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Přesun a zpevnění starého důlního díla

– první krok k výstavě nové radnice v Petřvaldě
Občané Petřvaldu jistě zaznamenali v minulém měsíci práce,
které probíhaly na pozemku před
Kulturním domem v Petřvaldě.
V rámci přípravy na výstavbu nové
radnice, která by měla být zahájena na jaře příštího roku, bylo nutno
vyřešit „Rekonstrukci a zajištění
starého důlního díla Jámy č. XV
(k.ú.Petřvald u Karviné)“.
Pozemek, na němž se toto důlní dílo nachází, bude využit v rámci zpevněných ploch před novou
radniční budovou. Bylo tedy nutné
provést zajištění oblasti teoreticky pravděpodobného závalového
prostoru ústní jámy odplyňovacího
okolí a jeho okolí pomocí geodesky. Práce byly provedeny v souladu se zpracovanou projektovou
dokumentací fy After mining, a.s.,
která byla rovněž podkladem pro
výběr dodavatele těchto odborných prací.
Rada města dále rozhodla, že
v rámci prováděných prací bude
vyústění starého důlního díla přesunuto o cca 5 metrů tak, aby na

budoucím náměstí bylo umístěno
uprostřed plochy a bylo využito
jako architektonický prvek nově
vzniklého prostoru.
Práce proto byly rozděleny do
dvou etap:
1.etapa: statické zajištění
Jámy č. XV výstavbou geodesky
s osazením dočasné odvětrávací
nástavby a dočasným ohrazením
odvětrávací nástavby – před započetím samotné stavby radnice,
která byla ukončena v říjnu letošního roku.

2.etapa: montáž nové odvětrávací nástavby a obestavění architektonickým prvkem po ukončení
stavby radnice a položení dlažby
nového náměstí.
V současné době je tedy zajištění starého důlního díla dokončeno a další práce proběhnou až
po ukončení výstavby nové budovy radnice.
Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního
odboru Městského úřadu Petřvald
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TERMÍN UZÁVĚRKY
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
A Č. 12 JIŽ

2. PROSINCE 2013
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin
jsou zveřejněny na

www.petrvald.info

POZVÁNKA

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013

Zveme vás
na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
18. prosince 2013
v 15.30 hod.
v kulturním domě.

Výsledky hlasování za město Petřvald
celkem
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Česká str.sociálně demokrat.
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Platné hlasy
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8
4
101

28,28
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1,99
3,69
1,25
4,75
0,25
0,12
3,24
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22
23
24

Suver.-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Dělnic.str.sociální spravedl.
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)

Údaje jsou převzaty z www.volby.cz (Český statisický úřad)

Platné hlasy
celkem

v%

5
66
217
35
539
828
1
37
6

0,16
2,11
6,96
1,12
17,30
26,58
0,03
1,18
0,19

Zveme rodiče a děti
na veselý

Mikulášsk ý rej
v Kulturním domě
Petřvald
pátek dne 6. 12. 2013
od 16.30 hod.
ky:
Cena vstupenky:
děti 100,- Kč
(cena
mikulášského
balíčku)
dospělí 60,- Kčč
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Hlášení poruch
veřejného osvětlení
Občané, kteří zjistí poruchu na veřejném osvětlení, mohou využít
nově zřízené telefonní linky a oznámit poruchu na tel. č. 734 898 089
denně od 7.00 hod. do 20.00 hod. SMS zprávu je možno zaslat během celých 24 hodin. Při oznamování je třeba lokalizovat místo poruchy
(ulici a nejbližší číslo popisné), dále je třeba uvést, zda svítidlo bliká
nebo úplně nesvítí, a také zda nesvítí jedno svítidlo či celá ulice (úsek).
Poruchy je také možno oznámit elektronicky na e-mailovou adresu: poruchy@elmen.cz
Službu zajišťuje firma Mendlík – Elmen s.r.o., která má s městem
Petřvald uzavřenou smlouvu na údržbu veřejného osvětlení.
Dana Szotkowská, referent odb. výst. a ŽP

Ztráty a nálezy
V měsíci říjnu 2013 byl na MěÚ
Petřvald odevzdán nález:
• černá koženková peněženka
(prázdná)
Místo nálezu: Petřvald, křižovatka
ulic Ráčkova a Ludvíkova
Majitel se může informovat
v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na
čísle 596 542 905 - Bc. Ivana
Rajdusová
V souvislosti s agendou Ztráty a nálezy upozorňujeme občany
na dosud platný občanský zákoník – zák.č. 40/1964 Sb. § 135
odst. 1 :

ODPADOVÉ OKÉNKO Č. 11/2013
VÍTE, ŽE….
… průměrný Čech ročně dostane do schránky 15 kilogramů
papírových letáků! Z toho je polovina letáků na potraviny. V Moravskoslezském kraji tak za rok přijde jen do schránek 7 500 tun
papíru! Toto množství je obrovské, takže mějte na mysli, že pokud papír správně vytřídíte, znovu se s ním setkáte v recyklované podobě.
Zdroj: www.jaktridit.cz
Dana Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA PROSINEC 2013
Prosinec
3., 4.

17., 18.

10., 11.

24., 26.

Svoz
(PET láhve )
– žluté pytle
12. prosince

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
31. prosinec

ABY DO ODPADKOVÝCH KOŠŮ NEVHAZOVALI
OBJEMNĚJŠÍ ODPAD.
*
PRO ODKLÁDÁNÍ VĚNCŮ, OBJEMNÝCH
KYTIC A TĚŽKÝCH KVĚTINÁČŮ
JSOU URČENÉ VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
POD HŘBITOVEM.
*
ODPADKOVÉ KOŠE SLOUŽÍ K ODKLÁDÁNÍ
DROBNÉHO ODPADU (SVÍČKY, MENŠÍ KYTICE AJ.)
Děkujeme.
Dana Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY

Kdo najde ztracenou věc, je
povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž
území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců
od jejího odevzdání, připadá věc
do vlastnictví obce.
Z výše uvedené citace zákona
vyplývá, že nálezce věc odevzdá
vlastníkovi, pokud je znám. Jen
v případě, že se jedná o nález bez
možnosti identifikace vlastníka,
je povinen dle zákona věc odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.

1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob

ŽÁDÁME NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA,

42. schůze Rady města Petřvaldu se konala 17. října 2013
RM rozhodla o zřízení věcných
břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila záměr pronájmu pozemku parc. č. 5375
a části pozemku parc. č. 5379
(nově označeno jako pozemek
parc. č. 5379/2), vše kat. území
Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
• o uzavření smlouvy o přijetí
účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na zabezpečení
akceschopnosti
Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Petřvald v celkové výši
1.200,- Kč.
• o vyřazení automobilu Škoda
– Fabia z evidence majetku
města.
• o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Petřvald a firmou UNIGEO, a.s. na akci „Rekonstrukce zajištění starého důlního díla Jámy č. XV (k.ú. Petřvald u Karviné)“, kterým se
mění celková cena díla takto:
437 941,21 Kč bez DPH včetně ceny za vícepráce, které
činí 38 289,10 Kč bez DPH.
• o uzavření mandátní smlouvy
mezi městem Petřvald a Českou poštou, s.p..
• o podání Žádosti o poskytnutí
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní
prostředí na zateplení budov
Základní školy Školní čp. 246
a Mateřské školy 2. května
čp. 1654 v Petřvaldě.
• rozhodla na základě doporučení bytové komise o uzavření
nájemní smlouvy na uvolněnou bytovou jednotku v domě
s pečovatelskou službou.
• o prominutí navýšení nájemného o meziroční míru inflace

nájemci nebytových prostor
České poště Gen. Svobody
čp. 929 Petřvald, s.p. v období 4/2014 - 3/2015.
RM vzala na vědomí
• předložený Plán inventur města Petřvaldu v roce 2013.
• předloženou
Výroční zprávu Základní školy a Základní
umělecké školy Petřvald Školní 246, příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013.
• výkaz o plnění rozpočtu
k 30. 9. 2013.
21. zasedání Zastupitelstva
města Petřvaldu se konalo
30. října 2013
ZM vydalo na základě §14
zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10
písm. d) a §84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění
pozdějších předpisů Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2013
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se mění OZV
č. 3/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM rozhodlo o úplatných
a bezúplatných převodech a nabytí pozemků.
ZM vyhlásilo záměr prodeje pozemků parc. č. 4955/73,
č. 4955/118 a č. 4955/126,
vše kat. území Petřvald u Karviné.
ZM vzalo na vědomí Zápis
z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná, které se konalo dne 24. 9.
2013.
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Údržba místních komunikací v zimním období 2013–2014
Město Petřvald vydává na
provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak
zmírnilo závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve
sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací v průběhu zimního období. Přesto se ze strany dodavatele setkáváme se stížnostmi na
automobily parkující na místních
komunikacích (zejména v obytných zónách např. Marjánka, Holubova kolonie, Na Svahu, Finské
domky a u panelových domů na
ul. Březinské). Z těchto důvodů
upozorňujeme řidiče motorových
vozidel na dodržování zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb.
k výše zmíněnému zákonu. Jedná
se zejména o parkování vozidel
na vozovkách, kde jsou vytvářeny
překážky jak v silničním provozu,
tak i při provádění zimní údržby
místních komunikací (pluhování)
a odvozu komunálního odpadu.
Zároveň vás upozorňujeme, že
v případě neprůjezdnosti nebude
na této místní komunikaci prováděna zimní údržba ani náhradní
svoz odpadu.
Údržba místních komunikací v zimním období 2013-2014
bude prováděna v souladu se
schváleným operačním plánem
zimní údržby a uzavřenou smlouvou mezi městem Petřvald a Janou Pulcerovou (včetně dodatků).
Pro informaci uvádíme seznam pořadí důležitosti udržova-

ných komunikací pro zmírňování
závad ve sjízdnosti místních komunikací.
Operační plán odklízení sněhu z místních komunikací
I.pořadí důležitosti – údržba
je provedena do 4 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření náledí,
a to na celé šířce vozovky:
ul. Bučinská, Gen. Svobody,
J.Holuba, Klimšova, Ludvíkova,
Podlesní, Závodní.
II. pořadí důležitosti - údržba je provedena do 12 hodin od
spádu sněhu nebo vytvoření náledí, a to na celé šířce vozovky:
ul. 2.května, A.Blachy, Březinská, Bužkovská, Do Kopce, Dolní, Družstevní, Hornická, K Muzeu, K Pískovně, K Ubytovnám,
Kovalčíkova, Kulturní, Lejskova,
Na Hranici, Na Parcelaci, Na
Zaryjích, Nad Doly, Nejedlého,
Panelová, P.Bezruče, Prostřední,
Ráčkova, Radvanická, Sokolská,
Školní, Topolová, U Samoobsluhy, Zahradní.

