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TERMÍN UZÁVĚRKY

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
blíží se závěr roku 2013 a s ním
i nejkrásnější svátky v roce. Pro zastupitele i pracovníky ve veřejné
správě je to doba (kromě jiného),
kdy hodnotíme téměř již uplynulý
rok 2013.

Začnu místními komunikacemi. Významná částka cca. 1 mil.
Kč byla vložena do části opravy ul.
Podlesní, Mezi Poli a vjezdu na parkoviště na ZŠ Závodní 822. Za rekonstrukci veřejného osvětlení na
ul. Podlesní, V Gaďoku, U Letiště,
Ve Finských, Březinské, Odborů,
Okrajové a U Kovárny jsme z rozpočtu města za rok 2013 vydali
částku cca 700 tis. Kč. Na hřbitově jsme nechali zrekonstruovat
zděný plot podél ul. Ostravské

a chodník podél plotu u parkoviště smuteční obřadní síně. Za cenu
260 tis. Kč byly opraveny balkony bytového domu č.p. 1614 na
ul. Březinské.
Dostávám se ke kanalizaci, firma NDCon, spol. s.r.o. provedla
na základě mandátní smlouvy za
cenu 254 tis. Kč výběr provozovatele nově budované kanalizace na
území města Petřvald, kterým se
stala společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava,
a.s.. V lokalitě „Nová dědina“ firma STASPO, spol. s.r.o. odstranila
za cenu cca 420 tis. Kč havarijní
stav dešťové kanalizace. V letošním roce bylo zaplaceno za nájem
pozemků pro budování kanalizace
cca 131 tis. Kč. Za kontrolu BOZP
a autorský dozor stavby kanalizace bylo uhrazeno 222 tis. Kč.
A když jsem se zmínila o kanalizaci, chtěla bych poděkovat touto
cestou za vstřícnost a pochopení
zejména těm, kteří byli nějakým
způsobem stavbou dotčeni a omezeni. Věřte, že jsme se snažili s realizační firmou KR Ostrava, a.s.
problémy postupně odstranit. Ne
vždy však jde vše tak lehce, jak to
mnozí občané vidí a jak bychom to
i my chtěli. Proto velké poděkování
patří našim občanům a také místostarostovi Ing. V. Holečkovi za
velmi dobrou koordinovanou práci s občany a firmou při realizaci
stavby „Sanace a rekonstrukce
kanalizační soustavy v důsledku
doznívání důlních škod po těžbě
uhlí v Petřvaldě“. Jsem ráda, že

• Rozhovor s knihovnicí
Monikou Molinkovou
• Okénko knihovny
• Novoroční koncert
5. 1. 2014
• Zájezd na Javorový
18. 2. 2014

naše problémy v této oblasti byly
a jsou minimální. Když se dočítám o problémech s kanalizací
v Orlové… .
Nemohu opomenout ani opravu pomníků. Mnozí z vás si jistě
všimli, že v tomto roce byl opraven
památník pod hřbitovem a památník T. G. Masaryka (pod budovou
knihovny).
V letošním roce jsme konečně dokončili výměnu oken a dveří
na ZŠ Školní 246. V mateřských
školách proběhly nátěry a malování a také byly zakoupeny hrací prvky pro instalaci na zahradě
MŠ K Muzeu, MŠ Závodní a MŠ.
2. května. Celkové náklady na nákup prvků činily cca 180 tis. Kč.
K velkým změnám došlo v objektu knihovny a střediska kulturních
služeb. Zateplení budovy a modernizace interiéru knihovny je jistě
dobrou vizitkou našeho města.
Do kulturního domu (dále jen KD)
jsme nakoupili 250 kusů nových
židlí, došlo k rekonstrukci šatny
a vestibulu, opravě omítek stropů celého KD, výměně kabeláže,
svítidel a výmalbě tohoto kulturního stánku. Určitě jste si všimli
rekonstrukce sociálního zařízení KD. Zároveň jsme přistoupili
k opravě parket na balkoně KD.
Celkové náklady na tyto práce činily cca 1.700 tis. Kč. V souvislosti se zprávou o KD nesmím zapomenout na novou kulturní akci
„Den tradic“. Myslím, že se akce
líbila, a proto i v příštím roce proběhne její druhý ročník.

PETŘVALDSKÝCH NOVIN
Č. 1 JE

9. LEDNA 2014
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin
jsou zveřejněny na

www.petrvald.info

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na změnu
jízdního řádu linky
č. 403, která platí
od 15. 12. 2013.
Jedná se o posílení linky
o tři spoje a změnu doby
příjezdů a odjezdů
některých spojů.
Nový jízdní řád najdete na
internetových stránkách
IDOS, jízdní řády.

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Petřvald bude
od 23. 12. 2013
do 1. 1. 2014
z provozních důvodů
uzavřen.
Na co se zaměříme v roce 2014?
Pokud vše půjde podle našeho plánu, měli bychom od dubna 2014 začít s realizací stavby nové radnice.
Pokračování na str. 2
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SLOVO STAROSTKY
Pokračování ze str. 1
O tři spoje bude posílena linka
č. 403 z Havířova a zpět, a to už
od 15. 12. 2013. Zastupitelé města totiž při rozhodování o rozpočtu města na rok 2014 souhlasili
s navýšením částky na tuto linku
o 250 tis. Kč.
V letošním roce jsme také podali žádost Státnímu fondu životního prostředí na získání dotace
na zateplení ZŠ Školní 246 a MŠ
2. května. Uvidíme, zda se nám
podaří získat dotaci na realizaci
našich plánů. Určitě bychom za-

znamenali velkou úsporu na energiích v těchto budovách, tak jak už
to nyní vykazuje nově zateplená
budova knihovny.
Na bytových domech čp. 1611,
1612 a 1613 chystáme opravy
balkonů.
Čeká nás generální oprava
topných kanálů na ZŠ Školní 246
– celkové náklady se dle našich
předpokladů mají vyšplhat na
3.600 tis. Kč. Topné kanály jsou
již v havarijním stavu a oddalovat opravu by se nám nemuselo
vyplatit.

A tak bych mohla pokračovat
dále, je toho mnohem více, na co
se chceme v příštím roce zaměřit.
Informace budeme pravidelně přinášet v Petřvaldských novinách.
A nyní mi dovolte, abych vám
v tomto období svátků, Vánoc
a oslavy nového roku popřála,
aby se zejména našim dětem rozzářily oči nad dárky, které si přejí a očekávají od Ježíška. Svátky
jsou příležitostí setkávat se s přáteli a lidmi, na kterých nám záleží
a na které si mnohdy v rámci celoročního shonu těžko hledáme

volnou chvíli. Vánoce jsou časem,
kdy si připomínáme tradice, zpíváme koledy, zdobíme své příbytky
a pochutnáváme si na klasické
štědrovečerní večeři. Věřím, že
i svátečně osvětlený strom, který
jsme tentokrát společně rozsvítili
30. listopadu letošního roku, nám
bude připomínat příjemně strávené sobotní odpoledne a nastolení
vánoční atmosféry v našem městě. Krásné a pohodové Vánoce,
mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v roce 2014 vám přeje

• rozpočet Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald
Školní 246, přísp. org., na rok
2014 dle předloženého návrhu
za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schválen
v předložené výši příspěvek na
provoz a investiční dotace,
• rozpočet Mateřské školy Petřvald 2. května, příspěvkové organizace, na rok 2014 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem
města schválen v předložené
výši příspěvek na provoz,
• odpisový plán Mateřské školy
Petřvald 2. května 1654, přísp. org, na rok 2014.
RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na
pozemcích města a uzavření
nájemní smlouvy na pronájem
pozemku,
• poskytnout neinvestiční dotaci
Základní kynologické organizaci, Českého kynologického svazu ve výši 4.400,- Kč a uzavřít
smlouvu o poskytnutí této dotace. která je určena na opravu
stávajícího zařízení – klubovny

Základní kynologické organizace v Petřvaldě,
• přijmout neinvestiční účelovou
dotaci z rozpočtu kraje určenou na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH města Petřvaldu ve výši
23 000,- Kč za podmínky, že
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace,
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava a údržba vybraných úseků veřejného osvětlení v Petřvaldě“, uzavřené s firmou ELROZ DEVELOPMENT,
• o ukončení členství v občanském sdružení Památková komora,
• o opravě pískovcového kříže na
ulici Na Zaryjích.
RM vydala opatření obecné povahy o udělení výjimky z bezpečnostního pásma (stavební uzávěry) zlikvidovaných starých jam
„Nálezná III – FUND“ a „DEYM“
pro vybudování elektro přípojek.
RM vzala na vědomí předložený
výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10.
2013.

