčastěji uváděné prioritní oblasti dle
veřejných oblastí tedy patří:
• Doprava
• Podpora spolkového a společenského života
• Podpora podnikání
• Bezpečnost v obcích
I dalšími uvedenými prioritami by se měly pracovní skupiny
zabývat.

2 PRIORITY DLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉHO MEZI OBYVATELI
Hlavní cílem dotazníkové šetření bylo zjistit, jaké priority ze 16
vybraných považují respondenti
za nejvýznamnější. Respondenti
měli označit maximálně 10 priorit z vybraných okruhů. Priority,
které získaly více než 60 % hlasů
(10 nejčastěji zmíněných), uvádíme v tabulce č. 2.
Uvedené priority se z velké
části překrývají se závěry z veřejných projednání, jsou tedy ve
vzájemném souladu. Nad rámec
veřejného jednání je možno zmínit
tyto uváděné priority:
• Vzájemná spolupráce obcí
a přeshraniční spolupráce
• Podpora činnosti škol a školek
• Zeleň a ochrana přírody

3 PRIORITY VYPLÝVAJÍCÍ
Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI ZÁSTUPCI OBCÍ

J&+O
J'+Q
J'+)

V rámci dotazníkového průzkumu, který probíhal mezi starosty
obcí, byly zjišťovány taky priority
obcí tak, jak je vnímá jejich vedení. Zástupcům obcí byla předložena nabídka 15 možných priorit,
z nichž určovali ty, které v rámci
obce vnímají jako nejpodstatnější. Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce.

J'+F

(pokračování na str. 8)

JO+P
JO+F
J)+Q
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Tabulka č. 3: Priority vyplývající z dotazníkového šetření mezi zástupci obcí
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4 NÁVRH MOŽNÝCH OPATŘENÍ PRO NAPLNĚNÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ
Níže jsou uvedeny návrhy možných dílčí opatření pro naplnění jednotlivých identifikovaných prioritních oblastí. Jedná se pouze o návrh – tj. jako podklad pro jednání
pracovních skupin. Na pracovních
skupinách bude určit, které oblasti rozpracuje a jak naformuluje návrh jednotlivých opatření a na ně
navazujících aktivit. Možné jsou
samozřejmě i přesuny jednotlivých
opatření mezi prioritními oblastmi.
Některé návrhy opatření se
nacházejí ve více oblastech, na
pracovních skupinách bude jejich
zařazení.
Současně by měla být vytvořena stručná, jasná a výstižná vize
MAS Bohumínsko popisující budoucí směřování.
4.1 DOPRAVA
• Realizace obchvatů silnice I/67
mimo zastavěné území, snížení dopravní zátěže a znečištění
hlukem a emisemi. (podpora ze
strany obcí)
• Vybudování spojky D11 (R65 Rychvald - Bohumín)
• Řešení problémových míst (závad) na dopravních komunika-

F
F

(

Výsledky opět z velké části korelují s předchozími výstupy. Nad
rámec veřejných jednání a dotazníkového šetření mezi občany vystupují také další možné zájmy:
• zlepšení likvidace komunálního
odpadu
• zvýšení dostupnosti kvality bydlení
• omezování vlivů na životní prostředí.
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cích - přechody, značení, ostrůvky, úpravy křižovatek ...
• Zajistit dodržování rychlosti (měření, zpomalovací zařízení)
• Zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou hromadnou dopravou
a zefektivnění MHD
• Opravy místních komunikací
• Budování a rekonstrukce chodníků
• Zajistit návaznost cyklistických
stezek a odvedení cyklistické
dopravy mimo hlavní silniční komunikace.
4.2 PODPORA SPOLKOVÉHO
A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
• Podpora spolkové činnosti
• Zachování podpory kulturního
života
• Rozvoj česko - polské spolupráce
• Podpora nových zájmových činností
• Zapojení problémových lidí do
společenského života
• Zachování podpory kulturním,
sportovním a dalším společenským akcím ze strany obcí
• Údržba, obnova a budování nových kulturních a sportovních
zařízení v obcích a jejich multifunkční využití
4.3 PODPORA PODNIKÁNÍ
A ZAMĚSTNANOSTI
• Využívání dnes nevyužívaných
areálů (brownfields) a dalších
ploch pro podnikání
• Příprava nových vhodných ploch
pro výrobu s ohledem na životní prostředí
• Zajištění vhodných rekvalifikací
pro lidi bez zaměstnání a zajištění vhodného průběžného vzdělávání, především s ohledem na
uplatnění na trhu práce

(

• Efektivnější dlouhodobá spolupráce mezi školami a zaměstnavateli
• Rozvoj česko - polské spolupráce
• Informovanost o místním podnikání
• Příprava pozemků a budov pro
podnikání
• Nabídka obecních prostor do
pronájmu
• Podpora drobného podnikání (řemesla, opravny, služby…)
• Nalezení přijatelného kompromisu mezi zájmy na rozvoj těžby
nerostných surovin, životním prostředím a rozvojem měst a obcí
v okolí míst, kde má těžba probíhat
• Podpora zaměstnání na částečný úvazek a brigád (např. alternativa pro matky s dětmi, studenty
apod.)
4.4 BEZPEČNOST V OBCI
• Posílení bezpečnosti provozu na
silničních komunikacích
• Posílení policie
• Rozvoj kamerových systémů
• Zapojení problémových lidí do
společenského života
• Prevence sociálního vyloučení
4.5 SOCIÁLNÍ OBLAST
• Budování sítě sociálních a zdravotnických služeb především
s ohledem na očekávané stárnutí populace
• Zřízení a rozšíření kapacit domovů s pečovatelskou službou
a domova pro seniory
• Zapojení problémových lidí do
společenského života
• Řešení sociálně vyloučených lokalit
• Podpora terénní pečovatelské
služby

4.6 OVZDUŠÍ
• Realizace energetických úspor
na soukromých i veřejných objektech a využití vhodných obnovitelných zdrojů elektrické energie
• Modernizace spalovacích zařízení v domácnostech a veřejných
budovách
• Odvedení dopravy mimo hustě
osídlenou zástavbu (např. I/67)
• Osvěta a vzdělávání veřejnosti –
informační kampaně
4.7 ROZVOJ REKREACE
• Posílit možnosti rozvoje cestovního ruchu a rekreace např. využitím vodních ploch a řeky Olše
• Zkvalitnění cyklistické dopravy, propojení cyklistických tras
a oddělení cyklistické dopravy
od silniční
• Větší spolupráce s Polskem při
rozvoji cestovního ruchu
• Najít vhodné využití ploch vzniklých těžbou nerostných surovin –
zeleň, přírodní území, rekreační
plochy
• Využití vodních ploch k rekreaci
• Lepší využití potenciálu Dinoparku
• Budování naučných stezek, případně hippostezek
4.8 DOBUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
• Modernizace a dobudování kanalizací se zakončením na čistírnách odpadních vod
• Zajistit protipovodňovou ochranu místních částí obcí Petrovice
u Karviné, Doubrava, Bohumín,
Rychvald a Dolní Lutyně
• Dokončení plynofikace v okrajových částech obcí
4.9 VYBAVENOST OBCÍ
• Revitalizace veřejných prostranství
• Budování sportovišť a dětských
hřišť
• Podpora rozvoje škol
• Zajištění občanské vybavenosti
i v okrajových částí obcí
• V oblasti mateřského a základního školství reagovat na předpokládaný nárůst počtu mladých
obyvatel – zajistit dostatečné kapacity
• Vymezení vhodných ploch pro
novou bytovou výstavbu
4.10 KVALITNÍ PROSTŘEDÍ PRO
ŽIVOT
• Najít vhodné využití ploch vzniklých těžbou nerostných surovin –
zeleň, přírodní území, rekreační
plochy
• Využít vodní plochy k rekreaci,
sportu a ochraně přírody
• Zajistit ochranu před hlukovým
znečištěním – především u silnice I/67, ale i další lokality
• Zajistit vyšší míru separace a využití odpadů – výstavba sběrných
dvorů, podpora domácího kompostování apod.
• Nahradit staré kotle na vytápění
novými, zateplit objekty a snížit
tak spotřebu paliv a emise do
ovzduší
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OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY
Všichni zaměstnanci Domova
Březiny, p. o. každodenní spoluprací usilují o to, aby se uživatelé
soc. služby – senioři, cítili skutečně jako doma.
Pracovníci sociálního oddělení
k tomu přispívají realizováním individuálních a skupinových terapií,
volnočasových aktivit, kulturních
a společenských akcí.
Příznivé jarní a letní počasí
umožňuje podnikat krátké výlety
např. do ostravské zoo nebo do
cukrárny, ale hlavně využívat zahradní prostory s lavičkami a pergolou k pravidelnému setkávání při
kávě a poslechu hudby. Oblíbené
je grilování na ohni, také některé