Mezi Poli, Modrá, Na Návrší, Na
Pořadí, Na Pustkách, Na Svahu,
Na Úbočí, Nová, Nízká, Odborů,
Okalová, Okrajová, Parys, Pod
Lesem, Polní, Porubská, Poslední, Skloněná, Slezská, Střední, Šachetní, U Hřiště, U Kina,
U Kovárny, U Kulturního domu,
U Letiště, U Stružky, U Vodojemu, U Výhybky, V Gaďoku, V Holotovci, V Olšině, V Zimném dole,
Ve Finských, Vocelkova, Vodárenská, Vysoká, Zelená.
Zimní údržbu na silnicích tj.
ul. Ostravská, Michálkovická,
Rychvaldská, Šenovská a Šumbarská zabezpečuje Správa sil-

nic Moravskoslezského kraje,
středisko Karviná.
V případě vyhlášení kalamitní
situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a neschůdná, není údržba prováděna dle
plánu zimní údržby, ale operativně
dle povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích.
Upozorňujeme občany, že
město Petřvald nezabezpečuje
zimní údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.
Děkujeme všem občanům za
pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby ve městě
Petřvald.
G.Kochová, odbor výstavby a ŽP

POZVÁNÍ K JUBILEJNÍM
SVATBÁM
Město Petřvald si dovoluje
pozvat do obřadní síně Městského úřadu v Petřvaldě k slavnostním „svatebním“ obřadům
manželské páry, které v letošním roce oslaví zlatou, diamantovou či jinou jubilejní svatbu.
Srdečně zveme zájemce,
aby si přišli dohodnout termín tohoto slavnostního obřadu na matriku MěÚ Petřvald.
Kontakt: tel.: 596 542 904.
tomkova@petrvald-mesto.cz.
Těšíme se, že toto naše pozvání přijmete a oslavíte své

III.pořadí důležitosti – údržba
je provedena po ošetření místních komunikací I. a II. pořadí,
nejpozději však do 48 hodin od
spádu sněhu nebo vytvoření náledí:
ul. Brigádnická, Červená,
Domkařská, Hnědá, Hraniční,
Hurtíkova, Chalupnická, Jindřišská, J.Rohla, K Trati, Krajní,
Krátká, Lesní, Malá, Marjánka,

jubileum
v místní obřadní síni v doprovodu sv ých
nejbližších a přátel.
Jubilejní svatby
- zlatá svatba

- 50. výročí

- smaragdová svatba - 55. výročí
- diamantová svatba - 60. výročí
I.Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Setkání jubilantů 70 a 75 let
Stalo se již pěknou tradicí, že
se některé ročníky scházejí při
svých životních výročích ke společné oslavě.
V pátek 18. 10. 2013 bylo
v sále kulturního domu organizátorkami paní matrikářkou Ivou
Tomkovou a vedoucí střediska
kulturních služeb J. Burovou vše
připraveno pro letošní setkání
jubilantů, které jménem města

Foto P. Římánek

i jménem svým přivítali a společně jim poblahopřáli členové rady
města paní Valerie Pěršalová,
pan Petr Přeček a zastupitelka
města Mgr. Šárka Němcová.
Úvodní slovo měla členka zastupitelstva města, která všem
poděkovala za vše dobré, co za
svůj život vykonali a ještě vykonají. Za pracovní úspěchy, výchovu dětí - zkrátka za vše …

Po slavnostním přípitku potěšil všechny přítomné svým
vystoupením havířovský folklorní
soubor Vonička.
Pak už byl čas na to si zavzpomínat na veselé i ty smutné
historky, na vyprávění o svých
dětech, o osudech i o plánech,
které mají, vzpomenout si i na
kamarády, kteří se tohoto setkání nedožili.

Nám nezbývá než říci, že nás
nesmírně těší tato setkání pro
Vás připravovat a blahopřát Vám
všem k Vašemu slavnostnímu
jubileu, popřát Vám hodně zdraví
a spokojenosti do dalšího života.
Nejen pro ten den dobrou pohodu, náladu a veselí. Buďte hodně šťastni !
Za KPOZ Němcová Š.
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Nezapomeňte o Vánocích na své kočky
Pestře zbarvený podzim se
nám chýlí ke konci a nastává
chladné období, které skrývá
i jedny z nejhezčích svátků v roce.
Vánoce jsou hlavně svátky klidu
a míru, ne nekonečného nakupování, shánění a nervů v různých
obchodech. Co si tedy přát letos?
Pokud se chcete i po Vánocích
a na jaře vyhnout nepříjemným
starostem s nenadálou nevánoční
nadílkou, tak nechejte své kočky
kastrovat. Možná vám připadá, že
operace není ten pravý dárek pod
stromeček či na Nový rok, ale jistě se vyplatí vzhledem k tomu, že

později nemusíte řešit noční koncerty koček pod okny a nechtěná
koťata v košíku. Zima je období
klidu, kdy kočky nemroukají, je
tedy nejvhodnější čas k zákroku.
Kastrace je výhodná nejen pro
klid majitele, ale ze zdravotního
hlediska i pro kočku. Pokud se vykastruje kočka brzy, je nižší výskyt
nádorů mléčné žlázy, zánětů dělohy a cyst na vaječnících. Kastraci
lze doporučit i u kocourů, kteří se
po zákroku tolik netoulají a přestanou se prát s cizími kocoury. Zároveň se většinou stanou přítulnější
a zamezí se i šíření různých one-

Diamantová svatba
Diamantová svatba se slaví po šedesáti letech. Abychom
s někým mohli tak dlouhou dobu
kráčet životem, je nutná tolerance, úcta, vzájemný respekt, ale
i pevné zdraví. A to už za oslavu
určitě stojí.
Také proto přišli dne 26. října 2013 do obřadní síně v Petřvaldě oslavit svou diamantovou
svatbu manželé Jiřina a Miroslav
Trombikovi. Do obřadní síně, kde
je uvítal Petr Přeček - člen rady
města, se dostavili v doprovodu
své početné rodiny. Slavnostní
řeč “oddávajícího“ okořenili svým
vystoupením zpěvačka Ľubica
Oczková, varhanice Mgr. Regina
Bednaříková, houslista Oldřich
Zemánek a přednášející Kateřina
Pyreňová. I pro nás byla velkou ctí
přítomnost na diamantové svatbě, příležitost k zamyšlení a možnost k vyjádření obdivu, neboť takových slavnostních obřadů je již
dnes jako šafránu.
Podle tradičního označení významných jubilejních svateb při-

chází pro manžele Trombikovy za
pět let jako další v pořadí kamenná svatba. A my jim mi na společnou cestu k dalšímu výročí
přejeme spoustu zdraví, svěžesti
a společné lásky.
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Foto P. Římánek

mocnění v rámci populace koček.
Do budoucna se však po zákroku musí upravit jídelníček, protože
dochází ke změnám metabolismu
a musí se přizpůsobit i krmení.
U koček se zvyšuje chuť k jídlu
a přitom je snížený pohyb a ener-

getický výdej - a to vše přispívá
ke vzniku obezity. Záleží již jen na
vás, abyste své mazlíčky udrželi
v dobré kondici a byli jste spokojeni vy i vaše kočka.
MVDr. Hedvika Krkošková

Poděkování
V nejbližších dnech oslaví své
životní jubileum vzrůstem drobná, ale duchem velká osobnost
plná energie s nevyčerpatelnou
studnicí invence. Takto velmi
stručně se dá charakterizovat
osůbka, která se jednoho pozdního odpoledne roku 1983 objevila na prahu mých dveří se slovy:
„Ahoj. Jdu na kafe. Za týden
nastoupíš k nám do školy, takže Ti musím vysvětlit, co máš
vyřídit.“
Můj úžas se nedá slovy vystihnout. Byla to má bývalá učitelka hudební nauky paní Blanka
Ryšánková.
V Lidové škole umění v Rychvaldě pobočce Petřvald začala
vyučovat v době, kdy byla ještě
studentkou Státní konzervatoře
v Ostravě. Později vyučovala také
v Lidové škole umění v Orlové, ale
její doménou zůstala dnešní Základní umělecká škola v Petřvaldě. Za čtyřicet let své pedagogické praxe naučila řadu dětí hrát na
zobcovou flétnu, flétnu příčnou i
klarinet. Její pedagogické schopnosti byly nejednou korunovány
úspěchy žáků v soutěžích a velkou měrou se podílela na kulturním dění v našem městě.
Jmenování Blanky Ryšánkové do funkce vedoucí učitelky

ZUŠ v Petřvaldě od září roku
2007 dalo vyniknout také jejím
organizačním schopnostem, za
všechny uveďme znovuotevření
výtvarného oboru. Rovněž přivedla na jeviště řadu hostujících
uměleckých osobností, jakými
byly japonská klavíristka Yukiko
Sawa nebo flétnista Jan Rokyta.
Svým citlivým přístupem a tolerantností dodnes vytváří příjemné prostředí ve škole. Z funkce
vedoucí učitelky odstoupila na
vlastní žádost v srpnu letošního
roku, ale pilířem školy a velkou
inspirací pedagogickou i organizační zůstává nadále.
Vřelé poděkování za práci,
mnoho štěstí, zdraví a rodinné
pohody přeje vedení školy a kolektiv učitelů.
Šárka Podobová, ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.