Jarmila Skálová, starostka města

Chodník na hřbitově
Četní pravidelní návštěvníci hřbitova, ale i lidé ze vzdálenějších lokalit, kteří navštívili v období svátku Památky zesnulých petřvaldský
hřbitov, si jistě všimli, že byl zrekonstruován chodník podél plotu od
veřejných WC směrem nahoru. Náklady (cca 50 tis. Kč) byly hrazeny
z rozpočtu města a svou pečlivou prací přispěli zaměstnanci střediska údržby. Novým chodníkem se zlepšil vzhled našeho hřbitova
a zároveň i přístup ke hrobovým místům a k vodě.
Dana Szotkowská, referent odboru výst. a ŽP

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
43. schůze Rady města Petřvaldu se konala 4. listopadu 2013
RM zrušila
• v souladu s ustanovením
§ 84, odst.2, písm. e) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů podlimitní veřejnou zakázku „Stavba radnice
Petřvald“, veřejnou zakázku
malého rozsahu „Výkon technického dozoru investora“
(Stavba radnice Petřvald) a veřejnou zakázku malého rozsahu „Koordinátor BOZP při
provádění stavebních prací“
(Stavba radnice Petřvald)“.
RM rozhodla
o
zahájení
nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavba radnice
Petřvald“ v otevřeném řízení dle
§ 27 zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).
RM schválila zadávací dokumentaci pro otevřené řízení na veřejnou zakázku „Stavba radnice
Petřvald“.
RM jmenovala podle § 74 zákona
komisi pro posouzení a hodnoce-

ní nabídek na veřejnou zakázku
zadanou v otevřeném řízení dle
§ 27 zákona „Stavba radnice Petřvald“:
Členové: Jarmila Skálová, starostka; Ing. Václav Holeček,
místostarosta; Mgr. Eva Káňová,
tajemnice; Eva Kubisová, vedoucí odboru výstavby a ŽP, Petr Přeček, člen rady
Náhradníci: Jiří Novák, člen rady;
Valérie Pěršalová, členka rady;
Mgr. Lucie Polková, vedoucí
správního odboru; Ing. Jiří Lukša,
člen zastupitelstva; Ing. Michaela Krulová, členka zastupitelstva.
RM pověřila komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zajištěním funkce komise pro otevírání
obálek a komise pro posouzení
kvalifikace.
RM rozhodla o zřízení věcného
břemene na pozemku města
a uzavření nájemní smlouvy na
pronájem pozemku.
44. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 14. listopadu 2013
RM schválila

etřvaldské noviny

Víte, že …
od 2. 1. 2014 lze na MěÚ Petřvald, kanc. č. 5 osobně
požádat o zařazení do seznamu zájemců o palivové dříví?

VÝZVA POLICIE
Policie České republiky, obvodní oddělení Petřvald, žádá všechny spoluobčany města Petřvald, kterým bylo v letošním roce provedeno vloupání do obydlí, při kterém došlo k odcizení jakýchkoli
šperků, oděvních svršků, nářadí, hodinek, elektroniky, mobilních
telefonů, numismatických sbírek, nechť se kontaktují s obvodním
oddělením v pracovních dnech v době od 7:00-14:00 hod na tel.
č. 974 734 791.

Dopis pro podnikatele
v našem městě
Vážený pane, vážená paní!
Město Petřvald pořádá dne 8. února 2014 již v pořadí 21. reprezentační ples.
Stalo se tradicí, že do tomboly, která je každoročně bohatá, své
dárky věnují také podnikatelé našeho města. Stávají se tak sponzory
plesu a jejich jméno nebo logo firmy se objevuje i na seznamu firem,
které věnovaly svůj sponzorský dar. Seznam je k dispozici na každém
stole při konání plesu a v neposlední řadě je zveřejněn na stránkách
Petřvaldských novin a na internetové stránce našeho města.
V případě, že byste měl(a) zájem být v tomto roce sponzorem našeho plesu, obraťte se laskavě na starostku města paní Jarmilu Skálovou osobně nebo telefonicky: 596 542 900.
Bude nám ctí, jestliže se našeho plesu osobně zúčastníte.
Za vaše pochopení předem děkuje J. Skálová, starostka města
Petřvaldu.
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ODPADOVÉ OKÉNKO Č. 12/2013
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Do typizovaných 110 l nebo 1100 l nádob odkládáme tzv. ostatní
komunální odpad, který vzniká v domácnostech, např. popel, obaly
z potravin, čistících prostředků, nepotřebné drobné spotřební předměty. Postupnou výměnu těchto nádob zajišťuje město Petřvald
dle technického stavu.
Nepatří zde vytříděné složky z KO jako je sklo, papír, plasty (jako
např. PET-láhve, obalové fólie od potravin, plastové kelímky), kartonové obaly od mléka a džusů, odpad ze zahrad, nebezpečné složky KO, velkoobjemový a stavební odpad, kov, textil, baterie, léky
s prošlou lhůtou a pod.
U P O Z O R N Ě N Í: Nelze zde také odkládat horký popel –
hrozí pak vznícení obsahu popelářského vozu, na kterém by mohla být způsobena vysoká škoda. Proto nádoby s horkým popelem
nebudou vyváženy.
Dana Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 1. ČTVRTLETÍ 2014
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
31. prosince (úterý)

Svoz
(PET láhve )
– žluté pytle

Leden

Únor

Březen

2 (čtvrtek)

4.,5.,

4.,5.,

16. ledna

7.,8.,

11.,12.,

11.,12.,

13. února

18.,19.,

18.,,19.,

25.,26.,

25.,,26.

14.,15.,
21.,22.,
28.,29.

13. března

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Leden

27., 28. Únor 24., 25. Březen 24., 25.

Informace k místnímu poplatku
za odpady pro rok 2014
Rádi bychom vás informovali, že výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 zůstává nezměněna.
To znamená pro fyzickou osobu s trvalým pobytem, cizince s povoleným trvalým pobytem, dlouhodobým vízem nebo povolením k dlouhodobému pobytu je částka 612,- Kč na osobu a rok a poplatek pro
fyzickou osobu vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášená k pobytu žádná fyzická
osoba, je částka 612,- Kč za nemovitost a za rok. Splatnosti poplatku zůstávají beze změn.
Znovu upozorňujeme na možnost úhrady poplatku formou SIPO
(Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Pro zavedení je třeba předložit osobně na finanční odbor Městského úřadu Petřvald, 2. patro,
dveře č.9, platební doklad-SIPO nebo doklad o přidělení spojovacího
čísla SIPO, popřípadě poslat kopii na e-mail: gojova@petrvald-mesto.cz, s uvedením všech osob, které mají být na SIPO navedeny. Případné bližší informace vám rádi podáme na tel. č. 596 542 925,
p. R. Gojová. Poplatky je možné platit i přímo na pokladně Městského
úřadu ve 2. patře, dveře č. 9 - ušetříte poplatek za úhradu na poště.
Poplatek můžete přijít uhradit i bez předem zaslané poštovní poukázky, nejlépe do 31. 1. 2014.
Radana Gojová, referent finančního odboru
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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.
Na vzájemnou spolupráci se
těší