Domovský jarmark 4. 7. 2013

terapie jako např. vzpomínková terapie a společný zpěv se uskutečňují venku. Tradiční společenské
akce - smažení vaječiny, stavění
a kácení májky, výstava „domácích mazlíčků“, letní olympiáda,
vinobraní a jiné jsou vždy hojně
navštěvovány.
Největší a realizačně nejnáročnější kulturně-společenskou akcí
v létě je Domovský jarmark.
Letošní třetí ročník proběhl
4. července za účasti hostů z podobných zařízení z Orlové, Havířova a Petřvaldu.
Po celou dobu bylo slunečno
a teplo, takže stín, který poskytovaly slunečníky a stromy, byl

Den zvířat 12. 6. 2013

Výlet do ZOO Ostrava 16. 7. 2013

Myslivecké sdružení
Petřvald – Haldy
Září
Po letních prázdninách a dovolených je v lese zase větší klid.
Většina polí je již sklizena, a tak
se více otevřely volné prostory
a zvěř je lépe vidět. Nadprůměrně teplý a suchý srpen způsobil,
že listí stromů a keřů již začíná
žloutnout. Lišky odstavují svá
mláďata. Letošní selata divokých
prasat ztrácejí pruhy a barví se
do tmavě rezavé barvy. I srnčata
už nemají své „puntíky“ a srst
mají v barvě dospělých. V druhé
půlce září začíná říje krále lesů –
jelena. Veřejnost si jistě všimla,
že v našem revíru bylo zrušeno
pár starých posedů a kazatelen.
Ty byly nahrazeny novými, které
myslivci přes prázdniny zhotovili.
Celé naše myslivecké sdružení se už horečně připravuje na
výstavu spolkových zájmových organizací města Petřvald. Ta proběhne ve dnech 27. a 28. září.
Mimo dobrého jídla ze zvěřiny,
dobrého pití a ukázek trofejí budou k vidění i fotografie dokumentující činnost myslivců několik let nazpátek. Návštěvníci
této akce budou moci zhlédnout
v podání jednoho člena našeho
spolku i pro myslivce netradiční

velmi vítaný. Návštěvníci si mohli
prohlédnout a zakoupit zboží v několika stáncích, zatančit si při vystoupení skupiny Evyband, pobavit
se na klasických atrakcích: střelnici, kole štěstí, projížďce v koňské
bryčce. Všichni návštěvníci ocenili
bohaté občerstvení, veselou zábavu a celkově příjemnou atmosféru
a odcházeli velmi spokojení.
Závěrem je nutno zmínit, že
tato úspěšná akce a výše zmíněné aktivity konané v našem zařízení by nebylo možno realizovat bez
finančních příspěvků poskytnutých
městy Petřvald, Havířov, Orlová
a Bohumín.
Domov Březiny v Petřvaldě

Letní olympiáda 31. 7. 2013

Domov Březiny, p.o., děkuje

záležitost - a to hod nožem a sekyrkou na cíl, práci s honáckým
bičem, lukostřelbu a ovládání
revolveru a pušky. Hod nožem,
sekyrkou a střelbu z praku si budou moci vyzkoušet i návštěvníci.
Samozřejmě pod dohledem pověřené osoby s velkým důrazem na
bezpečnost. Září je měsíc, kdy
končí dovolenková sezona, ale
myslivcům ta pravá sezona začíná. Opět musí připravit všechny
krmelce a zásypy na zimní přikrmování, musí se připravit plán
honů a společenských akcí. V neposlední řadě zajistit a naskladnit dostatek krmení pro drobnou
a spárkatou zvěř. Také se rozbíhají pravidelné přednášky a besedy s dětmi a mládeží. Myslivce
čeká spousta práce, ale většina
se na ni těší. Víme, že je to činnost prospěšná hlavně přírodě
a zvěři v ní žijící.
Luboš Kučera

městu Petřvald za finanční příspěvek.
Domov Březiny, p.o., poskytuje sociální pobytové služby seniorům
a osobám se zvláštním režimem od 55 let věku. Jde o osoby, které
trpí Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo demencemi,
způsobenými nadměrnou konzumací alkoholu nebo jiných návykových
látek. Tuto službu poskytujeme také bývalým občanům města Petřvaldu. Někteří však mají nízké příjmy a poskytování komplexních služeb
nám přináší ztrátu.
Díky příspěvku města ve výši 80 000,- Kč mohou být těmto uživatelům poskytovány nejen základní služby, ale také jim jsou nabízeny
volnočasové aktivity a kulturní akce, které jim lépe přibližují přirozený způsob života.
Děkujeme za vstřícnost jménem všech našich uživatelů.
Ing. Pavel Zelek, ředitel Domova Březiny, p.o.

POZVÁNKA
Členky ZO ČSŽ Petřvald - sídliště vás zvou na přátelské posezení dne 21. září 2013 ve 14.00 do sokolovny na

6. ROČNÍK SOUTĚŽE
O NEJLEPŠÍ PETŘVALDSKOU BUCHTU.
Co Vás čeká:
• soutěže pro děti s odměnami
• občerstvení (pro malé, starší, ale i nejstarší)
Těšíme se spolu s dětmi na výborné cukrářské výrobky, které
budou porotou vyhodnoceny. Vítězové si odnesou zajímavé ceny.
Zbytek dobrot bude rozdán mezi přítomné děti. Výrobky začněte
nosit od 13.00 hod. do tělocvičny sokolovny. Přijďte se pobavit se
svými dětmi a společně strávit pěkné odpoledne. Akce se koná
za každého počasí. Ty z vás, které upečou moučník, si odnesou
zvláštní cenu.
Tentokrát se připojujeme k zábavnému odpoledni TJ Sokol.
Zve výbor ZO ČSŽ

etřvaldské noviny

10

Jazykový původ některých
příjmení petřvaldských
starousedlíků
Káňa, Kaňa - původní polský
tvar Kania - pochází z označení
dravého ptáka Káně (polsky Kanie). Vyskytuje se také v polském
označení Bedly vysoké (Czubajka
Kania). Možný je i tvar Kaňák nebo
Kaňok. V jižních Čechách je Kania
označení pro racka.
Ožana - pochází z dnes již
zcela zapomenutého ženského
osobního jména Ožanna (polsky
Ożanna). To se odvozuje z hebrejského zvolání „Hoši’a na“, lat. hosanna, osanna, s významem „dát
spásu“ (spasit, zachránit). Toto
jméno je v Polsku doloženo v podobě „Ozanne“ poprvé již v roce
1265. Zdrobnělina byla Oszka,
Ożanka a Hożanka. Jmeniny měla
slavit 27.dubna, 18 června nebo
9. září. Vyskytuje se také v označení rostliny Ožanka (rezekvítek/
teucrium) posané jako „drobná

poléhavá bylina s růžovými či bílými pyskatými květy, rostoucí na
slunných místech.
Ševčík - zdrobnělina z příjmení a povolání švec. Také označení
pro špatného ševce, rybu ježdíka
(drobná pestrá rybka podobná
okounu) nebo sýkoru parukářku
(sýkorka s výrazným chocholem).
Možné jsou i tvary Šefčík nebo
Ševčák (zhrub.).
Matušek - zdrobnělina příjmení Matuš vzniklého z nářečné
podoby osobního jména Matouš
(Matyáš) odvozeného z hebrejského Mattithjáh s významem „dar
boží“. Stejně jako přivlastňovací tvar Matušinský nebo Matyja.
Zdroj: Kapitolky z historie Petřvaldu - Výkaz plateb za vyvázání
z robotních povinností 1850
Vít Ožana, Orlová
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Zásady soužití člověka a psa:
SK SLAVOJ PETŘVALD OPĚT POŘÁDÁ NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ. PŘIJÍMÁME MALÉ
ADEPTY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.CHCEŠ
SE I TY STÁT NOVÝM RONALDEM, MESSIM?
NAJDI CESTU K NÁM!TÝM PROFESIONÁLNÍCH
TRENÉRŮ SE BUDE VAŠÍ RATOLESTI VĚNOVAT.
PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE
NA MOBILU PANA JURČEKA 776 065 550
NEBO E-MAILU:
jaroslav.jurcek@seznam.cz