Zpráva o činnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Petřvaldu za rok 2013
Výjezdová jednotka SDH Petřvald pracovala v roce 2013 pod
vedením velitele Ing. Aleše Vicherka a má celkem 11 členů.
Členové výjezdové Jednotky
sboru dobrovolných hasičů města Petřvaldu měli v období od
01.01.2013 do 30.10.2013 celkem 11 výjezdů k požárům a 6
technických zásahů, na kterých
hasiči prováděli likvidaci bodavého hmyzu. Celkově strávili členové jednotky u zásahů 142 hodin.
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů odpracovali
v letošním roce celkem 940 brigádnických hodin, převážně na
údržbě požární techniky, výstroje, výzbroje a na údržbě hasičské
zbrojnice. Připravili požární vozidla
na technickou prohlídku, zúčast-

nili se preventivních požárních hlídek na městském plese a na petřvaldské pouti. Kropili komunikace při pracích na kanalizaci a po
vysazení nové zeleně ve městě.
Rovněž pořádali soutěž pro děti.

24.08. – Doubrava, Memoriál
Jendy Neděly
31.08. – Orlová-Poruba, O pohár
starosty SDH
31.08. – Bohumín-Záblatí, Noční
soutěž

V letošním roce se dobrovolní
hasiči zúčastnili těchto soutěží:
16.03. – Rychvald, Josefovská
soutěž
08.05. – Petřvald, Okrsková soutěž
08.06. – Doubrava, O pohár starostky obce
22.06. – Orlová-Město, O pohár
starosty města
05.07. – Rychvald, O pohár starostky města
17.08. – Petřvald, Memoriál Heřmana Švedy

Dne 17.08.2013 pořádal SDH
Petřvald soutěž v požárním sportu – IV. ročník Memoriálu Heřmana Švedy. Soutěže se zúčastnilo
5 hasičských sborů z okresu Karviná a družební jednotka hasičů
z Polska z Jasienice.
Členové jednotky SDH Petřvald
se pravidelně účastnili odborné
přípravy v hasičské zbrojnici.
V Ústřední hasičské škole
v Jánských Koupelích se v odborných kurzech školili členové jednotky SDH Petřvald v kurzu velitel

(Ing. Aleš Vicherek, Václav Kožušník), strojník ( Jiří Kovář) a nosič
dýchací techniky ( Radek Barwik).
V letošním roce proběhly v požární zbrojnici v rámci běžné údržby budovy tyto akce:
• Položení dlažby v chodbě k WC
• Oprava střechy věže
• Výměna luxfer ve věži požární
zbrojnice
• Výměna PVC v klubovně, kuchyňce a vstupní chodbičce
• Výmalba místností zbrojnice
mimo garáží
Celková částka vydaná v letošním roce na běžné platby, nákup
materiálu, opravy a údržbu techniky a budovy požární zbrojnice
činila 257 tisíc Kč.
Bc. Ivana Rajdusová
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Ajaxův zápisník - beseda s PČR
31. 10. 2013 proběhla na ZŠ
a ZUŠ Petřvald beseda s nadpraporčíkem panem Jaroslavem
Kusem. Stejná beseda proběhla i na Masarykově škole 7. 11.
2013. Žáci 3. a 4. tříd získali od
preventivně informační skupiny
Policie České republiky v Karviné
pracovní sešity, se kterými se
během jedné vyučovací hodiny
seznámili. Ajax je policejní pes,
který společně s policistou Standou provází celým zápisníkem.
Pan policista představil dětem
policejní uniformy, útvary, hodnosti, techniku a vyprávěli si společně příběh o ztraceném chlap-

ci. Děti s příslušníkem debatovali
o chybách a správném chování při
takové situaci a zopakovali si důležitá čísla tísňového volání.
Pracovní sešit mohou žáci
využívat se svými učiteli během
celého školního roku, jelikož obsahuje 10 kapitol (na každý měsíc školního roku jednu). Témata
jsou různá: dopravní výchova –
chodec, vlastní bezpečnost, co
se smí a nesmí, děti a trestné
činy, šikana, dopravní výchova –
cyklista, návykové látky, hazardní hry, bezpečné prázdniny.
Děkujeme karvinskému policejnímu oddělení za přínosné

besedy a užitečný zápisník pro
preventivní výuku.

PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
vyhlašuje zápis do 1. tříd na
školní rok 2014/2015 dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů.
Kdy: 16. a 17. ledna 2014
od 9.00 hodin do 16.00 hodin
(pro obě školy) na ulici Školní
246
Zákonní zástupci počátkem
ledna 2014 obdrží obálku, která
bude obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy
b) časový harmonogram zápisu
dítěte
c) dotazník o nadání dítěte
d) dotazník pro rodiče žáka
1. ročníku
Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz, rodný list
dítěte.

Zákonní zástupci, kteří budou
žádat o odklad povinné školní
docházky pro své dítě, nejpozději do 31.5.2014 předloží na ředitelství ZŠ doporučení o odkladu
dítěte (z PPP a dětského lékaře),
kde jim bude vystaveno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad školní
docházky zákonný zástupce obdrží u zápisu a odevzdá pedagogovi, který bude zápis provádět.
Vážení rodiče,
potěšilo by nás, kdybyste se
rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme
zájem o dobrou spolupráci rodiny
a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste
měli znát ještě před nástupem
dítěte do základní školy. Dne
9. ledna 2014 se můžete v rámci „Dne otevřených dveří“ přijít
do naší školy podívat.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

Zveme Vás na „Den otevřených dveří“,
který se bude konat ve čtvrtek 9. ledna 2014
v budově na ulici Školní 246
od 14:00 do 17:00 hodin.
Vstup do školy vchodem od nové tělocvičny.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

Na vzájemnou spolupráci se těší
Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy

Pozn. red.: V příštím vydání PN
zveřejníme více informaci o výuce
v ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp.org.

Základní povinnosti vlastníka psa:
• přihlásit psa do evidence na
Městském úřadě v Petřvaldě
dle Obecně závazné vyhlášky
č. 5/2010 o místním poplatku
ze psů
• opatřit psa evidenční známkou
dle Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2006 k zabezpečení míst-

•

•
•

•

ních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v oblasti pohybu
psů na veřejném prostranství
oznámit změnu v chovu psa
(ztrátu, odcizení, úmrtí apod.
do 15 dnů na Městském úřadě
v Petřvaldě)
nerušit a neohrožovat ostatní při
výkonu jejich vlastnických práv
podle občanského zákoníku
č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§415) je každý povinen počínat si tak, aby
nedocházelo ke škodám na
zdraví, na majetku, na přírodě
a životním prostředí, vlastník
věci, tedy i psa, nesmí ohrozit
jinou osobu, musí se zdržet všeho, čím by nad míru obtěžoval
jiného nebo vážně omezoval výkon jeho práv
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnosti chovatele, mezi které

mimo jiné patří povinnost psa
ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté
vždy jednou za rok očkovat proti vzteklině, včetně povinnosti
zajistit, aby bylo neprodleně
vyšetřeno zvíře, které poranilo
člověka nebo s ním přišlo do
přímého kontaktu způsobem
nebo za okolností, které mohou
vyvolávat podezření z onemocnění vzteklinou
• podle zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání
a ve znění souvisejících předpisů, je každý povinen chránit
zvířata před týráním, zabezpečit při zájmovém chovu zvířat
přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí
a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození
zdraví zvířete, učinit opatření
proti úniku zvířat
• zákon o myslivosti č. 449/2001

Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakazuje nekontrolovaný
volný pohyb psů, při kterém
budou slídit nebo pronásledovat zvěř v honitbě
• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zakazuje volné pobíhání zvířat na veřejných komunikacích
Dana Szotkowská,
referent odb. výst. a ŽP
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Seznámení klientů domovů s pečovatelskou službou
a domovů pro seniory se zásadami požární ochrany
Na základě několika požárů
spojených se zraněním a úmrtím osob v domovech důchodců
a bytů pro seniory se příslušníci
pracoviště prevence Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje - Územního
odboru Karviná rozhodli seznámit klienty a provozovatele těchto zařízení s možnými příčinami
vzniku požáru a způsobem jak
požárům předcházet. Navíc si
příslušníci pracoviště prevence
chtěli ověřit, zda si jsou klienti
a provozovatelé těchto zařízení
vědomi svých povinností v oblasti
požární ochrany. A jak by se za-

chovali v případě vzniku požáru.
Tyto odborné přednášky proběhly
v průběhu měsíců květen, červen
a září 2013.
Klientům jednotlivých zařízení byla přednesena přednáška
na téma „Prevence před požáry a chování při nich“, která trvala cca 45 minut a byla spojená s audiovizuální prezentací.
Přednášek, o které byl projeven
velký zájem z řad provozovatelů
těchto zařízení, se zúčastnilo cca
500 osob. Klienti těchto zařízení
získali kromě obecných informací spojených se vznikem požárů
také konkrétní rady pro řešení

situací ohrožujících život, zdraví
či majetek obyvatel. Velký zájem
vzbudila část přednášky o požárech, kde hlavní roli hrály požáry
zapříčiněné nedbalostí při kouření a ponechání hořících svíček
bez dozoru. Na závěr přednášky
vždy proběhla diskuze, ve které
klientům byly zodpovězeny jejich
dotazy.
Na základě celkového počtu
osob, které se účastnily sezení,
je možné říci, že se přednáška
u klientů, ošetřovatelského personálu a provozovatelů výše uvedených zařízení setkala se skutečným zájmem, účastníci uvítali

praktické rady pro řešení mimořádných událostí a navíc přiznali, že se s mnohými informacemi
setkali poprvé.
Nyní se příslušníci pracoviště
prevence chystají navštívit domovy s pečovatelskou službou
i v dalších městech okresu Karviná. V případě zájmu o přednášku v domovech s pečovatelskou
službou kontaktujte pracoviště
prevence Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje - Územního odboru Karviná
na telefonním čísle 950 711 127.
Ing. Lukáš Rylko