způsobem s prací na počítačích.
Ve škole existují kroužky, které
umožňují žákům více se seznamovat s výpočetní technikou.
Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámce výchovně
vzdělávacího standardu: školy
v přírodě, lyžařské kurzy, zájmové kroužky. Jsme sponzory ZOO
Ostrava – tygra usurijského.
Školu navštěvuje 537 žáků,
kteří chodí do 24 tříd. Škola má
16 odborných učeben, které jsou
vybaveny moderní technikou.
Škola je zapojena do výzvy EU
peníze školám. Školní družina
má 5 oddělení, které navštěvují
žáci 1.stupně.
Škola vyučuje anglický jazyk
a německý jazyk.
Ve škole pracuje 29 kroužků
od 1. do 9. ročníku. Na výchovně
vzdělávací činnosti se podílí 34
pedagogů (včetně ředitelky školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí
učitelky místa poskytovaného
vzdělávání, z toho na 1. stupni
vyučuje 18 učitelů a na 2. stupni
16 učitelů, 5 vychovatelek školní
družiny, 2 hospodářsko-techničtí
pracovníci, vedoucí školní jídelny
a 22 správních zaměstnanců.
Základní umělecká škola poskytuje vzdělávání 217 žákům
v několika hudebních , tanečním
a výtvarném oboru, které vyučuje 10 pedagogů.
2.Výuka v 1. třídě – probíhá dle
ŠVP Škola pro život,
Učební plán 1. třídy:
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova

9
4
2
1
1
1
2

hodin
hodiny
hodiny
hodina
hodina
hodina
hodina

Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy

Vyučování v první třídě začíná
v 8.00 hodin a končí zpravidla
v 11:40 hodin.

1.Několik informací o škole:
Škola vyučuje dle vzdělávacího programu Škola pro život, který je zaměřen na environmetrální
výchovu.
Jako základní škola poskytujeme základní vzdělání, tj. naučit žáky dobře českému jazyku
a matematice, poskytujeme žákům všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se
současnými trendy jim dáváme
dobré základy dvou cizích jazyků
a seznamujeme je uživatelským

3.Školní družina
Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu můžou navštěvovat žáci 1. stupně podle zájmu
zákonných zástupců. Přednost
mají žáci prvních a druhých tříd.
Pracovní doba školní družiny je
od 6:30 do 16:00 hodin.
Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku
2014/2015 u vychovatelek školní družiny.

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

4.Je vaše dítě připraveno na povinnou školní docházku?
Společenské předpoklady

je oblíbeno a přijímáno
ostatními dětmi a nezaujímá agresivní nebo mučednický postoj, když musí čelit
problémům, má kamarádský postoj k ostatním,

umí se rozdělit s ostatními,
není sobecké,

je ochotno pomáhat doma
i ve škole a je schopné plnit
jednoduché úkoly,

je spokojené, když si hraje
se skupinou přátel,

umí si zajistit své osobní potřeby, jako například umytí
a osušení rukou,

když se nabízí nějaká nová
činnost, je připraveno se zapojit,

pokud jsou dány pokyny, je
srozuměno se jimi řídit, je
pozorné, poslouchá,

umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi hygienickými požadavky,
svoje místo a věci udržuje
v pořádku.
Fyzické předpoklady:

umí si poradit s knoflíky,
zipy a tkaničkami,

má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne velkou
tupou jehlu a nit, umí navlékat korálky, umí i jiné věci,
které patří k manuální zručnosti,

umí chytit a hodit velký míč,

umí udržet rovnováhu, když
jde po zídce nebo kladině,

umí poskočit,

umí chvilku poskakovat na
jedné nebo na druhé noze,

není přehnaně nesoustředěné nebo apatické,

je schopno dosáhnout levou
rukou na své pravé ucho
a obráceně.

Psychické předpoklady:

umí hovořit o nějaké nedávné události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti,

má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu,

rozezná barvy a zná jejich
názvy,

zná své jméno a příjmení,
orientuje se ve své rodině,
popř. zná adresu bydliště,

pamatuje si, o čem asi jsou
jeho oblíbené pohádky,

správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule,

umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky,

projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co
se dá číst, kreslené příběhy
mu také docela vyhovují,

zapojí se do her, které doma
hraje s ostatními dětmi,
když začne hrát novou hru,
jedná podle instrukcí.
Spolupráce rodiny a školy:

jednotná výchova rodiny
a školy,

každodenní rozhovor o školní práci,

důsledná kontrola pomůcek,

dohled při psaní domácích
úkolů,

pravidelné návštěvy třídních
schůzek a individuálních pohovorů,

při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem
a školním psychologem.
***
Mnoho zdraví a osobní spokojenosti v novém roce
2014 za všechny pracovníky ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní
přeje Ing. Zdeňka Kozlovská,
ředitelka školy
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Beseda pro žáky 9. tříd na ÚP v Ostravě
6. 11. 2013 navštívili žáci
IX. A i B třídy tradiční besedu na
Úřadu práce v Ostravě. V doprovodu paní učitelky Zítkové a paní
psycholožky Lehnerové dorazili
na Informační a poradenské pracoviště Úřadu práce v Ostravě na
ulici Bieblova.
Žáky i doprovod přivítaly dvě
lektorky, které nás provázely třemi částmi besedy. V první části
byli budoucí studenti seznámeni s procesem volby povolání
a všemi oblastmi, na které se
musí jako mladí lidé rozhodující
se o své budoucnosti zaměřit.
Žáci viděli aktuální nabídku pracovních míst a počet nezaměstnaných, nad čísly s lektorkou
debatovali o aktuálně vhodných

oborech pro uplatnění na trhu
práce.
V druhé části besedy jsme se
přesunuli do místnosti plné šanonů, videokazet, dalších materiálů
a letáčků, kde si žáci mohli vyhledat velké množství informací
o svém vysněném oboru. Všichni
si také na připravených počítačích provedli test zájmů, který jim
napověděl, na kterou oblast dle
zájmů jsou profesně orientováni.
Poslední část besedy byla věnována práci s Atlasy školství, ve
kterých se žáci učili vyhledávat
školy podle oborů a nalézat informace důležité pro další rozhodování. Každý měl možnost zkusit
si najít svou ideální vzdělávací
cestu vedoucí k jím zvolené pro-

fesi a diskutovat nad ní s lektorkou besedy.
Po tříhodinové besedě žáci
odjížděli z Ostravy s množstvím
zdrojů a užitečných informací,

za což děkujeme oběma lektorkám - PaedDr. Naděždě Bučkové
a Mgr. Marcele Bučkové.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholog, ZŠ a ZUŠ Petřvald

Plavecká soutěž měst
Ve středu 2. října 2013 se
na krytém bazénu v Orlové konal
již 22. ročník Plavecké soutěže
měst. Tento ročník patřil k zatím
nejúspěšnějším. Zúčastnilo se
ho celkem 668 plavců z Orlové
a okolních obcí. Město Orlová
se ziskem 6148 bodů obsadilo 2. místo v kategorii měst do
50 000 obyvatel.
Zasoutěžit si přišli nejen ško-

láci, ale i předškoláci, dospělí
a senioři. Úkolem každého soutěžícího bylo libovolným plaveckým
stylem uplavat vzdálenost 100
m. Zásluhu na krásném umístění Orlové mělo i 64 žáků naší
základní školy. Někteří z nich se
umístili na stupních vítězů.
V kategorii 8-9 let získali
1. a 2. místo žáci IV.B Jan Skýba
a Tomáš Vaněk. V kategorii 10-

11 let se na 1. místě umístil žák
V.B Jan Kroupa.
Nejlepší plavce a plavkyně
čekalo dne 6. listopadu ocenění a poděkování na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže
v Domě dětí a mládeže v Orlové.
Gratulujeme!
Mgr. Andrea Holaňová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald

Moderní dějiny na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Žáci 9. ročníku měli výjimečnou příležitost poznat nedávnou
minulost naší země. 17. listopadu slavíme státní svátek, kterým si připomínáme Den boje za
svobodu a demokracii. Za těmito slovy se skrývá mj. hrdinství
a statečnost mnoha lidí. Ve spolupráci s Technickým muzeem
v Petřvaldě proběhlo mimořádné setkání s kunsthistoričkou,
bývalou poslankyní parlamentu
ČR, paní doktorkou Jiřinou Pavlíkovou. Ta žákům velmi poutavě
a zasvěceně podala průběh nejen tzv. sametové revoluce, ale
také události roku 1939. Žáci
se tak dozvěděli, že tento den
neslavíme jen výročí převratu
z roku 1989, ale také Mezinárodní den studentstva. Mimo jiné se

seznámili s osudem Jana Opletala a dalších odvážných studentů.
Díky jednotlivým příběhům si
žáci mohli vytvořit představu, co
se v naší zemi událo a mohli tak
zjistit, že statečnost mnohých
našich předků přispěla k tomu,
že dnes žijeme ve svobodném
a demokratickém státě.
Poznat svou minulost, znát
příčiny mnoha situací, zvyklostí
či jevů, které nás ovlivňují v každodenním životě, to patří k úkolům výuky dějepisu. Jen člověk,
který zná svou minulost, může
být sebevědomým občanem,
jenž si stojí za svým názorem
a nenechá se obelhat.
Bc. J. Janková, Mgr. L. Kocurková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald

Mein Haus
Osmáci, kteří se druhým rokem
učí němčinu, zpracovali projekty
na téma Mein Haus (Můj dům).
Žáci popisovali svůj dům, jeho
vybavení a nábytek. Část z nich
pracovala na počítači a vytvořila
prezentace, které obohatila vlastními fotografiemi, druhá část nakreslila plánky svého domu či bytu
a popsala je.

V jedné z vyučovacích hodin
si žáci své prezentace navzájem
představili a vybrali mezi sebou
tu nejlepší. Autoři nejlépe povedených prací získali malou odměnu.
Jako učitelky můžeme konstatovat, že žáci zadaný úkol zvládli
na jedničku!
Bc. Julie Janková, Mgr. Zuzana Wasilová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald

PhDr. Jiřina Pavlíková
Je česká historička umění
a bývalá politička, v 90. letech
20. století poslankyně České
národní rady a Poslanecké sněmovny. Zasedala ve výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež

a tělovýchovu. Profesně se zabývá dějinami architektury na
Moravě a ve Slezsku.
(zdroj: http://cs.wikipedia.org/
wiki/Ji%C5%99ina_
Pavl%C3%ADkov%C3%A1)
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Dějepis v muzeu

Halloween

Dějepis nemusí být jen nudné
memorování a “biflování” letopočtů. Žáci šestého ročníku se o tom
přesvědčili na vlastní kůži. Vyrazili do Technického muzea v Petřvaldě na hodinu dějepisu, aby se
zábavnou formou dozvěděli něco
o minulosti svého rodného města.
Z šesťáků se tak na krátkou chvíli stali Starostové, Lokálky nebo
Horníci, což byly názvy soutěžních
týmů, které měly za úkol řešit
zajímavé úkoly. Chlapci a děvčata luštili křížovku, skládali znak
Petřvaldu nebo poznávali známé

Žáci naší školy se učí anglicky již od 3. ročníku. Seznamují se
s anglickou výslovností, gramatikou, ale také se zvyky a tradicemi
v anglicky mluvících zemích. A svátek Halloween je v těchto zemích
jednou z významných událostí.
Z šesťáků a osmáků se na
jednu vyučovací hodinu stali duchové, čarodějnice, zombie, upíři
nebo komiksoví hrdinové. Dokonce postrašili své spolužáky. Ovšem vše v rámci legrace.
Součástí Halloweenu na naší
škole nebyly jen kostýmy, ale

budovy města v zábavné soutěži
Petr z Waldu. Nejšikovnější družstva byla odměněna.
Za pozvání děkujeme pracovnicím Technického muzea v Petřvaldě, protože podobné akce přispívají k zatraktivnění výuky dějepisu. Praktické poznávání regionální
historie pomáhá žákům vytvářet
si pozitivní vztah k minulosti nejen své obce, ale i k dějinám jako
takovým. A to si jako vyučující dějepisu samozřejmě přejeme.
Bc. J. Janková, Mgr. L. Kocurková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald

také kvíz s halloweenskými otázkami či zpěv písničky Halloween
night. Žáci se dozvěděli, že se
Halloween slaví 31. října, jedná
se o anglosaský svátek, jehož původ je však keltský. Děti se v předvečer Všech svatých oblékají do
kostýmů a chodí od domu k domu
s pořekadlem „Trick or treat!“ (Koledu, nebo vám něco provedu!).
Tradičním symbolem Halloweenu je dýně, kterou lidé vyřezávají
a pomocí svíčky tak vytvoří tzv.
Jack-o´-lantern.
Bc. Julie Janková, ZŠ a ZUŠ Petřvald

Moje historie – příběh fotografie
Může být dějepis zajímavý? Ano,
může! Přesvědčili
se o tom šesťáci,
kteří pátrali v rodinných archivech. Objevili tam zajímavé příběhy a osudy. V hodinách dějepisu a českého jazyka popsali vybranou fotografii z rodinného alba.
Někteří žáci popisovali fotografii ze svého dětství, někteří ze života svých prarodičů, či dokonce
praprababiček a prapradědečků.
Dozvěděli se mnoho poutavých
informací o historii svých příbuzných. Svou práci prezentovali v hodině dějepisu, v češtině pak pod

vedením p. uč. Kocurkové své
projekty vypilovali do výsledné
podoby. Díla našich žáků byla tak
povedená, že jsme si je nenechali
jen pro sebe, ale uspořádali jsme
výstavu. S příběhy fotografií se
tak mohli seznámit i ostatní žáci
školy. Na slavnostní vernisáž jsme
pozvali i vedení školy.
V současné době jsme konfrontováni s převážně optickými
vjemy ve vztahu k okolí. S realitou ve zkratkovité či obrazové
formě se setkáváme v reklamě,
zpravodajství či ve filmu. Tento
trend se odráží také ve výuce
dějepisu. K základním smyslům

výuky dějepisu
spočívá propojení přítomnosti
a minulosti. Práce s fotografií
jako historickým
pramenem tak
podporuje tuto
myšlenku. Žáci
dostali pří ležitost podívat se
na minulost z jiného pohledu,
z pohledu orientovaného na současnost.
Za spolupráci na projektu děkuji Mgr. Lence Kocurkové.

Bc. Julie Janková, Mgr. Lenka Kocurková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald

Naši šikovní deváťáci v soutěži „Co vím a co dovedu“
Dne 18. 11. 2013 se osmičlenné družstvo žáků ve složení
V. Hynčicová, A. Babczynská,
M. Grafová, D. Matušinská, D.
Durczok, L. Lorenčič, M. Uherek
a J. Bernatík zúčastnilo soutěže
„Co vím a co dovedu“. Soutěž se
konala v budově Gymnázia a obchodní akademie Orlová.
Všechno začalo v 10.00 hod,
když pan ředitel Mgr. Pavel Kubínek spolu s paní Ing. Danielou
Požárovou slavnostně zahájili celou akci. Následně družstva absolvovala asi deset náročných soutěžních disciplín ze všech oblastí vzdělávání. Sledovala jsem se
zájmem jejich zápolení a musím
je opravdu za jejich výkony pochválit. Vše začalo sestavováním

obrazců dle předlohy
z dílků tangramu, pak
následovaly sportovní
disciplíny – chůdy, švihadlo, hod oštěpem,
skákání na balonech
na čas. Nejvíce se však
našim žákům líbilo stanoviště robotiky, kde
si vyzkoušeli ovládání
robotků pomocí počítačového programu, a tam také
získali nejvíce bodů. Plnili zodpovědně všechny úkoly z dějepisu,
zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie i anglického jazyka, rozpoznali
části hardwaru počítače, úspěšně
splnili úkoly z informatiky. Předvedli tak krásnou ukázku týmové práce a aktivního přístupu v soutěži.