• neobtěžovat nad míru přiměřenou místním poměrům ostatní,
zejména psími projevy
• zabezpečit psa proti úniku,
omezit tak rizika vnikání psů do
cizích objektů a na cizí pozemky
• vodit psa na vodítku ve společných prostorách domů, na veřejných prostranstvích, v hromadných dopravních prostředcích
a tam, kde je velká koncentrace lidí, psovi raději nasadit
náhubek, nikdy nevíte, zda mu
někdo nechtěně nešlápne na
ocas nebo packu
• nikdy nedovolit svému psovi,
aby obtěžoval lidi nebo jiná zvířata - a to kdekoliv
• vždy uklidit po svém psu exkrementy nejen na chodníku, ale i
v parku, na trávníku a podobně
• nezapomenout za účelem sběru psích exkrementů nosit na
procházky s sebou dostatečnou zásobu vhodných předmětů, např. sáčků
• nevstupovat se psem na dětská
hřiště a pískoviště
• při vstupu se psem do veřejných nebo soukromých prostor

•

•

•

•

si vyžádat souhlas příslušné
osoby a řídit se jejími pokyny
nezapomenout, že je třeba slušnosti a ohleduplnosti nejen k lidem, ale i k ostatním zvířatům,
která na procházkách se svým
psem potkáte
nezapomenout, že každému
psovi je třeba se dostatečně
věnovat, dopřát mu dlouhé
procházky, hrát si s ním a zaměstnat ho, pak bude váš pes
spokojený a nebude myslet na
lumpárny
pokud na svého psa nestačíte,
neumíte ho vychovat a neovládáte ho, tak svého psa pouštějte pouze tam, kde nemůže
natropit žádnou škodu
pamatovat, že jste zodpovědní
za zvíře, které k sobě připoutáte
Dana Szotkowská,
referent odb. výst. a ŽP
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TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
1. 6. – mistrovské utkání okr. přeboru
(20. kolo).
TJ Petřvald – FK Těrlicko 1:2 (0:2).
Branka: 61.´ J. Karkoška.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglař, T. Budina, D. Vodák, F. Žáček – M. Klimek,
J. Režňák,
J. Karkoška, P. Hlavinka – T. Sobek
(70.´J. Měšťánek), S. Kostka.
… slabý výkon.
8. 6. – mistrovské utkání okr. př. (21.
kolo).
Slavoj Rychvald – TJ Petřvald 2:1
(2:1).
Branka: 34.´ T.Sobek.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglař, M. Budina, D. Vodák, F. Žáček (65.´J. Levánszký) –
J. Karkoška (70. O. Cudrák), M. Gorovič, J. Režňák (35.´O. Kostka), O.
Cudrák ml. –
T. Sobek, S. Kostka.
15. 6. – mistrovské utkání okr. př.
(22. kolo).
TJ Petřvald – H. Žukov 4:3 (3:1).
Branky: S. Kostka 2, M. Gorovič,
T. Budina.
Sestava: P. Jonšta – M. Klimek, M.
Budina, D. Vodák, R. Müller (64.´F.
Žáček)
– J. Karkoška, M. Gorovič ( 58.´O.
Kostka ), J. Režňák (70.´T. Sobek), P.
Hlavinka – T. Budina, S. Kostka.
18. 6. – mistrovské utkání okr. přeboru (dohrávané 17. kolo).
I. Petrovice – TJ Petřvald 2:6 (1:4).
Branky: T. Budina 2, M. Gorovič, J.
Karkoška, P. Hlavinka, S. Kostka.
Sestava: P. Jonšta – O. Cudrák ml.,
M. Budina, D. Vodák, R. Müller – J.
Karkoška, M. Gorovič, S. Kostka, P.
Hlavinka – T. Budina, O. Cudrák.
…nejlepší jarní výkon na půdě vítěze
okresního přeboru!
Ceková tabulka:
1. I. Petrovice
2. Sn Orlová
3. Louky
4. Těrlicko
5. TJ Petřvald
…12. H. Bludovice

46 b.
45
40
38
34
12

Fotbalista sezony 2012/2013
minuty utkání branky
1. D. Vodák
3 275 38
3
2. P. Jonšta 3 080 35
3. S. Kostka
3 015 30
18
král střelců
4. T. Budina 2 976 36
10
5. J. Karkoška 2 733 35
6
6. P. Hlavinka 2 587 34
7
7. J. Režňák 2 290 32
3
8. L. Ligocki 1 968 24
3
9. J. Jaglař
1 758 22
1
10. F. Žáček 1 651 24
11. M. Gorovič 1 598 23
12
(dorostenec)
12. L. Chromik 1 497 19
1
13. T.Sobek 1 400 18
12
14. M. Budina 1 136 19
15. M. Klimek 1 044 15
1
16. J. Měšťánek 953 17
4
17. R. Müller
874 18
18. J. Kičerka
863 14
19. R. Budina
813 11
2
20. O. Kostka 802 14
9
(dorostenec)
21. T. Volný
730 9
2
22. J. Levánszký 619 16
23. O. Cudrák 406 8
24. O. Cudrák ml. 349 6
(dorostenec)
25. O. Ševčík
248 4
26. M. Nalevajka 85 3
-

27. J. Klimecký
28. J. Cífka

1933 - 2013

80 1
45 1

(dorostenec)
29. T. Bezdíček
35 1
Trenér – J. Klimecký, vedoucí mužstva
– P. Šilhánek.
Okresní přebor – MUŽI – PODZIM 2013
1. kolo, 10. 8., sobota, 17.00
F.ORLOVÁ: TJ Petřvald
2. kolo, 17. 8., sobota, 17.00
TJ Petřvald: Sl.RYCHVALD
3. kolo, VOLNO
4. kolo, 31. 8., sobota, 17.00
TJ Petřvald: Sn.LOUKY
5. kolo, 4. 9., středa, 17.00
TJ Petřvald: Sn.HAVÍŘOV
6. kolo, 7. 9., sobota, 16.30
DOUBRAVA: TJ Petřvald
7. kolo, 14. 9., sobota, 16.30
Sl.ORLOVÁ B: TJ Petřvald
8. kolo, 21. 9., sobota, 16.00
TJ Petřvald: B.RYCHVALD
9. kolo, 28. 9., sobota, 16.00
Bohumín B: TJ Petřvald
10. kolo, 2. 10., středa, 16.00
B.RYCHVALD: TJ Petřvald
11. kolo, 5. 10., sobota, 15.30
TJ Petřvald: Sl.ORLOVÁ B
12. kolo, 12. 10., sobota, 15.30
TJ Petřvald: F.ORLOVÁ
13. kolo, 19.10., sobota, 15.00
Sl.RYCHVALD: TJ Petřvald
14. kolo, VOLNO
15. kolo, 2.11., sobota, 14.30
Sn.LOUKY: TJ Petřvald
16. kolo, 9.11., sobota, 14.00
TJ Petřvald: DOUBRAVA
17. kolo, 16.11., sobota, 13.30
TJ Petřvald: Bohumín B
18. kolo, 23.11., sobota, 13.00
Sn.HAVÍŘOV: TJ Petřvald
DOROST
1. 6. – mistrovské utkání kraj. soutěže (22. kolo).
Frýdlant n. / O. – TJ Petřvald 5:0 (2:0)
Sestava: D. Kašniar - L. Pavlas, D.
Knorr, M. Dvořák, J. Cífka – O. Cudrák,
O. Kostka,
M. Gorovič (61.´L. Písečný), O. Pytlík
– P. Bitala (71.´M. Paluv), F. Marek.
2. nejlepší tým soutěže dorostence
Hepa zcela převálcoval!
15. 6. – mistrovské utkání kraj. soutěže (23. kolo).
TJ Petřvald – H. Suchá 0:1 (0:0).
Sestava: D. Kašniar – L. Pavlas, D.
Knorr, M. Dvořák, J. Cífka ( 46.´L.
Budina ) – O. Cudrák, O. Kostka, O.
Pytlík, R. Karkoschka – M. Gorovič (
76.´L. Písečný ), F. Marek.
Zbytečnou porážkou si dorostenci velmi zkomplikovali boj o záchranu.
17. 6. – mistrovské utkání kraj. soutěže (24. kolo).
TJ Petřvald – Frenštát p. / R. 2:2
(1:1).
Branky: P. Bitala (as. L. Budina), O.
Kostka (as. L. Pavlas).
Sestava: D. Kašniar – F. Marek, D.
Knorr, L. Pavlas, J. Cífka – O. Cudrák,
O. Kostka, M. Gorovič, L. Budina
(71.´V. Cieplik) – O. Pytlík, P. Bitala
(46.´R. Karkoschka).
…výborný výkon.
19. 6. – mistrovské utkání kraj. soutěže (25. kolo).
I. Petrovice – TJ Petřvald 2:2 (1:2).
Branky: 27.´M. Gorovič (as. O. Cudrák),
36.´M. Gorovič z přímého kopu.
Sestava: D. Kašniar – F. Marek, D.
Knorr, O. Cudrák (72.´M. Krupa), J.
Cífka – V. Cieplik, O. Kostka, M. Gorovič, O. Pytlík – R. Karkoschka (70.´L.
Písečný), P. Bitala.