Myslivecké sdružení Petřvald – Haldy
Prosinec
Poslední měsíc roku a první
zimní. Pro nás myslivce nekončí
jen kalendářní rok, ale i lovecká
sezona. Naší povinností je hlavně pečovat o zvěř v období nouze. Plný krmelec a zásyp je dobrou vizitkou každého myslivce.
V prosinci vrcholí společné
lovy na bažanty, zajíce a černou
zvěř. Jak jsme si již zvykli, tyto
akce nejsou ani tak o lovu samotném, jako spíš o příležitosti
se sejít, povyprávět a posedět
s lidmi, na které v průběhu roku
nemáme tolik času.
Pro mysliveckého hospodáře
nastává čas, kdy vede záznamy

o ulovené zvěři, evidenci vydaných plomb a lístků o původu
zvěře a podle dispozic orgánu
státní správy podává hlášení.
Při návštěvách revíru se nám
zdá, že v posledním měsíci roku
je v lese zvláštní klid. Zvěř je
opatrnější, není slyšet zpěv ptáků. Ti tažní už jsou dávno někde
na jihu. Na sněhu jde veškerý
pohyb snáz vidět a stopy prozradí pohyb zvěře i lidí v lese.
V prosinci, po náročném
roce, vše usíná. Stromy, už dávno bez listí, odpočívají. Pomalé
svítání, přicházející váhavě po
dlouhé noci, ještě prohlubuje
sílu předvánočního kouzla. Část

obyvatel lesa se uložila k zimnímu spánku.
Také duše člověka jakoby na
chvíli usne. Usne a vzpomíná.
Hodnotí celý předešlý rok a činí
nová předsevzetí. Byl tento rok
dobrý? Co se dalo udělat lépe?
Na co můžu být hrdý a na co
bych nejraději zapomněl?
V době vánočních svátků je
dobré vyrazit do revírů. Nejen
dát zvěři o něco víc a lepšího
krmení než při ostatních návštěvách, ale hlavně vyčistit
si hlavu. Procházka zasněženým lesem není na lékařský
předpis, přesto dá člověku víc,
než léky.

Všem přejeme pohodové
vánoční svátky, hlavně zdraví.
A v tom novém roce štěstí na
dobré lidi.
Važme si každé krásně prožité chvíle, to z nich se skládá život.
Luboš Kučera

PŘÍRODOVĚDNÁ BESÍDKA V DĚTSKÉM CENTRU SMÍŠEK PETŘVALD
Muzeum Těšínska se ve své
činnosti orientuje skutečně na
všechny věkové skupiny.
A neomezuje se při tom pouze
na území svých poboček. Svědčí o tom nabídka našich odborných přírodovědných pracovnic.
Školám mateřským, základním
i středním nabízejí besedy a přednášky se zaměřením na naši faunu i flóru a jejich zajímavosti.

Foto: Michaela Gawlasová

„Za dětskými či studentskými
kolektivy na požádání přijedeme
ve smluvený čas přímo do školy.
Mohou se ale také objednat na
některou z našich jim nejbližších
muzejních poboček. Přednášky
jsou různého zaměření a jejich
podání i výběr pomůcek a ukázek,
které s sebou vozíme, jsou samozřejmě uzpůsobeny věku cílové
skupiny nebo probíranému uči-

vu,“ vysvětlují Daniela Podstawková a Jana Strakošová z oddělení
přírodních věd Muzea Těšínska.
Včera se jedna z těchto besed
konala v Dětském centru Smíšek
v Petřvaldě. A je jasným důkazem
o tom, že i dvouletí caparti se rádi
nechají poučit o světě zvířátek.
„U tak malých dětí se samozřejmě nejedná o vědecké podání.
Naučily se, jak se jmenují zvíře-

cí maminky a tatínkové, jak jejich
potomci. Ukázali a pojmenovali
jsme si také části zvířecích těl,
které se liší od lidských. Největší
zájem ale u nich podle očekávání
vzbudila živá zvířátka, která jsem
kromě těch vycpaných také vzala
s sebou. Pískomilové mongolští
je nadchli,“ popisuje Daniela Podstawková.
Iva Lupková, Muzeum Těšínska
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Orlické hory
Ve dnech 25. – 28. října se
celkem 56 členů KČT Petřvald
zúčastnilo zájezdu do Orlických
hor. Na cestu jsme vyrazili v pátek v 16 hod. a po pěti hodinách
cesty jsme dojeli do Deštného
a ubytovali se v penzionu Alba.
Na sobotu jsme měli na programu túry v okolí Deštného v délce
10, 15 nebo 25 km. Všechny vedly na nejvyšší vrchol Orlických hor
Velkou Deštnou ve výši 1115 m
a podle výběru pak na Masary-

kovu chatu na Šerlichu, případně
přes Polomský kopec, Vrchmezí
a Šerlišský mlýn zpět do Deštného.V neděli jsme přejeli do Říček a Jiráskovou cestou vyšlapali
přes vrchol Zakletý, Pěticestí na
Anenský vrch, kde se nacházejí
dva vojenské bunkry a rozhledna. Dále bylo možné navštívit
dělostřeleckou pevnost Hanička,
která je součástí systému předválečného opevnění. V pondělí
jsme přejeli do Nového Města

nad Metují a podél řeky Metuje
dorazili do Náchoda, prohlédli si
město a vyrazili na cestu domů.
Počasí, které je pro pěší turisty
dost důležité, bylo krásné a spolu s kouzelnými barvami podzimu,
příjemným ubytováním v penzionu Alba, bezpečnou jízdou našeho řidiče Jirky Holuba dalo našemu výletu to nejlepší hodnocení
a spokojenost všech.
Anna Vlčková, KČT Petřvald

Poděkování a upozornění
Děkuji panu Jančimu, Policii ČR OO Petřvald a panu Štablovi při řešení krádeže mých osobních věcí.
Apeluji na všechny občany, aby byli obezřetní, krádež se stala v 15.00 hodin v obydlené oblasti a byla provedena
z jedoucího auta se staženým okénkem.
Zároveň chci poukázat na přístup úřednice MěÚ Petřvald, která laxně reagovala na snahu občana nalezené doklady odevzdat.
Vím, že jsme přesyceni stálým řešením různých situací, ale stačilo jen poradit…
Burová K.

CENA MĚSTA PETŘVALDU PUTUJE DO MOSTU
V české části letošního ročníku polské mezinárodní literární soutěže, která se každoročně
pořádá v družební Strumieni, zvítězila báseň „Útěky do snů“ Radka Františka Bičana z Kelče. Druhé místo obsadila Eva Čtvrtlíková
z Olomouce, třetí byl Petr Šulista
ze Strakonic. Cenu města Strumieně získala Pavlína Brašíková
z Písečné na Jesenicku a Cenu
města Petřvaldu Věra Kulišová
z Mostu. Čestná uznání z našeho
kraje obdrželi Monika Hoňková
z Jistebníku, Jan Káňa z Petřvaldu, Věra Petrová z Frýdlantu nad
Ostravicí, Naděžda Rýcová z Nového Jičína, Karel Sikora z Karviné, Jarmila Spáčilová z Ostravy a Anna Vojtěchová z Českého
Těšína.
Letošní vítěz Radek František Bičan se narodil v Uherském
Hradišti, do základní školy chodil
v Napajedlech, střední školu absolvoval v Kyjově a sňatkem se
dostal do Kelče nedaleko Valašského Meziříčí, kde žije dodnes.
Poezii píše od mládí a publikuje
v periodikách. V Alise se předsta-

vil v almanaších Básníci třetího
tisíciletí 2, Milostná a erotická
poezie, Současná poezie 2010,
Stoupající hvězdy 2011, Smyslná
česká poezie, Současná poezie
2012 a Čeští básníci. Za básnickou tvorbu mu byla čtyřikrát udělena Cena královny Alisy a třikrát
Cena Benjamina Kinga, získal
i dvě další ocenění v zahraničních
literárních soutěžích.
Držitelka Ceny města Petřvaldu Věra Kulišová vystudovala
Střední umělecko-průmyslovou
školu sklářskou v Železném Brodě. Veršům se věnuje od šestnácti let a vydala sbírky básní
Podoby lásky, Život není peříčko,
Nevyžehlené verše a Ohlédnutí,
publikuje i v periodikách. V Alise se představila v almanaších
Stoupající hvězdy 2011, Smyslná
česká poezie, Současná poezie
2012 a Čeští básníci. Je členkou
literárního klubu Pegas Mělník.
Zvítězila v domácí literární soutěži a získala dvě ocenění v zahraničních literárních soutěžích.
V roce 2012 byla za svou literární
činnost zařazena mezi významné

ÚTĚKY DO SNŮ
RADEK FRANTIŠEK BIČAN
Z rodné země hroudu hlíny
laskám dlaní když jsem sám
v nitru svém jak nikdo jiný
oddávám se vzpomínkám
Unikám do světa mládí
kde mám klid a jistoty
zas mě krása dívek svádí
sním a lezu přes ploty
Přitulím se k tatínkovi
na chviličku maličkou
a jdem na čaj k dědečkovi
přes park úzkou uličkou

Autor vítězné básně Radek
František Bičan.
kulturní osobnosti Chomutovska.
Za svou básnickou tvorbu obdržela Cenu královny Alisy.
Mezinárodní literární soutěž
každoročně vyhlašuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ve Strumieni ve spolupráci s městskými
úřady ve Strumieni a v Petřvaldě,
nakladatelstvím Alisa a rodinou
básnířky Emilie Michalské.
(vx)