Děkujeme všem šikovným deváťákům za vzornou reprezentaci - družstvo z Petřvaldu totiž
získalo 3. místo v soutěži „Co
vím a co dovedu“ a přejeme jim
hodně dalších úspěchů ve škole
i v osobním životě.
Soutěž se konala v rámci projektu z ESF „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

v Moravskoslezském kraji“,
ve kterém je Gymnázium
a obchodní akademie Orlová
zapojeno, a naše škola tak
plní roli partnerské základní
školy pro realizaci podporovaných aktivit. Kromě rozmanitých soutěžních stanovišť
byl pro žáky zajištěn rozvoz
autobusem, bylo připraveno
občerstvení, žáci dostali diplom, účastnický list se společnou fotografií a také tašku plnou
sladkostí. Děkujeme organizátorům akce za pěkné motivující zážitky, byl to opravdu „prima den.“
Mgr. Marie Hlavatá,
ZŠ a ZUŠ Petřvald
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Malé ohlédnutí za velkou akcí
Zástupci České republiky velvyslanectví v Abu Dhabi přišli podpořit delegaci našich debrujárů na
ESI 2013.
O této události informovali na
stránkách Velvyslanectví České
republiky.
KMD Sluníčko Petřvald
Asociace malých debrujárů
ČR na výstavě EXPO-SCIENCES
2013
V září 2013 reprezentovala
Českou republiku na výstavě
EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL 2013 v Abu Dhabi Asociace
malých debrujárů ČR.
Ve dnech 15. – 17. září 2013
se v Abu Dhabi National Centre

uskutečnila mezinárodní výstava
Expo-Sciences 2013. Českou republiku na ní reprezentovala Asociace malých debrujárů ČR, konkrétně kluby z Hustopečí, Stříbra,
Frýdku-Místku a Petřvaldu. ČR
byla zastoupena ve 4 projektech:
Playful Physics, Physics can be
fun, Water in Action a Physics and
Chemistry for Kids, a podařilo se jí
získat jeden z 5ti pohárů za nejlepší stánek mladých vystavovatelů
do 18ti let. Více informací můžete
nalézt na webové stránce výstavy
a Asociace malých debrujárů ČR.
ZDROJ: „Stránky Velvyslanectví České republiky“.

Aktivní podzim v ZKO Petřvald
V měsíci září se naše kynologická organizace zúčastnila VI.
ročníku výstavy spolkové a klubové činnosti města Petřvald. Prezentovali jsme zde naši činnost
vystavením ocenění členů, audio
záznamem a praktickou prezentací výcviku poslušnosti a obrany
v přilehlém areálu. V našem výstavním stánku se nacházel vždy
minimálně jeden pes, a tak u nás
bylo téměř pořád rušno. Bylo
úžasné sledovat, jak dokáže zvíře
prolomit bariéry mezi lidmi a jak
se pak rozproudí komunikace.
A to nás potěšilo nejvíce! Protože
náplní naší kynologické organizace není pouze výcvik a sportování, ale především hledání (a nalézání) vzájemného porozumění
a lásky mezi člověkem a jeho
nejlepším přítelem – psem.
Při zahajování podzimního kurzu jsme neměli tušení, kolik z vás
se přihlásí. Museli jsme bohužel
kvůli tak velkému zájmu některé
odmítnout (tímto se omlouváme
všem, na které se nedostalo).
Ale nezoufejte, začátkem února
2014 budeme zahajovat jarní
kurz !!! Všechny informace budou
vždy v dostatečném předstihu na
našich web stránkách : www.kkpetrvald.webnode.cz
Dne 16.11.2013 proběhla
v našem kynologickém klubu
zkouška BH. Jedná se o zkoušku
poslušnosti a chování psa v dopravním ruchu, která se konala
po poměrně dlouhé prodlevě.
Ale protože cvičák bez zkoušek
není pravým cvičákem, rozhodli
jsme se znovu po mnoha letech
tuto činnost obnovit. Zkouška se
uskutečnila za pečlivého dozoru

rozhodčího, pana Vladimíra Košťála. Všichni ze zúčastněných se
na tuto zkoušku svědomitě a velmi dobře připravovali po celou
dobu kurzu a samozřejmě také
ve svých domovech. Hodnotila se
poslušnost na vodítku i bez něj,
vedle pána i na dálku, základní
povely i složitější...
Byla to dřina, ale v konečném
výsledku hlavně zábava a radost!
Nepřipravovali se totiž jen psi, ale
také jejich lidští kolegové, kteří to
všechno museli nejdříve nastudovat a následně pejsky naučit.
Vyžadovalo to mnoho práce, trpělivosti, nasazení i nadšení, protože spolupráce člověka a psa je
tím, čeho jsme chtěli především
dosáhnout. Můžeme tedy s nadšením oznámit, že zkoušku složilo
9 z 10 přihlášených psů, což lze
pokládat za velký úspěch!
V průběhu několika posledních měsíců jsme soustavně pracovali na rekonstrukci klubovny
a celého kynologického areálu.
Proběhly čtyři velké celodenní brigády a mnoho dalších menších,
podle časových možností našich
členů. Klubovna i výcvikový areál
se změnily téměř k nepoznání.
Velice si vážíme všech, kteří ve
svém volném čase přiložili ruku
k dílu a podíleli se na rekonstrukci klubovny a výcvikového
areálu. Zaslouží si velké poděkování !!! Protože nám byla na
rekonstrukci klubovny a výcvikového areálu poskytnuta městem
Petřvald dotace, proběhla u nás
dne 5. 11. 2013 kontrola čerpání
této dotace. Kontrola neshledala

Sdružení rodičů při Základní škole Školní 246, Petřvald pořádá

„IRSKÝ BÁL“
18.01.2014 v 19.00 hod

Kulturní dům v Petřvaldě
Hraje skupina Rafael Music Band
Vstupenky v ceně 150,- Kč/kus se prodávají
v ředitelně základní školy,
tel. 596541349.

žádné nedostatky, naopak jsme
byli pochváleni za přehledné vyúčtování a správné čerpání dotace.
Rádi bychom vás také pozvali
na „štědrodopolední“ procházku, která se již pro nás stala
tradicí. Všichni, kdo by chtěli jít
s námi, jsou vřele vítáni!!! Vycházíme 24.12.2013 v 10.00 hod
z areálu kynologického cvičiště.
Čeká na vás skvělá parta lidí
a psů, procházka snad zasněže-

nou krajinou, dobrá nálada a překvapení…
Závěrem si dovolujeme za
všechny členy ZKO Petřvald popřát nejenom všem příznivcům kynologie a „pejskomilům“ krásné
Vánoce, šťastný nový rok, hlavně
zdraví, dobrou náladu, milující psy
a radost z každého, byť malého,
pokroku, kterého se povede dosáhnout v soužití s našimi věrnými čtyřnohými přáteli!
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OKÉNKO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI PETŘVALD
Dobrý a sladký rok 2014!
Vypůjčil jsem si tento tradiční
pozdrav, jímž se židé oslovují během Roš-ha-šana (židovský nový
rok), abych vám všem popřál do
roku 2014 vše dobré v Božím požehnání.
Kéž je tento rok skutečně
dobrý – naplněný dobrem!
To dobro nečekejte na prvním
místě od někoho druhého, ale
ptejte se: „Co dobrého já mohu
a mám vykonat? Jak se stanu
dobrým?“ Nezměníte celý svět,
ale rozhodnete-li se konat dobro,
bude ve světě více dobra – a svět
se změní.
Kéž je tento rok skutečně
sladký – bez hořkosti!
Kolik trpkých věcí vpadlo do
našich srdcí?! Kolik hořkosti si
v sobě neseme?! Jak rozlehlá je
poušť našich srdcí?! Hořké vody
Mary v Masse a Meribě, to v překladu znamená na místě Pokušení a Sváru (srv. Ex 15,22-27),