Starší žáci 2012/13: trenér Pavel Šeruda, Ondřej Starostka, Dominik Šeruda,
David Durczok, Vladislav Vajdo, Václav Zajíček, Vojtěch Cieplik, Jakub Crlík,
Tomáš Sklepek, Michal Krupa, trenér Radislav Durczok a ležící Vojtěch Gellnar.
Kluci dokázali uhrát na půdě favorita
bod, který znamenal záchranu v krajské soutěži!
20. 6. – mistrovské utkání kraj. soutěže (26. kolo).
Stará Bělá – TJ Petřvald 3:1 (1:0).
Branka: M. Gorovič.
Sestava: D. Kašniar – O. Cudrák, D.
Knorr, L. Pavlas, J. Cífka – O. Pytlík,
M. Gorovič, O. Kostka, F. Marek – V.
Cieplik, M. Paluv.
…hokejovým způsobem střídali : R.
Karkoschka, P. Bitala, M. Krupa a L.
Písečný.
Protože výsledek tohoto zápasu už
nemohl v tabulce nic změnit (domácí – vítěz soutěže, hosté – záchrana),
dohodli se trenéři obou týmů na hokejovém střídání.
Celková tabulka: 1. St. Bělá – 68 b.,
2. Frýdlant n. / O. – 57, 3. Albrechtice – 54, …
12. TJ Petřvald – 22, 13. Hrabová –
19, 14. Baška – 7.
FOTBALISTA SEZONY 2012 / 13
minuty utkání góly asis.
1. F. Marek
2 684 32
6
5
2. L. Pavlas
2 678 30
3
6
3. D. Knorr
2 666 30
4. O. Cudrák 2 662 31
1
5
5. J. Cífka
2 658 31
1
1
6. M. Dvořák 2 578 29
3
7
7. O. Kostka 2 317 27
1 5 16
8. D. Kašniar 2 249 26
2
9. P. Bitala
1 584 23
8
6
10. O. Pytlík 1 532 20
4
2
11. M. Gorovič 1 499 19
39 7
král střelců
12. L. Písečný 1 346 24
13. M. Paluv 1 121 27
3
14. R. Horvát 1 068 18
5
4
15. V. Zajíček
722 10
1
st. žák
16. R. Karkoschka 430 6
2
17. V. Cieplik
404 9
1
st. žák

18.
19.
20.
21.
22.

M. Slíva
T. Matušík
M. Sekera
L. Budina
M. Krupa

360
319
312
296
138

4
7
7
4
3

1
1
2
1
3
1
st. žák
23. J. Čevela
36 1
Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Dvořák, ved.
mužstva – P. Sekera (podzim), M. Sekera (jaro).
Krajská soutěž - DOROST - PODZIM
2013
1. kolo, 17.8., sobota, 14.45
TJ PETŘVALD:SKOTNICE
2. kolo, 24.8., sobota, 10.00
Frenštát: TJ Petřvald
3. kolo, 31.8., sobota, 14.45
TJ Petřvald: D.DATYNĚ
4. kolo, 7.9., sobota, 14.15
Fryčovice: TJ Petřvald
5. kolo, 15.9., neděle, 10.00
Brušperk: TJ Petřvald
6. kolo, 21.9., sobota, 13.45
TJ Petřvald: Vratimov
7. kolo, 29.9., neděle, 13.45
JABLUNKOV: TJ Petřvald
8. kolo, 5.10., sobota, 13.15
TJ Petřvald: Albrechtice
9. kolo, 13.10., neděle, 12.30
Č.TĚŠÍN: TJ Petřvald
10. kolo, 19.10., sobota, 12.45
TJ Petřvald: I.PETROVICE
11. kolo, 26.10., sobota, 12.45
H.SUCHÁ: TJ Petřvald
12. kolo, 2.11., sobota, 12.15
TJ Petřvald: St.MĚSTO
13. kolo, 10.11., neděle, 11.45
Mošnov - Petřvald
STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci zakončili jarní část krajské
soutěže jasným vítězstvím:
MFK Havířov „B“ - TJ Petřvald 2:0
(0:0)
Sestava: V. Gellnar – V. Vajdo (K), P.
Slavev, M. Krupa, O. Starostka – J.
Crlík (P. Hrachovec), T. Sklepek, V.
Cieplik, D. Durczok – D. Šeruda, V.
Zajíček.

Fotbalista sezóny 2012-2013 – starší žáci
Pořadí

Hráč

Zápasy

Minuty

Branky

1.

Durczok D.

26

1 820

5

Asistence
10

Tréninky
65

2.

Šeruda D.

25

1 715

11

6

68

3.

Krupa M.

26

1 820

0

1

57

4.

Starostka O.

21

1 450

1

2

56

5.

Sklepek T.

20

1 385

8

7

53

6.

Crlík J.

20

1 095

0

0

49

7.

Vajdo V.

18

1 155

0

2

47

8.

Cieplik V.

26

1 770

9

2

29

9.

Zajíček V.

24

1 640

15

7

27

(pokračování na str. 12)
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(pokračování ze str. 11)
TJ Petřvald – H. Suchá 5:0 (2:0)
Branky: Dominik Šeruda 3 (asistence V. Cieplik, V. Zajíček a D. Durczok), Vojtěch Cieplik (as. D. Durczok)
a Václav Zajíček (as. B. Stoklasa).
Sestava : V. Gellnar – V. Vajdo,
P. Slavev (V. Strouhal), M. Krupa, O.
Starostka – J. Crlík (P. Hrachovec), V.
Cieplik, T. Sklepek, D. Durczok (K) –
D. Šeruda, B. Stoklasa (V. Zajíček).
Celkově obsadili starší žáci v této
sezoně slušné 8. místo s celkovým
počtem 19 bodů za 5 výher a 4 remízy
a celkovým skóre 52:75.
Celou sezonu odehrálo jen 9 hráčů
příslušné věkové kategorie (ročníky
1998 a 1999). Stabilně tak tento tým
musel spoléhat na výpomoc mladších
žáků, především V. Gellnara, V. Strouhala, P. Slaveva, P. Hrachovce a B.
Stoklasy.
V soutěži aktivity „Zlatá kopačka”
zvítězil Václav Zajíček (15 branek + 7
asistencí) před Dominikem Šerudou
(11 + 6), Tomášem Sklepkem (8 +
7) a Davidem Durczokem (5 + 10).
Všechny branky a zároveň aktuální

Z letošní petřvaldské pouti
informace o týmu starších žáků jsou
stabilně k dispozici na našich internetových stránkách (www.hepopetrvaldstarsizaci.eu).

První zápas v nové sezoně
2013/2014 sehrají starší žáci pod
vedením trenérů R. Durczoka a P. Šerudy v sobotu 24.8. v 9 hod. na hřišti

ČSAD Havířov. Všechny příznivce pak
zveme na první domácí utkání proti
Horní Suché v sobotu 31.8. od 9 hod.
na hřišti HEPO.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
E-mail petrvald.sks@atlas.cz • Tel.596 541 648 • mob. 723 909 247, 723 909 247 BEZPLATNĚ • fotogalerie www.eskaes.rajce.idnes.cz
Zahájení kurzů v SKS
TAI-ČI PETŘVALD
pondělí 9. 9. 2013
Začátečníci od 16.30-17.05 hod.
Pokročilí od 17.15-18.30 hod.
JÓGA PETŘVALD
čtvrtek 12. 9. 2013
8.00 - 9.30 hod.
15.45 - 17.15 hod.
17.30 - 19.00 hod.
DĚLEJTE, CO MILUJETE,
MILUJTE, CO DĚLÁTE.