Dnes tu ani jeden není
přešli za hřbitovní zeď
s nimi jsem jen díky snění
jako třeba právě teď
O to horší realita
čeká mě když nesním už
zvlhlý zrak a duše zbitá
k smrti unavený muž
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Váží si uživatelé bytů RPG svého bydlení?
Sháním by t mimo sídliště.
V úvahu přichází byty RPG v Rychvaldu, v Petřvaldu. Rychvald nic
nenabízí, zato v Petřvaldu je několik nabídek bytů RPG, a to například na ulici Parys a Porubské.
Vypravil jsem se tedy na obhlídku, zda by se mi bydlení v Petřvaldu líbilo. Došel jsem tedy na
Porubskou ulici, kde jsou v nabídce dva byty. Vchodové dveře byly
dokořán, tak jsem vstoupil. Chodba - hrůza. Zdi počmárané nápisy,
na stěně ohořelé fleky zřejmě od
cigaretových špačků, na podlaze
plivance. Ze sklepa bylo slyšet štípání dříví, tak jsem nahlédl i tam.
Jsem zámečník a rád bych si ve
sklepě zřídil dílničku. To, co jsem
viděl, to nebyl sklep, ale skladiště odpadu. Všude plno harampá-

dí, zbytky (snad lednice a jiné věcí
z plastu). Vzpomněl jsem si na
nedávné výbuchy domů ve Frenštátu a Havířově. Tady v tomto
domě kdyby začalo hořet, by to
byl velký problém. Vyšel jsem ven
a překvapil mladíka, který si ulevoval přímo u vstupních schodů,
pak zmizel v domě. Tak tady bych
bydlet nechtěl!
Zaneřáděný sklep, počmáraná a poplivaná chodba, před domem nedopalky cigaret, papírky,
pomočené schody, u popelnic
pohozené pytle s odpadem. To
vše svědčí o tom, že lidé si bydlení v bytech RPG neváží. Proč?
Protože nájem většinou hradí
z příspěvků na bydlení. A tak je
jim to jedno. RPG vyměnilo stará
okna za plastová, snaží se bydle-

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým, zástupcům ZŠ a ZUŠ
Petřvald a MěÚ Petřvald, kteří se dne 23. října 2013 přišli naposledy
rozloučit s naším drahým Mgr. Ludvíkem Tůmou.
Děkujeme rovněž Pohřební službě Blacha v Petřvaldě za důstojné
rozloučení.
Děkujeme všem za květiny, dary a slova útěchy.
Manželka a děti.

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM
V PETŘVALDU!
Dobrovolníci ADRY do Domova Březiny docházejí již několik
let. Pomáhají seniorům překonávat samotu, podporují jejich aktivitu a vyplňují jim volný čas. Povídají si s nimi, předčítají z knih,
novin nebo časopisů, luští společně křížovky, hrají společenské
hry, doprovázejí seniory na procházkách a zapojují se také do
společenských akcí.
Chcete se podělit o svůj volný
čas, své zkušenosti a nápady?
Školení pro zájemce o dobrovolnictví se koná v pondělí
25. listopadu 2013 od 15.30
hodin v Domě seniorů Březiny
Rychvaldská 531 v Petřvaldu.

Dobrovolní kem
se může stát každý
od 18-ti let věku.
Nezáleží na znalostech nebo speciálních schopnostech. Jediné co je potřeba, je
čas, který můžete věnovat, a to
třeba jen jednu nebo dvě hodiny
týdně. Dobrovolníkům nabízíme
odbornou podporu, pojištění
a proplacení cestovních nákladů.
V případě zájmu o školení
nebo další informace volejte číslo
732 509 400, případně pište na
adresu hana.cadova@adra.cz.
Těšíme se na Vás!

ní zlepšovat. Některé nájemníky
to ale vůbec nezajímá. Znečišťují
společné prostory, ze sklepů mizí
vše, co je kovové, nepořádkem ve
sklepě ohrožují ostatní nájemníky v domě, protože někteří mají
zavedený plyn a v takto zaneřáděném sklepě snadno může dojít
k požáru. S takovými nájemníky

by se RPG mělo rozloučit a poslat je na ubytovny. Aby si teprve
tam uvědomili, co je to bydlet ve
svém bytě, v soukromí, mít vlastní koupelnu a záchod. Pak by si
snad začali bydlení v bytech RPG
vážit a jinak se ke svému bydlišti
a okolí bydliště chovat.
Ervín Konečný

OKÉNKO ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI PETŘVALD
Na konci není konec ...
Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl.
Na konci zimy není zima, nýbrž jaro.
Na konci noci není noc, ale svítání.
Na konci adventu není advent, nýbrž
Narození Páně.
Na konci smrti není smrt, nýbrž život.
Stále čekáme na „lepší časy“,
avšak zdá se nám, že nic lepšího nepřichází. Vše kolem nás se
nám může zdát jako spějící ke
zmaru. Ale adventní čas je tichým
hlasem naděje: Přijde život, obnovení, další den, v němž se mohu
připravit, abych poznal čas spásy.
Místo pouhého čekání, které
se mnohdy zdá jen ztrátou času,
vložím své síly do přípravy.
„Připravte cestu Pánu, urovnejte mu stezky“ (Mt 3,3)
Hlas Jana Křtitele opakující
slova proroka Izaiáše nás bude
celou dobu adventní volat, abychom se neukládali k zimnímu
spánku, ale abychom svým rozhodnutím a úsilím připravili svá
srdce i domovy na příchod Ježíše,
Božího Syna, který je jedinou cestou záchrany.
V adventním čase je velkým
uměním života nepodlehnout spěchu a předvánočnímu shonu. Moc
bych vám přál, abyste si během
každého z těch 24 dní Adventu
našli chvíli na zastavení, ztišení,
srovnání hodnot života a vztahů.
Ti, kdo se dokážou modlit, mohou

v rostoucí záři adventního věnce
obrátit svá srdce k Bohu. Ti, jimž
jsou slova modlitby cizí, mohou
v té chvíli vnímat tajemství života
a lásky, a mohou se alespoň ponořit do hlubiny svého srdce a objevit své nejniternější touhy, které
v běžném životě přehlížejí.
Člověk sám nikdy nemůže naplnit všechny touhy svého srdce,
Bůh však ano.
Člověk se svými plány nedojde
automaticky k cíli svých cest, k dovršení života v lásce, ale v obrácení k Bohu - Lásce a s Jeho pomocí
však smysl svého života najde.
Když pak o Vánocích v betlémských jeslích uvidíme Dítě, nechme promluvit svá srdce, buďme
vnímaví vůči Dobru a Pokoji, vůči
Světlu naděje ... Možná nám dojde aktuální naléhavost vánočního chvalozpěvu: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle.
Přeji vám všem a vyprošuji
v modlitbě, abychom byli lidmi
dobré vůle, a tak nalezli během
Adventu i Vánoc pokoj srdcí.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Roráty
Během Adventu se konají adventní Roráty v pondělí, ve středu a v pátek, vždy v 6:30 hodin.
Všichni jsou pak zváni na faru
na snídani a po ní děti mohou jít
přímo do školy...

Vánoční pořad bohoslužeb
22. 12. 4. neděle adventní
mše svatá
9:00
příležitost ke svátosti smíření:
15:00 – 17:00
23. 12. 6:30 Roráty
příležitost ke svátosti smíření:
15:00 – 17:00
24. 12. Štědrý den
mše svatá v domově důchodců
10:00
„půlnoční“ mše svatá
22:00
25. 12. Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
mše svatá
10:30
26. 12. Svátek sv. Štěpána
mše svatá
10:30
29. 12. Neděle - Svátek Svaté rodiny
mše svatá
9:00
31. 12. Sv. Silvestr, poslední den roku
mše svatá
16:00
1.1.13´ Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok
mše svatá
10:00

Slavnostní zahájení vánoĀního jarmarku
Vystoupení dďtí ZŠ PetĢvald
Vystoupení dďti MŠ PetĢvald
Vystoupení dďtí ZUŠ PetĢvald
Vystoupení dďtí spĢátelených mďst z Polska
Svďcení adventních vďncĪ v kostele sv. JindĢicha
Rozsvícení vánoĀního stromu
VánoĀní koncert - TOMÁŠ KOýKO & orchestr

Warsztaty plastyczne Ö Sprzedaİ gwiazd betlejemskich Ö Poczta
ĤwiĈteczna Ö Stoiska z artykuãami ĤwiĈtecznymi ÖPokazy twórczoĤci
ludowej i dziecičcej Ö Bufet Ö Udostčpnienie koĤcioãa rzym.-kat. oraz
stacji Drogi Krzyİowej Ö Wystawa ksiĈİki dziecičcej Ö Dla dzieci przejazd bryczkĈ

Uroczyste zagajenie Jarmarku ģwiĈtecznego
Wystčp uczniów SP PetĢvald
Wystčp przedszkolaków z PetĢvaldu
Wystčp uczniów PSA PetĢvald
Wystčp dzieci z zaprzyjaĮnionych miast z Polski
Poswiecenie wieęców adwentowych v koĤciele
Ĥw. Henryka
17.00 Zapalenie Ĥwiateã na choince
17.15 Koncert wigilijny - TOMÁŠ KOýKO & orchestr

14.00
14.05
15.00
15.50
16.10
16.40

30.11.2013 o godz. 13.00
DK PetĢvald i biblioteka

Akce je pokraĀováním projektu Kulturní pohraniĀí – modernizace infrastruktury v PetĢvaldď, v Strumieni
a Jasienici, který je spolufinancován z Fondu mikroprojektõ Euroregionu Tďšínské Slezsko – ģlask Cieszyęski
OperaĀního programu pĢeshraniĀní spolupráce ÿeská republika – Polská republika 2007-2013.