zesládly poté, co do nich Mojžíš
vhodil Boží dřevo. I naše srdce
zhořklá a trpce zraňovaná mohou být uzdravena, když se jich
dotkne uzdravující dřevo Kristova Kříže. Neboť tehdy najdeme
sílu k odpuštění a pochopíme
sladkost lásky, která neklade
překážky a omezení. Sladký rok,
v němž uzrají plody smíření!
Další rok... Čas života se nepočítá především počtem let, nýbrž pravou moudrostí, uměním
žít. Nevybízím vás k novoročním
předsevzetím, jež nemají dlouhá
trvání a jsou někdy zdrojem frustrující bezmoci. Zvu vás, abyste
v novém roce objevili moudrost
života, schopnost více být... Čas
života je krátký a největším uměním je využít ho správně. Ať Duch
Boží nám dá dar „ars vivendi“.
Vážení a milí petřvaldští občané, Šana tova u-metuka: Dobrý
a sladký rok!
P. Vít Zatloukal,
petřvaldský farář

Advokát „ubohého“ RPG?!
Reaguji na článek v PN č.
11/2013, kde pan Ervín Konečný
poukazuje na stav lokalit bydlení
RPG Byty, s.r.o. Jeho rozhořčení,
pokud je opravdové, sdílím.
Avšak není kouře bez ohně!
Neznám situaci v místech jím
popisovaných, bydlím již od roku
1966 v podobně „okrajové“ části Petřvaldu, tudíž jsem zažil na
vlastní kůži přístup majitelů domů
k vlastnímu majetku i nájemníkům. Ve výše uvedeném časovém
úseku nebylo nikdy bydlení v kolonii Pokrok žádným přepychem,
ovšem pro mne byla neocenitelná
blízkost mého zaměstnavatele.
A kdo chtěl, tak si, do určité doby,
mohl upravit byt k „obrazu svému“
a žít skromně v klidu a pohodě.
Tento stav se radikálně změnil
po roce 1989 příchodem soukromých vlastníků, kteří (vzhledem
ke stavu bytového fondu – většina
v tehdy platné 4. kategorii bytů)
začali do lokality „pod tlakem“
stěhovat nájemníky tzv. nepřizpůsobivé se všemi doprovodnými
následky tak, jak je popsal, a to

ještě nedostatečně, pan Konečný.
Lokalita, která mezi světovými
válkami získala evropskou cenu
pro dělnické bydlení, je rázem
ruinou, smetištěm a odkladištěm
nájemců, kteří povětšině nemají
společenský ani morální kontakt
s dobou, ve které žijí. Tzv. starousedlíků zůstalo minimum. Kdo
mohl, utekl, mnozí zemřeli, ti
ostatní musí „vydržet“, i když to
není lehké.
Nejhorší z majitelů je bezkonkurenčně RPG -což je můj názor.
Mohu jej doložit písemnou komunikací s touto skvělou firmou! Poskytuje bydlení pouze pro zisk, což
by nebylo na škodu, kdyby tomu
odpovídaly i podmínky bydlení.
Bez zpětného pohledu a hlubší
znalosti problému je nadpis článku „Váží si uživatelé bytů RPG
svého bydlení?“ pouze hluboce
zavádějící! Pokud má pan Konečný zájem, jsem mu k vysvětlení
svého názoru k dispozici. V kolonii
Pokrok mě snadno najde.

Děkuji za spolupráci a přeji všem
obyvatelům Petřvaldu hezké Vánoce
a vše dobré v roce 2014.
Petr Vícha,
starosta Bohumína a senátor

Stanislav Žák

Probuzení
Markéta Procházková
Až procitáním
probolím k světlu
jež vrací barvy
a tvar
Kéž najdu lásku
co všemu dává
pravý rozměr...
Láska
Markéta Procházková
To jediné
čím můžeš přikrýt své srdce
až bude i hvězdám zima
z lidského sobectví...

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
Tříkrálová sbírka je veřejná
sbírka, z níž jsou financovány
sociální projekty Charity. Je to
nejen jeden z malých pramenů,
které umožňují Charitě konat
své poslání a sloužit potřebným
bez rozdílu vyznání, národnosti či
barvy pleti, ale je zároveň možností, jak vy osobně můžete podpořit charitativní projekty. V roce
2013 v našem městě tříkráloví
koledníci díky vaší štědrosti vybrali částku 24 032,- Kč.
Zodpovědnost za realizaci projektů, na něž jsme přispěli, měla
konkrétně oblastní Charita sv.
Alexandra, Ostrava (http://charita-sv-alexandra.cz/ ). Na jejích
stránkách můžete sledovat práci
těch, kteří své síly dávají pro službu v sociálních projektech.

Tříkrálová sbírka trvá od 1. do
12. ledna 2014. V Petřvaldě budou koledníci chodit k vašim domovům především o víkendu od
3. do 5. ledna. Mělo by být minimálně pět kolednických skupinek.
Pravé koledníky poznáte podle zapečetěných pokladniček; dospělý, který doprovází koledníky, má
průkazku, jejíž údaje musí souhlasit s jeho občanským průkazem.
Petřvald je však velký a koledníci stihnou obejít jen jeho malou
část. Bude-li někdo chtít přispět
na Tříkrálovou sbírku, je to možné
ve vánočním období na faře.
Tříkráloví koledníci však nejen
sbírají od dárců finanční prostředky na sociální projekty, nýbrž také
přinášejí radost a požehnání do
vašich domovů. Zazpívají koledu, potěší úsměvem a budete-li
chtít, můžete si nechat od nich
napsat na domovní dveře písmena K+M+B 2014 (první písmena
jmen Kašpar, Melichar a Baltazar
a také jsou to písmena latinského požehnání „Christus mansionem benedicat“ - v překladu:
Kristus ať žehná tomuto domu).
Kéž v čase, kdy betlémští andělé zpívají o pokoji pro lidi dobré vůle, i každý z vás je naplněn
pokojem a radostí. Ať vaše srdce,
jistě citlivá k lidskému utrpení,
dokážou štědře dát, abyste našli
štědrou odměnu požehnání od
Boha, našeho Otce.
Jménem lidí v nouzi vám již teď
děkuji za projev lidské solidarity.
P. Vít Zatloukal

SOLIDARITA SOUSEDŮ
POMOHLA V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ
SITUACI
Dne 22. 11. 2013 došlo v našem městě na ul. U Kulturního
domu k vloupání do rodinného
domu pana J. Skýby. Pachatelé
mu po vniknutí do sklepa a následně do bytu odcizili veškeré
úspory. Proto se někteří sousedé z výše uvedené ulice domluvili na uspořádání sbírky, která by
panu Skýbovi pomohla k zakoupení alespoň základních potřeb. Na
sbírce, která byla následně panu

Skýbovi předána, se podíleli pan
Gnida, rodina Gojova, Beranova
st., Kašova, Cholastova, Svrčinova, Čížova, Procházkova, Bernatíkova a Petříkova. Proto bych chtěl
tímto dopisem výše jmenovaným
poděkovat za to, že se sbírky zúčastnili. Ukázali tak, že solidarita
zvítězila nad hyenismem, a že některým občanům není lhostejné,
co se kolem nich děje.
Josef Cholasta