Jóga je ideální cvičení pro každého, kdo chce protáhnout své
tělo, uklidnit svou mysl a odpočinout si od každodenního stresu. Hlavní náplní lekcí je výuka
jednotlivých pozic (asan), práce
s dechem (pranayama) a relaxace. Spojení těchto tří elementů
tvoří harmonické cvičení, díky kterému zapomenete na okolní svět
a budete se soustředit pouze
sami na sebe.

Jóga to je filosofie života, životní styl, pohled na svět. Je to
způsob, jak se díváte na vše, co
zrovna děláte, jak používáte nejen své tělo, ale i mysl. Skutečná
jóga obsahuje vše kolem nás, pohled na svět, to jak se pohybuji,
naslouchám, vnímám, přijímám,
to co jím i jak spím, jak se mě dotýká okolní dění… a každý z nás
si z ní bere větší či menší část.
I my se spolu učíme v kurzech,
které v Petřvaldě probíhají už více
než 25 let, poznávat své tělo,

pracovat s dechem, pohybem
a myslí tak, abychom si neubližovali - jak při cvičení, tak posléze
i v každodenním životě při jakékoliv činnosti.
Učíme se klidu mysli a dobré
náladě a využíváme k tomu různé
techniky, které nám jóga nabízí.
Je jich velmi mnoho a účastníci
kurzů mají možnost si vybrat z nabídky to, co v daném okamžiku
potřebují pro své zdraví.

Proto s námi může cvičit každý, jde jen o to poznat a pochopit,
co je v daném okamžiku pro něj
dobré a potřebné, naučit se pohybu lehkému a bez násilí, který
protáhne zkrácené svaly, rozhýbe
ztuhlé klouby, ztiší a zklidní mysl
a uvolní napětí a stres.
Zkrátka naučit se NASLOUCHAT SVÉMU TĚLU a vycházet
z jeho momentálních možností
J. Burová
a potřeb.
TAI-ČI V PETŘVALDĚ SE CVIČÍ
UŽ 6 LET

Cvičí se v SKS Kulturní 150
(středisku kulturních služeb knihovna).
Od září přijímáme nové zájemce o cvičení. Cvičení je určeno
pro kohokoliv bez ohledu na věk,
tělesné proporce či fyzickou zdatnost. Pro začátečníky i pokročilé.
Cvičíme pod vedením paní
Evy Kubisové, žačky Ing. Jana
Turnebera - zakladatele Českého
centra tradičních čínských cviče-

ní (ČCČC) a sifu Yuan Xiu Gang,
který je členem 15. generace školy Wudang San Feng Pai v Číně.
Osobně cvičila na 5. Mistrovství
světa wuschu v r. 2012 v Huangzhou (Čína), kde reprezentovala
ČR ve dvou disciplínách.
TAI-ČI STYLU JANG v pojetí
paní Evy vás seznámí se základy
tohoto čínského cvičení vycházejícího z klidných a mírných pohybů, které jsou charakteristické
svými sladěnými rytmickými cviky. Tato cvičení zajišťují a akumu-

lují přísun vitální energie, pročišťují energetické dráhy, slouží především k podpoře fyzické kondice
a navození pocitu pohody. V Číně
jsou tato cvičení
motivována
snahou o zachování, prodloužení
a zkvalitnění života.
Zveme všechny zájemce.
Základní kurz uvede účastníky
do umění pohybu vycházejícího ze
starodávných východních tradic.
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Naučíme se „zastavit“, celkově
uvolnit a ztišit mysl a tělo.
Přirozeným vedlejším efektem
je zmírnění negativních dopadů
akutních stresů, navození pocitu
harmonie a pohody (pro úplné
i věčné začátečníky).
V měsíci říjnu se uskuteční beseda s lékařem na téma: cvičení tai-či a vliv na zdravotní stav,
která bude i pro nečleny kurzu.
Osnovu kurzů tvoří:
* standardní sestavy tai-či cvičené i v čínských parcích. Začínáme
jangovou sestavou 24 cviků, pokročilí - opakování sestav.
* tradiční sestavy z Wudangských
hor včetně různých druhů čchikungů
Co docílíme:
* zlepšení práce s energií, vylepšení motoriky, kondice, naučíme
se relaxovat a další techniky.
Noví zájemci, informujte se na
tel.: 737 948 848
KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ
Má
za
sebou první
rok činnosti.
Jak se spolu bavili a co
vše
prozatím
absolvovali uvidíte na „spolkové výstavě“, které se členové
zúčastní.
Horké léto utlumilo schůzky,
na prázdninové akce SKS vyráželi jen ti nejotrlejší, nicméně
v září už zase v plné síle v úterý
17. září 2013 v 10.00 v SKS.
Setkání po prázdninách –
čeká vás příprava prezentace
na „ spolkovou výstavu“, společné posezení a porada - co
vše přichystáte návštěvníkům
v KD a také, co byste rádi viděli a zažili na podzimních akcích.
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Ve středu 2. října 2013 na 18.30
JEDEME DO DIVADLA Antonína Dvořáka v OSTRAVĚ
na operu ANNA BOLENA Gaetana Donizettiho
Anna Bolena je tragická postava, jak se sluší a patří – hluboce zraněná, přesto neustále
důstojná a majestátní, zcela odlišná od toho, jak ji líčí historie.
Operní příběh nevinné anglické
královny odsouzené k smrti svým
necitelným manželem Jindřichem
VIII., který už ji nemiluje, dojímal
publikum již v době svého vzniku.
Shodou náhod ale tato opera nakonec upadla v zapomnění a dočkala se znovuzrození až v padesátých letech minulého století
v souvislosti s pěveckým mistrovstvím Marie Callas a v nedávné
době také díky fenomenálním
pěvkyním Editě Gruberové a Anně
Netrebko. V Ostravě Anna Bolena
dosud nikdy uvedena nebyla. V titulní roli se představí dvě naše
vynikající sólistky – Jana Šrejma
Kačírková a Agnieszka Bochenek-Osiecka.
Nastudování v italském originále s českými titulky.
Vstupenky máme ve slevě - budou v prodeji po 10. 9. 2013.
Objednávejte e-mailem nebo telefonicky co nejdříve.
Zajímavé akce v okolí
Připomínáme: Den železnice
a železničářů 21. 9. 2013
Malé upozornění milovníkům
mašinek, kteří s námi byli na exkurzi v depu Bohumín nebo vloni
na oslavách DŽ na akce všude
okolo- hlídejte si termíny „nostalgických jízd“ a oslav v Ostravě
a Bohumíně.
Stojí za to vzít děti a vypravit
se – budete mít možnost navštívit na nádražích zákoutí, do kte-

rých se jinak nepodíváte, povozit
se v dřevěných vagoncích tažených párou a projet se třeba po
vlečkách krajinou, kterou uvidíte
z úplně jiného úhlu pohledu než
znáte ze silnice.
KEEP SMILING GOSPEL ORLOVÁ

Amatérský gospelový sbor pro
všechny generace pod organizací sdružení YMCA Orlová pořádá
zajímavou akci pro milovníky
hudby a zpěvu.
Věnuje se zejména gospelovým
písním a spirituálům - většinou
v angličtině. Písně jste si mohli vychutnat například na novoročním
koncertě v kostele sv. Jindřicha
v Petřvaldě (viz foto). Teď nabízejí
možnost báječně stráveného víkendu – můžete se zúčastnit gospelového víkendu v Orlové.
Gospel workshop 13. - 15. září
2013.
Tak už je to tady, David Daniel z Londýna potvrdil svou účast
na letošním workshopu a přijede
13.-15. září naučit nadšence
a zájemce zase několik nových
písní.
Husův dům Českobratrské církve evangelické Orlová.