PetĢvald Ö Strumieę Ö Jasienica

Výtvarné dílny Ö Prodej vánoĀních hvďzd Ö Ö Ježíškova pošta Ö
Stánky s vánoĀním zbožím Ö Ukázky lidové a dďtské tvoĢivosti Ö
ObĀerstvení Ö OtevĢení kapliĀek a ġímskokatolického kostela
Ö Výstava dďtské knihy Ö Adventní koěský expres

14.00
14.05
15.00
15.50
16.10
16.40
17.00
17.15

30.11 2013 od 13.00 hod.
u KD PetĢvald a v knihovnď
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Kontakty • tel. 596 541 648 • mobil 723 909 247 (Nemůžete-li se dovolat, pošlete SMS-ozvu se vám.)
e-mail: petrvald.sks@atlas.cz • FB - Kultura Petřvald • fotoalba: eskaes.rajce.idnes.cz
KLAS - Klub aktivních seniorů
Blí ží se
závěr roku,
doba, kdy je
paradoxně nejv í c e s h o n u,
i když toto roční období nás
fyzicky nabádá spíš k odpočinku
a sbírání sil. A tak si v dopřejme
setkání v teple a u stolu.
Technické muzeu Petřvald pořádá ve spolupráci s výrobním
družstvem IRISA Vsetín akci
*MALOVÁNÍ A PRODEJ VÁNOČNÍCH BANĚK A OZDOB*

PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ PŘÁTEL
JÓGY A TAIČI
V SKS

Letos se sejdeme ve čtvrtek 19. 12. 2013 v 17.00 hod.
v SKS v naší útulné cvičebně.
Jako každý rok přineste
malý dárek pod stromeček
a nějaké dobroty na vánoční
tabuli.
Já uvařím čaje. Setkání
zahájíme společným „rozjímáním“. A pak už bude vše na vás.
Přiveďte i přátele, vítáme
všechny spřízněné duše.
Udělejte si v předvánočním
rušném období pár hodin času
na malé zastavení a zamyšlení před přicházejícími svátečními dny.
Pojďte strávit svobodnou
a bezstarostnou chvilku v dobré společnosti.
„Nejkrásnější okamžiky
v životě prožíváme, když si
hrajeme jako malé děti, když
si zpíváme a tančíme, když
zkoumáme a tvoříme jen pro
zábavu. Je nádherné chovat
se jako malé dítě, neboť to je
přirozený projev lidské mysli.
Jako děti jsme nevinní a je
pro nás přirozené vyjadřovat
lásku.“
Don Miguel Ruiz: Láska,
vztahy, přátelství.
J.Burová

Pojďte si vyzkoušet své dovednosti anebo se jen podívat, jak
tato křehká krása vzniká.
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 se sejdeme v 15.30 hodin u Technického muzea v Petřvaldě.
VÁNOČNÍ SCHŮZKA
Dopřejeme si i předvánoční
setkání. Abychom uzavřeli rok
2013, sejdeme se v úterý 17. 12.
2013 v 15.30 hod. v SKS na malém vánočním mejdánku.
Tak jako vloni přineste něco
dobrého na sváteční stůl a připravte veselé historky.

Bude i malé vánoční překvaM. Malinová
pení.
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OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY
V závěru léta a v prvních dvou
podzimních měsících nám příznivé
počasí umožnilo podnikat s uživateli oblíbené výlety v blízkém okolí Petřvaldu. Cukrárna U Babičky
v Ostravě, zámek v Karviné, vinobraní v Domově Vesna v Orlové,
divadelní představení hry Bílá nemoc v Kulturním domě v Havířově
– to byly cíle výjezdů, které jsme
realizovali díky tomu, že máme
k dispozici automobil, který má
sice jen devět sedadel, ale pro
tento účel je dostačující. Zájem
o výlety je vždy velký, přesto většina obyvatel DB dává, především
ze zdravotních důvodů, přednost
akcím pořádaným u nás.
Dožínkovou slavnost 21. srpna proto navštívil opravdu vysoký
počet lidí. Mnozí z nich v minulosti pracovali v zemědělství, takže
dožínky bývaly běžnou součástí jejich života. Při naší oslavě letošní
sklizně, byť v DB nic nesázíme, ne-

Bramborová olympiáda

pěstujeme ani nesklízíme, mohli
účastníci alespoň radostně vzpomínat. Krátký průvod žen v krojích a předání dožínkového věnce
panu řediteli, lámání a podávání
chleba se solí, pěvecké vystoupení sboru několika našich pěvkyň,
příjemná hra pana Ochodnického
na akordeon, chutné pohoštění,
to vše přispívalo k vytvoření pravé dožínkové nálady.
Podobně radostná atmosféra panovala také při „Vinobraní“
dne 25. září. Patřičně vyzdobený
sál, taneční vystoupení skupiny
uživatelů a pracovníku sociálního oddělení, ochutnávka burčáku a bohaté občerstvení, podmanivý zpěv a hra paní Mrázkové na
akordeon, společný zpěv a veselí
– co bychom si na vinobraní mohli více přát?
Skvěle jsme se bavili také na
„Dýňové slavnosti“ 9. října a později při slavnostním vyhlášení ví-

Vinobraní

tězů „Bramborové olympiády“.
Je nutno vysvětlit, že ono středeční dopoledne (30. října) se
olympionici utkali ve čtyřech
disciplínách: okrajování brambor v časovém limitu, znalostní soutěži, nalézání brambor
hmatem v časovém limitu
a ve výrobě figurek z brambor.
Brambory, které se při soutěži
zpracovaly, byly posléze odpoledne použity k přípravě vynikajících bramborových placek,
které byly s dalším pohoštěním nabízeny při posezení s vy- Dožínková slavnost
hlášením a oceněním vítězů.
Kdybychom o všech aktivitách, telů DB, která se uskuteční ve
které jsme pro seniory DB usku- dnech 9. – 13. prosince v protečnili, měli psát podrobněji a vše storu recepce Domova Březiny
měli doplnit fotografiemi, nestači- v Petřvaldě. Prohlídka a prodej
lo by na to v tomto čísle Petřvald- bude probíhat v čase 9:00 –
ských novin místo.
17:00 hodin.
Přesto si na závěr dovolujeme
Těšíme se na vaši návštěvu!
pozvat petřvaldskou veřejnost na
prodejní výstavu výrobků uživaDomov Březiny v Petřvaldě

Dýňové slavnosti

Poděkování
Děkujeme městu Petřvald za krásný zážitek i dary při uspořádání
naší diamantové svatby.
Paní Tomkové za úvod a organizaci obřadu, panu Přečkovi za krásný projev a ostatním za recitaci, hudbu a zpěv.
Děkujeme i za to, že město nezapomíná na své seniory.
Manželé Trombikovi

Poděkování
Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat paní (bohužel neznám
její jméno), která 29. 10. 2013 v petřvaldské části Březiny pomohla
ošetřit mého syna, když spadl z kola.
Děkuji.
M.S.

SPORTOVNÍ PLES HEPA
Zveme všechny na tradiční sportovní ples
do Kulturního domu v Petřvaldě dne 25. 1.
2014 v 19.00 hod. K poslechu a tanci hraje
skupina DUO VEGA.
Bohatá tombola. Lístky lze objednat
u p. Sobka 604610146.
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Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
přicházíme se shrnutím akcí
naší knihovny pro nadcházející
měsíce.

zázemí pro přípravu čaje, kávy
nebo malého občerstvení
Termíny po novém roce: 7. ledna, 4. února, 4. března 2014

Pro maminky

Pro prvňáčky:
SKIP ČR (Sdružení knihovníků
a informačních pracovníků) vyhlašuje již šestý ročník projektu na
podporu čtenářské gramotnosti.
Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka. Do projektu přihlašuje
žáky knihovna ve spolupráci se
školou. Tímto prosíme paní učitelky prvňáčků, aby nám do poloviny
prosince napsaly na e-mail: petrvald.knihovna@atlas.cz, jestli budou mít o zapojení do projektu zájem, jméno a příjmení, třídu a počet žáků se jmenným seznamem.
Knihovna Petřvald připravuje
pro žáky zábavně-poučná setkání, během kterých se děti s knihovnou seznámí, naučí se v ní
orientovat a hlavně získají přehled
o tom, co všechno jim může nabídnout. Velmi hezkou atmosféru má
také Pasování prvňáčků na čtenáře spojené s předáváním knížek
prvňáčkům, které pořádáme na
závěr projektu.
Knížka pro prvňáčka je vždy
původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu a kterou
nelze v běžné knihkupecké síti mi-

Každé první úterý v měsíci
bude knihovna otevřena jen pro
vás a vaše děti, abyste si v klidu a pohodě mohly vybrat čtení.
Můžete se těšit na:
• příjemné a kultivované prostředí
• širokou škálu dětských knih
a leporel
• knihy a časopisy plné inspirací
• romány, detektivky a jiné pro
relaxaci a odpočinek
• dětský koutek

•

Mezi podporované projekty
patří i Knížka
pro prvňáčka.
Naše charita bude spuštěna na
přelomu roku!
„Loni dostalo knížku 23 000
dětí. Projekt má za sebou úspěšných pět ročníků a za tu dobu se
ho účastnilo více než 70 000 prvňáčků. Jen s vaší podporou budeme moci náš projekt realizovat!“

nimálně tři roky koupit. Letos půjde o knihu spisovatelky
Magdaleny Wagnerové
a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda.
V současné době
hledá SKIP ČR velmi
intenzivně finanční zajištění této akce, proto
opět navázali spolupráci s projektem Čtení
pomáhá - www.ctenipomaha.cz, kde každé
dítě, které se zapojí
do projektu, získá po
přečtení některé ze seznamu vybraných knih
kredit 50 korun, který
bude moci věnovat na
jeden z nominovaných
dobročinných projektů.

Člen SKIPU ČR
Mgr. Roman Giebisch Ph.D.

etřvaldské noviny
Den pro dětskou knihu je projekt SKIPu (Svazu knihovníků a informačních
pracovníků),
jehož první
roční k byl
odstartován
v roce 2007.
Projekt vznikl
pro propagaci dětských knih, čtení a čtenářství,
ale také knihoven jako institucí.
Knihovna Petřvald slaví Den pro
dětskou knihu od roku 2009. Letos, stejně jako loňský rok, bude
akce součástí Vánočního jarmarku
a Evropských vigilií. Více informací
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o bohatém programu akce najdete
na samostatné pozvánce, která je
součástí těchto novin.
Beseda pro děti české i polské!
Kulturní pohraničí – vytvoření
moderní kulturní infrastruktury
v Jasienici a Petřvaldě - reg.č.
CZ.3.22/3.3.05/12.03344 - beseda s Beatou Ostrowickou, autorkou knížek pro děti a mládež.
Dne 12. 11. 2013 se v dopoledních hodinách sešli v prostorách zmodernizovaného dětského oddělení knihovny děti druhé
třídy ze Základní školy Petřvald
a jejich kamarádi ze spřáteleného města Jasienica, aby si společně poslechli besedu s polskou
autorkou knížek pro děti a mládež

paní Beatou Ostrowickou. Tato
akce se konala v rámci projektu Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě - reg.č.
CZ.3.22/3.3.05/12.03344. Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu
mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko –
Śląsk Cieszyński
Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika
– Polská republika 2007-2013.
Děti měly možnost seznámit se

s velmi oblíbenou polskou autorkou a jejími knihami, které byly přeloženy také do češtiny, zasoutěžit
si a poznat lépe jak český tak polský jazyk jim přirozenou cestou.