Poděkování
Chtěly bychom touto cestou poděkovat MUDr. Justinu Chudobovi
a zdravotní sestře Jarmile Ožanové za vynikající péči o naši maminku
paní Evu Sedlákovou a do nového roku popřát hodně osobních a pracovních úspěchů.
Dcery Věra a Markéta.
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Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2014
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Přeje Taxi Simir

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




ZAHRÁDKÁ\SKÉSLUŽBYUM STSKÉHOÚ\ADUPROŠLYPROM NOU!!
NajdetenásnovĢnauliciŠenovská872(hnedvedleDƎevohobby)apodnázvem:
„ZahrádkáƎskéachovatelsképotƎebyUMonthyho“.
NášsortimentzahrnujekrmivaproVašedomácíihospodáƎskázvíƎata:
Psy,koēky,slepice,králíky,ryby,hlodavce,konĢ,prasata,kachny,papoušky,kƎeēky,morēata,…(granule,
konzervy,pamlsky,uzenéuši15kē/ks,šroty,pšenice,sluneēnice,sypkésmĢsiigranulepronosnice,…)
ProVašizahraduadomácnost:
KvĢtináēe,stromky,kvĢtiny,semena,zeminy,hnojiva,svíēky,náƎadí,pokojovékvĢtiny,umĢlékvĢtiny,zahradní,
vánoēníisezónnídekorace,ozdobynadveƎe,ruēnĢdĢlanávánoēnípƎání,…
Nazakázkuzhotovíme:
Psíznámky,vodítkaaobojkysejménematel.ēíslemprovšechnyplemena!

AKTUÁLN PROVÁSMÁMEVAKCISLUNENICIOD18,50Kē/kg,
KUKU\INÉŠROTY12Kē/kg,PŠENICI6,50Kē/kgalojovékoule5Ͳ8kē/ks.

NaveškerýsortimentpƎivĢtšímodbĢruplatísmluvníceny!
Našemotto:“Conemáme,seženeme–nemožnénapoēkání,zázrakydotƎídnƽ!“
PƎijěteknámodpondĢlídopátku9:00–11:0013:00–16:30avsobotu9:00–11:30,nebovolejte730820768.
VystƎihnĢtetentokuponprouplatnĢníslevydo30.12.2013


SLEVOVÝKUPÓN:Ͳ10%NACELÝNÁKUPUMONTHYHO


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 21. ledna 2014 bude zahájen kurz „Operační systém, instalace a konfigurace“ 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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Dnes si budeme povídat s paní
Monikou Molinkovou, knihovnicí našeho města
Paní Molinková, co Vy a Vánoce? Jak na ně vzpomínáte zejména z období Vašeho dětství?
Vánoce jsou pro mě kouzelným obdobím, kdy se plní přání, lidé jsou k sobě milejší. Je to
také období setkávání, návštěv.
Lidé mají k sobě tak nějak blíž.
Vánoce mého dětství mě vlastně
ovlivnily i směrem k mým vlastním
dětem. Stromeček musel být živý
a co největší a hlavně hezky nazdobený. Cukroví se peklo kolem
10. prosince a krásně provonělo
celý dům. Do toho hrály vánoční
koledy a pohádky. Na množství
dárků pak ani moc nezáleželo.
Nejvíce jsme se pobavili u loupení cukroví a důmyslném ukrývání
dárků. A podobně to mám i dnes.
Začátkem prosince mě popadne
vánoční nálada a zdobící šílenství.
Loni jsem měla adventní věneček
i v koupelně.

Dostávala jste už knihy pod
stromeček?
Ano, dostávala. Bez nové knížky by to nebyly ty pravé Vánoce.
A číst si u rozsvíceného stromečku s talířem cukroví po ruce…. Už
se na to zase těším.
A jak vnímáte dnešní děti a jejich vztah ke knihám?
Tady je to velice individuální.
Jsou děti, které čtou, knihy si
půjčují i kupují, dostávají je jako
dárky a jsou děti, které nečtou
vůbec. Je to dáno hlavně vztahem rodičů ke čtení. Pokud děti
doma vidí, že si rodiče čtou, mají
knihy, chodí do knihovny, je veliká pravděpodobnost, že z nich
také budou čtenáři. Velký vliv
na kladný vztah ke knihám má
předčítání dětem před spaním.
Máme hodně „čtenářů“ předškolního, někdy i kojeneckého věku,

které prozíravé maminky vodí do
knihovny za knížkami.
Máme zrekonstruovaný interiér naší knihovny. Jak vnímá veřejnost nové prostředí knihovny?
Reakce na nový interiér knihovny jsou velice kladné, hlavně děti
si nové prostředí a pirátskou loď
užívají. V podstatě se dá říci, že
se dětské oddělení stalo jakýmsi
dětským pokojem s množstvím
krásných knížek pro všechny děti.
A několik čísel na závěr. Kolik
je v současné době registrováno
čtenářů do 18 let a nad 18 let?
Kolik bylo do této doby vypůjčeno knih v tomto roce?
Kolik nových titulů jsme objednali pro naše čtenáře v tomto roce?
Registrovaných čtenářů máme
670, z toho do 15-ti let 216.

K dnešnímu dni bylo z naší knihovny vypůjčeno 35 272 knih. A pro
naše čtenáře jsme letos nakoupili
1214 knih.
Vaše vánoční přání směrem
k veřejnosti?
Často se říká, že dobrá kniha
vezme čtenáře tam, kde ještě nikdy nebyl a že pravidelné čtení
přináší větší klid a moudrost. Proto přeji všem mnoho klidu, moudrosti a výprav na místa, kde ještě
nikdy nebyli.
Na závěr dovolte, abych popřála našim knihovnicím paní Monice Molinkové a Lucii Jurčíkové
krásné prožití vánočních svátků
v kruhu nejbližších a mnoho pozitivních zážitků při práci v naší
krásné knihovně.
Za rozhovor děkuje JaS

Okénko knihovny
V sobotu 10. prosince proběhl
v knihovně již 5. ročník Dne pro
dětskou knihu, který je již počtvrté součástí celoměstského
adventního jarmarku. Letos byla
v knihovně ke zhlédnutí výstava
knih „Jak a co si čtou děti v Polsku“. Samozřejmostí byla tradiční vánoční dílna, kterou jsme
letos nazvali „Dílnička u hvězdičky“, protože v celé knihovně
si mohly děti vyrobit celkem pět
různých nápaditých hvězdiček.
V dětském oddělení znavení návštěvníci jarmarku odpočívali při
poslechu živé četby vánočních
pohádek v krásném provedení
paní Marie Polochové. Teene-

gerské oddělení ovládly korálky a korálkování. Bylo vyrobeno
mnoho dárečků pod stromeček
maminky těšte se !). Ani místnosti v přízemí naší budovy nezahálely. Proměnily se v knihkupectví „U Milušky“ se spoustou
krásných nových knížek pro děti,
v dílnu vázání adventních věnců
( zde vznikala doslova umělecká
díla ) a v pekařství „U Boženky“,
ve kterém se sice doslova nepeklo (zatím), vizovické pečivo
zde vytvořené si děti odnášely
domů k upečení. Všude vládla
krásná předvánoční atmosféra
prosycená vůní jehličí, kde za
zvuků tradičních českých koled

všechny procházející zcela ovlá- Františku Vadl duch Vánoc.
notovi, Boženě
Chtěli bychom touto cestou Vítečkové, Elišvelice poděkovat všem našim ce Vítečkové.
pomocníkům: Evě Bdžochové,
Za knihovnu Monika Molinková
Darině Bednár i k o v é, V ě ř e
Konieczné, Milušce Kr ysto vé, Iloně Křižákové, Zuzaně
Matějkové, Aleně Mráčkové,
Evě Mráčkové,
Vaše knihovnice
Šárce Němcové, Vladimí ře
Monika Molinková a Lucie Jurčíková
Penckové, Marii Polochové,

Přejeme všem našim čtenářům
krásné vánoce a úspěšný rok 2014!