Podrobnosti na
www.keep-smiling.cz
Závěrečný workshopový koncert pro veřejnost 15. 9. 2013
v 16.30 hod. Husův dům Českobratrské církve evangelické - velký
sál v 1. patře
Vstupné: 100 Kč

KARVINSKÉ VARHANY
- září 2013 vždy v 16.00 hodin
IX. ročník festivalu varhanní
hudby
V kostele Povýšení svatého
kříže v Karviné - Fryštátě se po
čtyři zářijové neděle rozezní moderní i klasická hudba v rámci
Karvinských varhan.
Více o jednotlivých koncertech najdete na stránkách MěDK
Karviná.
Komedie Kena Ludwiga Něžné
dámy v MěDK Karviná
středa 25. 9. 2013 v 19.00 hodin
Pavel Nový a Jan Révai jsou
hlavními hvězdami divadelního
představení Něžné dámy. Komedie Kena Ludwiga, kterou nastudovalo Docela velké divadlo Litvínov, je o dvou hercích bez peněz,
kterým osud přinese šanci přijít
k bohatství.

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
blíží se znovu otevření krásně zrekonstruované knihovny.
Již v pondělí 2. září se na vás
těšíme!
Modernizace knihovny proběhla v rámci projektu „Kulturní pohraničí – vytvoření moderní
kulturní infrastruktury v Jasienici
a v Petřvaldě“ – projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko
– Ślask Cieszyński Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

Fotky z průběhu rekon strukce zveřejníme na webových stránkách www.petrvald.
knihovna.cz po otevření knihovny.
Nové webové stránky knihovny
www.petrvald.knihovna.cz
Stránky Vám představí knihovnu a služby, které nabízí. Budou informovat o aktuálním dění
v knihovně. Představí zajímavé
projekty, do kterých se knihovna
zapojuje nebo je podporuje. Najdete zde fotogalerii z akcí a jiné
činnosti, on-line katalog, odkazy
na zajímavé webové stránky, anke-

ty a další zajímavosti. Doufáme, že
na stránkách snadno najdete vše,
co budete hledat, a bude příjemné
je navštěvovat.
Za knihovnu knihovnice
Lucie Šidlová a Monika Molinková

Tel.: 596 541 342
E-mail: petrvald.knihovna@atlas.cz
Fotky z akcí
na http://knihpe.rajce.idnes.cz/
Web: www.petrvald.knihovna.cz
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Budeme si povídat s Ing. Josef Němcem,
starostou TJ Sokol Petřvald
Pane Ing. Němče, kdy jste se
stal starostou TJ Sokol?
Pokud by po revoluci nebylo
buldočí práce prvního starosty
TJ bratra Věroslava Nieče spolu
s paní Jarkou Luberovou, tak bychom dnes tento rozhovor nemohli uskutečnit. Prvnímu starostovi
vděčíme za to, že naše malá TJ je
znovu vlastníkem sokolovny a celého okolního areálu. Je třeba vyzvednout také práci jeho nástupce
Mirka Jiruška, který pro sokolovnu
a celou TJ Sokol Petřvald doslova dýchá.
Jsem tedy v novodobé historii
naší TJ třetím starostou. Byl jsem
zvolen letos v březnu na volební
valné hromadě. Musím říci, že po
těchto dvou starostech mám před
sebou nelehký úkol udržet Tělocvičnou jednotu Sokol Petřvald
v dobrém světle před veřejností
našeho města.
Víme, že se v TJ potýkáte
s problémy, zejména finančními.
Město Petřvald vám i v letošním
roce v rámci svých možností poskytlo finanční dotaci. K čemu
jste ji využili?
V současné době se snažíme
maximálně komerčně využít veškeré prostory naší sokolovny, abychom zabezpečili nejen chod budovy a sportovního sálu, ale také
chceme v této historické budo-

vě postupně provádět
rekonstrukce a udržet
historický ráz této jedné z mála sokoloven v
našem kraji.
Dotaci z města použijeme na úhradu energií a plánovaných i neplánovaných oprav budovy sokolovny. Již teď
mohu konstatovat, že tento rok je
pro nás velmi nepříznivý. Museli
jsme neplánovaně provést izolaci
části budovy, kde se nachází dětská školička „Smíšek“. Další velká a nečekaná investice v tomto
roce je také oprava střešní krytiny
(cca 200 m2). Nechali jsme opravu vyčíslit firmou a dostali jsme se
na částku okolo 35.000,-Kč. Tak
velkou investici si nemůžeme dovolit, a proto si opravu provedeme
svépomocně.
Máte svou sportovní základnu, zájemci o členství se mohou
i nadále hlásit do TJ SOKOL. Co
jim nabízíte?
Sportovní základna se v současné době skládá z hráčů nohejbalu, florbalistů a tarokářů. Nohejbalisté narozdíl od tarokářů
a florbalistů sice nehrají žádnou
soutěž, ale pravidelně vozí medaile
či poháry z různých turnajů, z toho
posledního v Tiché přivezli pohár
pro vítěze.

Florbalisté se již
tři roky účastní Podbeskydské ligy, která
se hraje pod záštitou
Beskydské župy Sokolské J. Čapka. Po
prvních neúspěších
dnes již vyhrávají zápasy a jsou naprosto
rovnocennými soupeři
ostatním týmům.
Tarokáři se již několik let účastní Moravské tarokové ligy, Grand
prix Slezska ( mezinárodní soutěž,
které se účastní hráči z České republiky a Polské republiky). Také
jsou pravidelnými účastníky Mistrovství republiky. Ze všech těchto soutěží vozí pravidelně medaile
a poháry a umísťují se na předních
příčkách.
Každým rokem v naší sokolovně pořádáme mezinárodní turnaj v tarokách. V letošním roce
se v sobotu 7.září koná jubilejní
10. ročník. Počítáme s účastí kolem 70 hráčů z ČR a Polska.
Tělocvičná jednota je otevřena
pro všechny sportuchtivé občany. Do tělocvičny chodí pravidelně
hrát občané stolní tenis, volejbal,
nohejbal, florbal, badminton, malý
fotbálek. Tělocvičnu využívají i ke
cvičení ženy - kalanetika, zumba,
aerobic apod. Všechny tyto sportovní aktivity lze provozovat celoročně.

Jaký je pro vás (starostu TJ),
ale i pro celou organizaci v nejbližší době nejdůležitější termín akce
pro veřejnost? Co v této akci
chystáte zejména pro mládež?
Děkuji za tuto otázku. Tou jste
mi velmi pomohla, protože v září
chystáme nový projekt a chtěli
bychom, aby se stal tradicí. Nazvali jsme ho „Den sportu, jídla
a zábavy“. Uskuteční se v sobotu
21. září. Právě v tento den slavnostně zahájíme oficiální provoz
na nově opraveném fotbalovém
hřišti. V rámci tohoto dne TJ Sokol
společně se SŽ - paneláky a Nová
Dědina, TJ HEPO a restaurací Sokol uspořádáme:
* vyhodnocení soutěže „Petřvaldská buchta“ – maminky a dcery
* fotbalový turnaj - tátové
* jízdy na koních – pro všechny
* střelba se vzduchovky
Tímto bych chtěl všechny občany pozvat, začínáme ve 13 hodin losováním fotbalového turnaje. Věřte, nebudete se nudit.
Pokud sestavíte tým neregistrovaných hráčů, můžete se ještě telefonicky přihlásit na čísle
736 641 720 BEZPLATNĚ.
Přejeme Ing. Josefu Němcovi
spoustu energie a elánu při řízení této sportovní organizace v našem městě.
Za rozhovor děkuje J. Skálová.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Kucmoch
5 velkých brambor, 1,5 lžíce škvarků, 1 lžička podmáslí,
2 vrchovaté lžíce hladké mouky,
1 lžíce sádla na vymaštění plechu, 2 větší jablka nebo švestky, kysaná smetana, pepř, sůl.
Nastrouháme brambory, přidáme dvě lžíce hladké mouky,
zamícháme, přilijeme podmáslí
pro zjemnění, zamícháme, přidáme škvarky a opět promícháme.
Osolíme a opepříme. Vše důkladně promícháme a těsto necháme
odležet. Plech vytřeme sádlem,
bramborové těsto vlijeme na plech
a rozetřeme do vrstvy cca 4-5 mm.
Na vrch naklademe plátky jablka
(mohou být i švestky nebo půl plechu jablka a půl švestky). Dáme
zapéct do trouby. Nakrájíme na
porce a na talíři je zdobíme šlehanou kysanou smetanou.
Lepenice
1 kg brambor, 1 kg kysaného
zelí, 1 cibule, 15 stroužků česneku, sádlo, 300g vepřového bůčku.