Knihovna bude uzavřena od 20. 12. 2013 – 3. 1. 2014.
Těšíme se na vás opět 6. ledna 2014!

TJ PETŘVALD – HEPO
1933 - 2013
MUŽI
2. 10. - mistrovské utkání okr. přeboru (9.kolo).
B. Rychvald – TJ Petřvald 0:5
(0:3).
Branky: 30.´ a 63.´ T. Budina,
7.´ J. Kopel, 40.´ L. Chromik, 89.´
J. Sklepek.
Sestava: Jonšta – S. Kostka (46.´
Müller), M. Budina (46.´ Levánszký), Ligocki, Vodák - Gorovič (62.´
Sklepek), Volný, Chromik, Hlavinka
(69.´ Klimek) – Kopel, T. Budina
(71.´Cífka).
Souboj posledního týmu tabulky
s prvním vyzněl jednoznačně pro favorizované hosty. Od prvního hvizdu
měli Hepáci zápas pod kontrolou,
proto dostali ve 2. půli příležitost
ukázat své umění i hráči z lavičky.
5. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (10. kolo).
TJ Petřvald – Slavia Orlová „B“
4:2 (1:1).
Branky: 36.´ P. Hlavinka, 63.´
S. Kostka, 65.´ J. Kopel, 75.´ L.
Chromik – 35.´ Přecechtěl, 49.´
Trlifaj.
Sestava: Jonšta – S. Kostka (90.´
Levánszký), M. Budina, Ligocki,
Vodák – Klimek (62.´ Gorovič),
Režňák (64.´ Chromik), Volný,
Hlavinka – Kopel, T. Budina (89.´
Karkoška).
Oboustranně výborný fotbal viděla na Hepu letošní nejvyšší divácká návštěva (130). Bitva o 1. místo v tabulce přinesla dramatické
momenty před oběma brankáři,
kteří dokazovali své kvality. Hosté, posíleni o hráče třetiligového
týmu, v utkání 2x vedli, Hepáci
však v rozmezí 63. až 75. minuty
3x skórovali a zápas s přehledem
dotáhli do vítězného konce.

12. 10. – mistrovské utkání okr.
přeboru (11.kolo).
TJ Petřvald – B. F. Orlová
0:0
Sestava: Jonšta – S. Kostka,
M. Budina, Ligocki, Vodák (67.´
Levánszký) – Klimek, Volný, Režňák
(83.´ Sklepek), Hlavinka – Chromik
(55.´ Gorovič), T. Budina.
Po nejlepším výkonu podzimu proti
Slavii Orlová předvedli Hepáci proti
B. F. Orlová naopak jeden z nejhorších. Hráčům chyběl pohyb i nasazení, což bylo na tohoto soupeře
málo. Za celé utkání si dokázali
vytvořit jedinou gólovou příležitost,
hosté dobře bránili, a tak si zaslouženě odvezli z Hepa bod.
19. 10. – mistrovské utkání okr.
přeboru (12.kolo).
Slavoj Rychvald – TJ Petřvald
3:0 (1:0).
Sestava: Jonšta – Karkoška, M. Budina, Klimek (84.´ O. Kostka), Vodák – Gorovič, Chromik, Režňák,
Hlavinka – Kopel, T. Budina.
Hepáci utrpěli těžkou porážku díky
trestuhodnému zahazování vyložených šancí a hrubým individuálním
chybám obránců!
Po celý zápas měli sice výraznou
převahu, jenže nedokázali dát gól
ani ze samostatných nájezdů na
brankáře, za což je domácí dokázali
potrestat…
26. 10. – VOLNO (lichý počet
účastníků).
2. 11. – mistrovské utkání okr. přeboru (13.kolo).
Louky – TJ Petřvald
3:4 (2:2).
Branky: 23.´ a 40.´ T. Budina,
70.´ S. Kostka, 80.´ L. Chromik.
Sestava: Jonšta – S. Kostka,
M. Budina (79.´ Karkoška), Ligocki,

Vodák – Klimek (72.´ O. Kostka),
Režňák, Chromik, Hlavinka –
Kopel (86.´ Sklepek), T. Budina
(90.´ Cífka).
Domácí hráči se ujali vedení už
ve 4. minutě a v 11. nastřelili tyč.
Pak se konečně začali prosazovat
i Hepáci a z tlaku dali 2 pohledné
branky, jenže ze standardní situa-

ce vsítili domácí gól „do šatny“. Ve
2. poločase se hosté snažili přidat
další góly, nejdříve nastřelili tyč,
aby v 70. a 80. minutě 2x skórovali. Domácí ještě v 92. minutě z další standardky upravili skóre na 3:4.
Po 13 (neúplných) kolech jsou hráči
(pokračování na str. 14)
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8. kolo: TJ PETŘVALD – Viktoria
Bohumín 1:3 (0:1)
Branka: D. Durczok (asistence D.
Šeruda).
9. kolo: TJ PETŘVALD – Inter Petrovice 0:4 (0:2)
10. kolo: TJ PETŘVALD – FK Bohumín 2:4 (1:0)
Branky: D. Durczok 2 (asistence D.
Šeruda a I. Sliwka).

Muži v Loukách

TJ Petřvald v tabulce okr. přeboru
na 1. místě s 28 b.
Trenér: J. Klimecký, asistent trenéra: O. Cudrák, vedoucí mužstva:
P. Šilhánek.
DOROST
5. 10. – mistrovské utkání krajské
soutěže (8.kolo).
TJ Petřvald – Albrechtice 0:2 (0:1).
Sestava: Paluv – Bitala (71.´ Písečný), Kašniar, Knorr, Sztymon –
Zajíček, Pytlík (46.´ Krupa), Pavlas,
Cudrák, Sklepek – Kereškeni.
Proti vedoucímu týmu soutěže
sice předvedli Hepáci velmi dobrý
výkon, jenže nedokázali využít dvě
dobré příležitosti a v brance bohužel neměl svůj den gólman.
13. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (9.kolo).
Č. Těšín – TJ Petřvald 6:1 (1:1).
Branka: D. Kašniar (as. L. Pavlas
a O. Cudrák).
Sestava: Paluv – Krupa, Kašniar,
Knorr, Sztymon – Kereškeni, Pavlas,
Cudrák, Sklepek (50.´Bitala) – Písečný (59.´Zajíček), Pytlík.
Hepáci dokázali držet krok s favorizovaným soupeřem pouze poločas…
19. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (10.kolo).
TJ Petřvald – I. Petrovice 4:2 (2:2).
Branky: 14.´ a 21.´ D. Kašniar
(as. 2x J. Sztymon), 82.´ F. Marek,
83.´ T. Sklepek (as. D. Kašniar).
Sestava: Pytlík – Kereškeni (46.´
Krupa), Knorr, Marek, Sztymon –
Zajíček, Cudrák, Pavlas, Sklepek
– Kašniar, Bitala.
Zasloužené vítězství domácího
týmu po výborném výkonu.
26. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (11.kolo).
H. Suchá – TJ Petřvald 1:2 (1:0).
Branky: 51.´ L. Pavlas (as. P. Bitala a M. Krupa), 61.´ T. Matušík (D.
Kašniar, L. Pavlas).
Sestava: Pytlík – Krupa, Knorr, Ke-

reškeni, Sztymon – Sklepek (80.´
Písečný), Zajíček, Pavlas, Matušík
(86.´ Paluv) – Bitala,
Kašniar.
Výborný výkon celého týmu.
2. 11. – mistrovské utkání krajské
soutěže (12.kolo).
TJ Petřvald – Staré Město 2:3 (0:1).
Branky:
60.´ D. Kašniar, 61.´
L. Pavlas z penalty (faul na P. Bitalu).
Sestava: Pytlík – Krupa, Cudrák,
Kereškeni, Sztymon – Sklepek, Zajíček, Pavlas, Matušík (54.´ Paluv)
– Kašniar, Bitala.
Hepáci měli zápas dobře rozehraný,
vedli 2:1, jenže o vítězství se sami
připravili neproměňováním vyložených šancí a hrubou nedisciplinovaností ve vlastním pokutovém území!
Po 12 odehraných kolech jsou Hepáci v krajské soutěži na 10. místě
s 12 body ze 14 účastníků.
Trenér – P. Gorovič, asistent trenéra – Ing. P. Bitala, vedoucí mužstva
– M. Sekera.
Více informací najdete na www.tjpetrvald.cz
PaS

STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci jsou po podzimní části
na 10. místě tabulky krajské soutěže. Tým má jen 10 hráčů příslušné věkové kategorie. Neobejde se
tak bez výpomoci mladších žáků
a k většině utkání nastoupil jen
s 11 hráči bez možnosti střídání.
Sestava v posledních zápasech:
Vojtěch Gellnar - Jakub Crlík, Ivar
Sliwka, Petr Slavev, Vladimír Strouhal - David Sliwka, David Durczok,
Jakub Fujala, Dominik Šeruda, Jan
Volný - Dominik Kršák.
Nejvíce odehraných minut: 840 V. Gellnar, P. Slavev, D. Durczok
a D. Šeruda.
Střelci branek: 4 - D. Durczok, 2 D. Kršák, 1 - D. Šeruda a J. Fujala.
Počet asistencí: 4 - D. Šeruda, 1 J. Volný, D. Kršák a I. Sliwka.