Brambory a zelí uvaříme každé
zvlášť. Brambory scedíme, rozšťoucháme do hladka a smícháme
s okapaným zelím. Cibuli osmažíme a spolu s utřeným česnekem
vmícháme do lepenice. Nakonec
vmícháme usmažený, na drobné
kostičky nakrájený bůček. Možno
podávat samostatně nebo jako
přílohu k masu.
Bramborové vdolky
500g polohrubé mouky, 2 studené vařené brambory, 3 lžíce
cukru, 3 lžíce másla nebo Hery,
3/8 l mléka, 25g kvasnic 1 žloutek, sůl, tuk na plech, povidla
a strouhaný tvaroh na ozdobu.
Do mouky přidáme cukr, jemně nastrouhané vařené brambory, rozpuštěný tuk, žloutek, kvásek, mléko, špetku soli. Vypracujeme ne příliš tuhé těsto a dáme
kynout. Z vykynutého těsta pak
odkrajujeme stejně velké kousky,
tvarujeme do bochánků a klademe na pomaštěný plech. Ještě
chvilku necháme kynou a pak pe-

čeme. Upečené vdolky
pomažeme povidly a posypeme strouhaným tvarohem.
Závin
s kysaným zelím
Na těsto: 500g moučnatých brambor, sůl,
vejce, polévková lžíce
krupice.
Na náplň: 750g kyselého zelí,
sůl, pepř, kmín, 100g prorostlého
špeku, 1 cibuli a čtvrt litru kysané smetany.
Brambory uvaříme, nastrouháme a s ostatními přísadami
uděláme tuhé těsto. Potom špek
a cibuli jemně nakrájíme a osmažíme, přidáme kyselé zelí s kořením a společně podusíme. Pak
ještě přidáme kysanou smetanu
a necháme vychladnout. Těsto vyválíme, navrch dáme náplň a zavineme. Pečeme do zlatova při 180
stupních. Jako příloha je výborný
nějaký zeleninový salát nebo bylinkové omáčky.

Bramborové karbanátky
s uzeným masem
500g vařených brambor, 200g
vařeného uzeného masa, 2 vejce,
petrželová nať, hladká mouka na
obalení, sůl, pepř, olej na smažení, strouhanka.
Vařené maso nakrájíme na
drobné kousky a k němu přidáme
studené vařené oloupané a nastrouhané brambory, sůl, sekanou
petrželovou nať, vejce a špetku
pepře. Směs dobře propracujeme
a tvoříme malé karbanátky, které
namáčíme v hladké mouce, rozšlehaném vejci a obalujeme ve strouhance. Smažíme na oleji do zlatova. Podáváme s hlávkovým zelím.

etřvaldské noviny

15

Blahopřání

Blahopřání

Dne 27. srpna 2013 oslavila 70 let
paní Veronika Černá.
Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží,
smích ať pokrývá tvůj ret a to nejmíň do sta let.
To vše Ti přeje dcera Jana, zeť Olda,
vnučka Gabka s Péťou a Kryštůfkem
a vnučka Marťa s Michalem.

Dne 10. srpna 2013
oslavili manželé
Anna a Štefan Ďurášovi
50. výročí společné cesty
životem. Z celého srdce jim
přejeme vše, co dělá život
krásným... Ať je v každém dni
i nadále provází láska, zdraví,
Boží požehnání, radost,
štěstí. A nechť se jim vyplní
vše, po čem jejich vzácná
srdce touží.
Máme Vás nevýslovně
rádi a z celého srdce Vám
velmi děkujeme mj. za Vaši
každodenní lásku, péči,
vzácné rady, podporu,
pomoc i obětavost.
S láskou a přáním všeho
nejkrásnějšího za celou
rodinu dcera Drahuška
s Pepíkem, syn Jirka, vnučka
Nikolka, vnuci Radeček,
Jakoubek, Josífek a celá
rozvětvená rodina i přátelé.

Blahopřání
Dne 15. září 2013 oslaví naše maminka,
babička a prababička
paní Květuše Vitalová
85. narozeniny.
Do dalších let jí přejí hlavně zdraví, štěstí
a životní pohodu dcery Jana a Marie
s rodinami.

Blahopřání
Dne 26. srpna 2013 se dožívá naše maminka
paní Jarmila Ondruchová 85 let.
Na světě jsi a víš už o něm mnohé,
Tobě dneska připíjíme na štěstí a na zdraví,
Tebe rádi oslavíme, přejeme vše nejlepší.
Syn Jiří s rodinou.

Blahopřání
Dne 1. září 2013 oslaví své 50. narozeniny
můj manžel pan Břetislav Sojka.
Do dalších let hodně zdraví, lásky a životního
optimismu Ti přejí manželka Ivana, syn Lukáš
s manželkou Marií, dcera Lucie s přítelem
Jakubem, vnučky Žofie a Slávinka, tchán
Otakar a rodiče Břetislav a Jiřina Sojkovi.

Vzpomínka
Dne 13. srpna 2013 jsme
vzpomněli 10. smutné výročí
úmrtí pana
Svatopluka Dvořáka.
S láskou a úctou vzpomínají
syn Karel a dcera Radka
s rodinami.

Společenská
čenská
kronikaa
Blahopřejeme
e
jubilantům
Božena Latušinská

90 let

Věra Mazgajová

90 let

Jarmila Ondruchová

85 let

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

Narozené děti
Nina Uhrová
R o d i čů m b la h o p ř e j e m e
k narození děťátka.

Uzavřená manželství
Tomáš Adamiec a Lucie Pohlová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Zemřeli občané
Dagmar Bernatíková

61 let

Božena Hvizdošová

83 let

František Lapiš

83 let

Marie Skybová

71 let

Jarmila Vlachová

86 let

Pozůstalým v yslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka

Vzpomínka

K narozeninám již nemůžeme přát, jen kytičku
květů na hrob dát, zapálit svíčku a zavzpomínat.
Dne 14. srpna 2013 by se dožil pan Miroslav
Foltýn 60. let. Odešel nám 31. března 2005.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
Danuše, děti Renáta, Marcela a David
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo lásku a dobro rozdával, nezemřel, žije
v našich srdcích dál.
Dne 16. srpna 2013 jsme vzpomněli 16. výročí
úmrtí naší milované maminky a babičky paní
Anny Majdové z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomínají synové Petr, Jiří
a Miroslav s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 17. srpna 2013 jsme vzpomněli 3. smutné
výročí úmrtí našeho tatínka pana Bronislava
Bryly. Dne 1. října 2013 vzpomeneme jeho
nedožité 77. narozeniny.
Vzpomínají synové Stanislav a Jaroslav s rodinami.

Dne 14. srpna 2013 jsme vzpomněli
nedožitých 73 let pana Zdeňka Havlíka.
Zároveň v měsíci srpnu 1. smutné výročí jeho
úmrtí a 5. výročí úmrtí paní Aleny Havlíkové.
S láskou vzpomínají dcera Dana s manželem,
syn Zdeněk, vnučky Markéta a Petra
s rodinami, pravnoučata Andrejka a Mireček.

Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 22. srpna 2013 jsme vzpomněli 1. výročí
úmrtí našeho drahého pana Milana Křístka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Ludmila
a vnuk David s rodinou.

Vzpomínka
Dne 21. srpna 2013 jsme vzpomněli
100 let od narození našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana Vítězslava Antošíka.
Vzpomínají a nezapomenou dcera Jarmila
a syn Jaromír s rodinami.
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Vzpomínka

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci.
Své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínky se sem vrací.
Dne 13. září 2013 vzpomínáme 3. smutné
výročí úmrtí mého druha pana Veleslava
Studnika. S láskou a vděčností vzpomíná
družka Anděla s rodinou. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš
nám, maminko, chybíš nám všem.
Dne 9. srpna 2013 by se dožila 97 let paní
Štěpánka Trombiková, dne 17. června jsme
vzpomněli 19. smutné výročí jejího úmrtí.
Vzpomínají dcera Marie, synové Josef, Jan
a Jaroslav s rodinami.

Vzpomínka

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Dne 17. srpna 2013 by oslavila naše milovaná
manželka, maminka a snacha
paní Pavla Fuksová 45 let.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jan, dcera
Andrea s přítelem Rostislavem a tchýně Libuše.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás
dne 23. července 2013 navždy opustil ve věku
nedožitých 90 let pan Milan Kreuzinger.
Dě
Děkujeme
všem, kteří tichou vzpomínkou
uctí jeho památku.
Zarmoucená rodina.

Přišlo nám poštou…
Malé okénko poezie
Ráno v lese
Slunce vodopád se dere větvemi,
začíná budit spáče na zemi.
První pták ve větvích už vstává,
pod nohou srnky zvlní se tráva.
Kos opustil už z větví postýlku
a z táhlých tónů dal se do trylku.
Když pod nohou mi větev zapraskala,
veverka pak se mihla ve větvích,
ta neposedná akrobatka malá.
Slyším jak datel buší do tamtamu,
tu pavouk staví svojí nepropustnou bránu.
V trávě jsou květy téměř barev všech,
zde pařez obrůstá zas jemný mech.
Les končí zde už nízké je jen smrčí,
u něhož se pár drobných hříbků krčí.
Nechám je tam, domů je neodnesu,
vždyť patří mu, vždyť patří tomu lesu.
Domů si nesu lesa vůni,
od větví rozcuchané vlasy.
Jsem plný zážitků a dojmů,
z té lesní obyčejné krásy.
HARYJAN

Vzpomínka

Život byl tak krásný, chtělo se mi žít, avšak
přišla zlá nemoc, musel jsem od Vás všech
navždy odejít. Dne 1. září 2013 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí našeho bratra, švagra,
strýce a bratrance pana Františka Knybla.
Na Tvoje šlechetné srdce, Františku, nikdy
nezapomenou sestry Anna a Marie s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Vzpomínka

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Dne 2. srpna 2013 jsme vzpomněli nedožitých
80. let paní Evy Pavelkové.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou
syn Rostislav s rodinou.

Vzpomínka

Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli, za ruce,
které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že jste byli,
za každý den, který jste s námi žili.
Dne 8. září 2013 uběhne 90 let od narození a 1. září
2013 7 let od úmrtí pana Albína Berana. 26. září 2013
by se dožila 86 let jeho manželka paní Vítězslava
Beranová. S láskou a vděčností vzpomínají dcera
Alena s rodinou Ulenfeldovou, dcera Šárka s rodinou
Návratovou a syn Ladislav s rodinou Beranovou.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás
dne 8. srpna 2013 navždy opustila
paní Libuše Sklepková.
Zarmoucená rodina.

INZERCE • INZERCE • INZERCE
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

NOVÁ PRODEJNA

Realitní kancelář

R. K. ELEFANT, s.r.o.

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Prodejna se nachází v ŠenovČ na ulici TČšínská 698
(v budovČ restaurace Šenovská Bašta,
vedle ovoce a zeleniny, naproti kvČtináĜství Viola)

Najdete u nás širokou nabídku zdravé stravy.
napĜ. biopotraviny, bezlepkové, DIA, natura, zdravé sladkosti a další
produkty,které jsou dĤležitou souþástí pro správné fungování organismu.

Možnost objednávky potravin z katalogu na prodejnČ

přijme do svého týmu nové makléře
pro oblast Bohumín, Rychvald a Petřvald.
Nabízíme nadstandardní ohodnocení.
Bližší info na tel.: 777 925 003

OtevĢeno PO-PÁ 8:00-17:00hod.
TČšíme se na Vaši návštČvu tel. 604 149 481 email: zdravi.senov@seznam.cz

PIDI TAXI
Večerní zábava s diskotékou
pro všechny od 20:00

STOLAŘSTVÍ
MaJaMi

TAXISLUŽBA - DRINK SERVIS
- NONSTOP
- SLEVY PRO SENIORY

Tel.: 737 835 341
PROZVOŇTE NÁS, ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

NovĒ zĢízené soukromé JESLE a MATEġSKÁ ŠKOLA

Nábytek na míru
* kuchyně * kanceláře
* skříně
* stoly * postele
Mob.tel. 731 414 311
www.stolarstvimajami.cz

VÝVOZ A ČIŠTĚNÍ
ŽUMP, SEPTIKŮ
A JÍMEK
Skrzyžala Josef
volejte kdykoliv
739 424 311

INFO

ul. Šenovská Ā. 356, PetĢvald
PĢijímáme dĒti ve vĒku od 1 roku do 6 let.
Provozní doba je od 6 do 18 hod,
a to po všechny pracovní dny v roce.
Nabízíme také hlídání nepĢihlášených dĒtí podle potĢeby rodiĀĪ.
PĢihlášky a bližší informace najdete na

K INZERCI

www.msmajdalenka.cz nebo na tel. 602 707 181.

www.petrvald.info

ZAÿÍNÁME V ZÁġÍ!
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OtevĢeno PO-PÁ 8:00-17:00hod.

PIZZA od KRTEýKA
AKCE 3+1 ZDARMA
Obejednejte si jakékoli 4pizzy nebo hlavní jídla a
nejlevnČjší z nich máte Zdarma

tel.603 50 11 11

Kominictví Bohuslav Kniezek
- čištění, revize a kontroly komínů.
Tel: 777 333 500
www.kominicek.com

Maso – Uzeniny
Garantujeme čerstvost výrobků, čistotu,
příjemnou obsluhu a dobré ceny!
Po kr ačuj eme v rod inné trad ici, ktero u jste znali .
Najdete nás na adrese: Ostravská 542, Petřvald u Karviné;
Naproti benzínové pumpy vedle pekařství.

Odpovědnou vedoucí je Dagmar Kowalská.
Prodáváme: Denně dovážené maso (drůbeží, vepřové a hovězí).
Masné výrobky bez sóje a separátů. Vše od českých výrobců.
Lucie Cieślarová, Maso – Uzeniny
IČ: 01403559, DIČ: CZ8358135181

etřvaldské noviny

19

9ë.83.29ĩ
1(-9<ääÌ02æ1e&(1<
0Ďĉ
+/,1Ì.
026$=
%521=
1(5(=
æ(/(=2SRX]HY+DYtĢRYď

Dç.Ā
Dç.Ā
Dç.Ā
Dç.Ā
Dç.Ā
Dç.Ā

3URYR]RYQ\


3HWĢYDOGäHQRYVNi
3R²3i²_WHO


2VWUDYD²9tWNRYLFHXO1HUXGRYD
3R²3i²_WHO





+DYtĢRY6WDQLĀQt
3R²3i²_WHO


9åHFKQ\SURYR]RYQ\MVRXY\EDYHQ\GLJLWiOQtPLYiKDPL
ZZZPHWDOIDNWRUF]


9SURYR]RYQď+DYtĢRY
Y\NXSXMHPHçHOH]RLSDStU
=GHWDNpGLVSRQXMHPH$8729É+28








etřvaldské noviny

20

KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIČ
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

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

Tel.: 603 948 057, 728 548 768

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

Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199
e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

MASÁŽE
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377
Nepodceňujte své síly, zdraví a vitalitu. Po práci, či sportu je
třeba tělu i duši vrátit energii. Nabízím každý všední den v KD
Petřvald masáže různého zaměření. Klasickou, thajskou bodovou, reflexologii plosky nohou, speciální medovou a čokoládovou, které nejsou pro efekt - jak se mnozí domnívají.
Váš masér Jarmila Pavlovská
Tel.604705621

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
V BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mobil: 605 140 362
Opravy provádíme v lokalitách: Petřvald, Rychvald,
Orlová, Dětmarovice, Bohumín a Ostrava.

V Petřvaldě, Odborů 1180,
provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést 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, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými
metodami: Dornova metoda, Kraniosakrální terapie, Spinal
touch, Rolfing, lymfatická masáž, atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 781 811,
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.reiki

RESTAURACE MOKROŠ
vás zve na minutková a grilovaná jídla
na terase i v restauraci.
Vaříme každý den
Po – Ne od 11.00 – 21.00 hod.
Zve kolektiv Restaurace Mokroš.
Tel. 596 542 021
www.restauracemokros.cz

Petřvaldské noviny, měsíčník, náklad 2.890 výtisků, ev.č. MK ČR E 12134. Vydává město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald,
IČ: 00 597 593. www.petrvald.info. E-mail: meupetrvald@iol.cz. Předseda redakční rady: Jarmila Skálová, tel. 596 542 900. Příspěvky a inzerci
lze podávat nejpozději do uzávěrky. Příspěvky jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátu WORD. Kontakt: tel. 596 542 904,
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