MLADŠÍ ŽÁCI
31. 8. 2013
Hepo - Horní Suchá 1:7 (0:3)
Góly: Klos Daniel.
Sestava: Sliwka D., Rusoň J, Bartosz D., Šebesta M, Klos D, Knorr
D., Kutáček M., Balo D., Sobek M.,
Pokorný D., Kačor P.
6. 10. 2013
Dobrá - HEPO 7:1 (2:0)
Góly: Marenčák.
Sestava: B. Stoklasa, D. Sliwka,
D. Klos, R. Marenčák, M. Sobek,
D. Pokorný, J. Rusoň, K. Kuzma, D.
Balo, D. Knorr.
21. 9. 2013
Karviná B - Hepo 1:1 (1:1)
Góly: Rusoň.
Sestava: Sliwka D., Stoklasa B.,
Šebesta M., Rusoň J., Bartosz D.,
Sobek M., Pokorný David, Kutáček
M., Kuzma K., Klos D., Knorr D.,
Pokorný Daniel.
8. 9. 2013
Lokomotiva Petrovice - TJ Petřvald 14:3
Góly: Klos 2, Pokorný
Sestava: D Sliwka, J. Rusoň, D.
Bartosz, B. Stoklasa, M. Sobek,
D. Klos, D. Knorr, D. Pokorný, M.
Kutáček.

14. 9. 2013
Hepo - Havířov B 1:9 (1:4)
Góly: Sobek.
Sestava: Sliwka D., Stoklasa B.,
Rusoň J., Kutáček M., Klos D.,
Balo D., Pokorný D., Sobek M.,
Kuzma K.
28. 9. 2013
Hepo - Tošanovice 3:6
Sestava: Sliwka D., Stoklasa B.,
Rusoň J., Bartosz D., Kutáček M.,
Klos D., Balo D., Pokorný D., Sobek M., Kuzma K., Marenčák R.
12. 10. 2013
Hepo - Vikt. Bohumín 8:0
Góly: Šebesta 3, Rusoň, Kutáček,
Klos, Sobek
Sestava: Sliwka D., Stoklasa B.,
Rusoň J., Kutáček M., Bartosz D.,
Klos D., Balo D., Pokorný D., Sobek M., Kuzma K., Milian O., Marenčák R.
26. 10. 2013
Hepo - Inter Petrovice 0:7
Sestava: Sliwka D., Stoklasa B.,
Rusoň J., Kutáček M., Bartosz D.,
Klos D., Balo D., Pokorný D., Sobek M., Kuzma K., Milian O., Kačor. P, Marenčák R.
2. 11. 2013
Hepo - FK Bohumín 0:7
Sestava: Sliwka D., Stoklasa B.,
Bartosz D., Klos D., Balo D., Pokorný D., Sobek M., Kuzma K., Milian
O., Kačor. P, Marenčák R.
Trenéři: I. Vlček, J. Cífka

Rádi uvítáme nové zájemce o fotbal - ročníky 2001-2002. Tréninky
v zimním období jsou v tělocvičně
ZŠ Školní každé úterý a čtvrtek od
15,30 - 17,00. Bližší informace na
telefonním čísle 608 602 143.

Mladší žáci

TABULKA

Dorost

Rk.

Tým

Záp + 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Horní Suchá
Loko. Petrovice
FK Bohumín
Dobrá
Inter. Petrovice
MFK Havířov B
Tošanovice
MFK Karviná B
Petřvald u K.
ČSAD Havířov
Viktorie Bohumín

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
7
7
6
5
4
3
2
1
0

-

0 1
0 2
0 3
0 3
0 4
2 3
0 6
2 5
1 7
1 8
0 10

Skóre

Body

69: 26
87: 28
66: 33
64: 33
52: 19
52: 37
40: 30
43: 39
24: 57
27: 66
3:159

27
24
21
21
18
17
12
11
7
4
0

PK
(Prav)
( 12)
( 6)
( 12)
( 6)
( 3)
( 2)
( 0)
( -4)
(-11)
(-14)
(-15)

etřvaldské noviny

15

Blahopřání
Dne 3. prosince 2013 oslaví paní
Božena Matušková 90. narozeniny.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a Božího
požehnání přejí syn Jan s manželkou, syn Robert,
vnučky Jana s partnerem a Marta s manželem,
vnuk Igor s manželkou a vnuk Petr, pravnučka
Simonka a pravnuci Honzíček a Šimonek.

Blahopřání
Umět stárnout je umět organizovat své mládí
po dlouhá léta. (Paul Eluard)
Dne 24. listopadu 2013 oslavila krásné životní
jubileum, 90 let, paní Štěpánka Paláčková.
Svěží mysl, pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu
a vždy dobrou náladu přejí dcera Vlasta,
vnoučata Jarmila a Jiří s rodinami.

Úmrtí
Oznamuji všem přátelům a známým, že dne
23. října 2013 navždy odešel ve věku 73 let
pan Václav Bernatík z Petřvaldu
– Nové dědiny.
Kdo jste ho znali, věnujte mu,
prosím, vzpomínku.
Za zarmoucenou rodinu dcera Ivana

Úmrtí

Společenská
čenská
kronikaa
Blahopřejeme
e
jubilantům
Štěpánka Paláčková

90 let

Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a v srdci našich
žije dál.
V hlubokém zármutku
všem příbuzným, přátelům
a známým oznamujeme,
že nás dne 3. listopadu 2013
ve věku 84 let navždy opustila
naše milovaná maminka,
tchýně, babička, prababička,
sestra, švagrová, teta, kmotra
paní Danuše Tomášová.
Děkujeme všem, kteří tichou
vzpomínkou uctí její památku.
Za zarmoucenou rodinu syn
Zdeněk s manželkou, vnučky
Katka a Petra s rodinami,
pravnuci Ondra, Kubík
a Terezka.

Narozené děti
Ondřej Frič
Klára Skýbová
R o d i čů m b la h o p ř e j e m e
k narození děťátka.

Uzavřená manželství
Václav Sobala a Hana Baroňová
Stanislav Pach
a Dagmar Pečínková
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Zemřeli občané
Mgr. Ludvík Tůma

83 let

Pozůstalým v yslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka

Vzpomínka

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci
Tě stále budeme mít.
Dne 21. listopadu 2013 by oslavil
76. narozeniny pan Martin Sobol.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Mária,
synové Miroslav a Martin a dcera Alena
s rodinami.

Dne 16. listopadu 2013 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí
pana kpt. Mgr. Ivo Franěce.
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Vzpomínají manželka, děti, rodiče a bratr.

Vzpomínka

Vzpomínka

Potůček v údolí, nad strání les, rozkvetlá louka
a vonící vřes.
Tam rád jsi chodíval po mnoho let,
osud Ti všechno vzal a nevrátí zpět.
Dne 11. prosince 2013 vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás opustil pan Gabriel Štěrba.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,
dcera Pavla s rodinou a rodina Serafínova.

Ani čas nezhojí rány, co nám osud vzal, ve
vzpomínkách Helenko, budeš s námi žít dál.
Dne 1. prosince 2013 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí paní Helenky Serafínové.
S láskou a úctou vzpomínají maminka, dcera
a syn s rodinami a sestra Pavla s rodinou.

Vzpomínka
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Kdo Tě znal – vzpomene,
kdo tě měl rád – nezapomene.
Dne 5. prosince 2013 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí pana Vladislava Ožany.
Vzpomínají manželka Helena, synové Vladimír, Václav s Lenkou, dcera Soňa s Jirkou, vnoučata Vendulka
s Pavlem, Veronika s Vaškem, Michael a celá rodina.
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JAROMÍR KOLÁě, Polní 252, 735 41 PetĜvald
tel: 603 519 469, 596542246, e-mail: zaluzie@ostravsko.com
www.zaluzie.ostravsko.com

STŘECHY KORBEL
Pokrývačství – klempířství – tesařství – hydroizolace – střešní okna
Provádíme rekonstrukce, novostavby i drobné opravy.
Pracujeme se všemi materiály a střešními krytinami.
Zateplujeme půdní prostory i rovné střechy, a pro montáž
zateplení a střešních oken jsme registrovaní v programu Nové
zelené úsporám.

Tel.: 602 576 564
strechy.korbel@seznam.cz
www.strechykorbel.cz

HODINOVÝ MANŽEL
Od navrtání poličky po vymalování. DOPRAVA ZDARMA.
Tel. 732 546 293 • alexandrmucha@seznam.cz
www.alexandrmucha.snadno.eu

INFO K INZERCI
www.petrvald.info
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Gymnázium
a Obchodní akademie,
Orlová, p. o.
Vám nabízí účast v kurzech informačních technologií
a možnost získání certifikátu profesní kvalifikace
„Správce operačních systémů malých a středních
organizací“. V kurzech vyučujeme operační systémy
Windows a Linux.

Všechny kurzy jsou ZDARMA.
Aktuálně 25. listopadu 2013 bude zahájen kurz
„Monitorování provozu OS a jejich diagnostika“
v rozsahu 60 hodin.
Přehled všech nabízených kurzů, jejich obsah a přesné
termíny naleznete na webových stránkách

http://dk.obaka-orlova.cz ,
kde se můžete také přihlásit.
Na Vaše dotazy odpovíme na  596 539 363
nebo nám napište
na email petr.klimsa@goa-orlova.cz.
Neváhejte a využijte této výjimečné nabídky!
Získejte dovednosti, které můžete uplatnit
při hledání práce.
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AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

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

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

PIDI TAXI – Petřvald
TAXISLUŽBA - PŘEPRAVA OSOB
Nové tel. číslo: 721 930 930.
Prozvoňte nás, zavoláme Vám zpět.
Jezdíme novým vozem Renault Fluence.
Jediné taxi s odpočtem DPH. Nonstop.

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

MASÁŽE

Tel.: 603 948 057, 728 548 768

V Petřvaldě, Odborů 1180,
provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.

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

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

Rychle odkoupíme vaši nemovitost

DOMY - BYTY - POZEMKY
Tel: 602 375 405

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

Taxi Simir v Petřvaldě
Doprava Wolksvagenem Passat
Nástupní taxa 15 kč • Občanské jízdné 18kč/km
Senioři, ZTP, Perzo 10kč/km
Doprava k lékaři 13kč/km
Doprava do práce z práce 13kč/km
Minimální cena jízdného 50kč • Čekání 2 kč/min.
Dálkové jízdné 13kč/km na otočku cesta zpět zdarma

NON-STOP
www.Taxi-Petřvald.cz • Tel: 722 344 144
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