Upozornění!
Knihovna bude uzavřena od 20. 12. 2013 do 5. 1. 2014.
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Jak a co si čtou děti v Polsku? Jak i co czytają w Polsce dzieci?
Kulturní pohraničí – vytvoření
moderní kulturní infrastruktury
v Jasienici a Petřvaldě - reg.č.
CZ .3. 2 2/3.3.05/1 2 .0 3 3 4 4
– výstava dětských českých
a polských knih v modernizovaném dětském oddělení knihovny
v Petřvaldě.
Dne 30. listopadu 2013 byla
otevřena a zpřístupněna v rámci
akce Vánoční jarmark, Den pro
dětskou knihu, Evropské vigilie
výstava českých a polských knih,
které mohli návštěvníci zhlédnout v modernizovaném dětském

oddělení zdejší knihovny až do
19. prosince 2013.
Tato akce se konala v rámci projektu Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě - reg.č.
CZ.3.22/3.3.05/12.0334 4.
Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko
– Śląsk Cieszyński Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007-2013.
Návštěvníci, a to nejen čeští
dětští čtenáři, měli možnost si
pročíst knihy psané polským slo-

vem a zkusit si tak, zda knihám
porozumí. Naopak děti polské
národnosti si mohly prostudovat dětské knihy psané jazykem
českým. Ohlasy tzv. výměnné
knihovničky byly obrovské, děti
i dospělí, kteří svým ratolestem
předčítali, se u knížek pobavili
a v rámci svých možností i obohatili o novou, jim mnohdy neznámou, slovní zásobu.
Mezi vystavovanými polskými autory jsme mohli zhlédnout
knížky od Beaty Ostrowické, Agnieszky Frączek, Krystyny Siesické, Daniela Jorise, Andrzeje
Marka Grabowského aj. Autoři
vystavovaných českých knih byli

např. Lenka Rožnovská, Alena
Vostrá, Jitka Komendová, Miloš
Kratochvíl, Jaromír Kincl, Ivona
Březinová, Nela Boudová aj. Individuální prezentace vybraných
knih se velice pozitivně osvědčuje vzhledem k četbě vybraných
knih. Důraz při výběru jsme kladli především na současné autory, kteří jsou mnohdy neprávem
opomíjení a v regále často“ ztraceni“.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat Regionální knihovně
v Karviné, oddělení polské literatury za zapůjčení souboru polských knih.

sobě vlastním rozjely barvité
řešení současných problémů
a hlavně nevěry ve hře Bo aneb
nic nima jak se zdo.
Divadla z Ostravy - Divadlo
U lípy a Divadlo 9 přinesla na
náš festival nadčasové komedie
Rodina je základ státu a Láska mezi nebem a zemí. Divadlo
Skřítek z Havířova zase sáhlo do
archivu českých scénáristů a za-

hrálo nám komedie Jak potopit
dr. Mráčka a Svatební noci.
Třešničkou na dortu na tomto
V. ročníku divadelního festivalu
pak byli studenti z Albrechticdivadelní soubor SUMARUM.
Zahráli pod vedením paní učitelky Lenky Kocurkové Cimrmanův
AKT.

VÍKEND S AMATÉRY
V. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských divadel v Petřvaldě je za námi. Tento malý
svátek divadelního umění proběhl už po několikáté o třetím
listopadovém víkendu. Letošní
byl nejen pohádkový, ale i vícejazyčný.
Celý program zahájila paní
starostka
Jarmila
Skálová
a hned po ní převzala na jevišti
vládu zvířátka.
Prvním představením amatérského víkendu byl muzikál Království zvířat, který zazpívaly
a zatančily děti z Petřvaldského
skřivánku pod vedením Šárky
Podobové a Jany Bajgarové. Rozezpívaly a roztleskaly celý sál
a všechny své rodinné fanoušky,
kteří je přišli podpořit.
Největší návštěvnost zaznamenala pohádka O Sněhurce
a sedmi trpaslících v podání
dětského souboru BAMBULES
z karvinského MěDK. Děti pod
vedením paní Šárky Drábové už
hrály v Petřvaldě poněkolikáté.
Znovu jsme se mohli přesvědčit,

jak dokáží svým podáním okouzlit malé i velké diváky.
Ještě jedno dětské divadlo
se objevilo na našich prknech.
Byla to Grupa teatralna v Miedzyrzeczy dzialajaca przy Gminnym ośrodku kultury v Jasienicy.
Děti nám zazpívaly a zahrály
příběh z polské historie Historia
Danusi i Zbyszka z Bogdaňc.
A pak už patřilo jeviště dospělákům a humoru, humoru,
humoru. Kromě už uvedené hry
v polském jazyce jsme s chutí zhlédli představení v jazyce
anglickém. Hráli - jak jinak- přejmenovaní Wicarshor. Tento
soubor v současné době působí
ve Frýdku –Místku a jmenuje se
Enthemor. Zahrál příběh trosečníka z pustého ostrova nazvaný
Coconuts. Jeho autor Darren
Baker opětně zazářil jako autor
i herec.
No a tím dalším jazykem,
který kromě češtiny zněl z pódia, bylo libozvučné nářečí Datyňského amatérského divadla
DAD. Naše „babky“ s kouzlem

J.Burová
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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

Přeji vám do příštího roku
hodně lásky,
klidu a krásných setkání
na akcích
pro malé i velké.
J.Burová

KLAS- Klub aktivních seniorů
Milí kamarádi a fandové legrace i pohybu – vyhlašuje se poslední setkání
v tomto krásném roce 2013

A přidávám moudrý citát:
Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu,
odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu,
a moudrost, abych je uměl od sebe odlišit.
Arthur Miller

ZÁJEZD pro děti i rodiče O PRÁZDNINÁCH
v úterý 18.2.2014
Pojeďte s dětmi o „jarních“ prázdninách na na zimní výlet Vyrazíme opačným směrem než letos(to jsme byli na Pustevnách
a bylo skvěle).
Namí říme si to
ke Třinci, nad kterým se tyčí Javorový vrch.
Ti méně zdatní si
vysednou u lanovky v Oldřichovicích
a ty ostatní zavezeme až do Tyry odkud je pěkná procházka po upravené cestě v délce asi
7 km a s převýšením
450metrů až k horské chatě na Javorovém vrchu .
Vrchol je velkým je rekreačním střediskem s turistickou chatou z roku 1895 a Lanovou dráhou z Oldřichovi. která vede do
výšky 890 m n.m.
Možnosti lyžování v Lyžařském středisku Javorový vrch u Třince.
odjezd autobusem od Penny 8.30 hod.
odjezd z Oldřichovi od lanovky 16.00 hod.
Javorový je nejvyšší vrchol horské skupiny nad slezskou nížinou v povodí Olše, jihozápadně od Třince, utvořené z vrstevnatého godulského pískovce.
Z nejvyššího vrcholu - Javorového vrchu je poměrně velký rozhled především na hory kolem Velké Čantoryje.
Javorový je východiskem vrcholových túr. Turistické trasy vedou
do Oldřichovic, do Řeky, kde jsou pískovcové lomy využívány nejen pro těžbu dekorativního godulského pískovce, ale i jako cvičné
horolezecké terény. Jižním směrem pokračují značky na Šindelnou
(1000 m n.m) a Ropici ve výšce 1082 m n.m. Rostou tu kosodřevina a alpínská květena. Na Malém Javorovém - 947 m n.m. je televizní retranslační stanice.

JÓGA PETŘVALD 1986-2013
Do dalšího roku přeji všem spřízněným dušičkám klid a lásku v srdci.
Ať cokoli, co vám život přinese je pro vás výzvou, potěšením
i moudrostí.
DĚLEJTE CO MILUJETE
MILUJTE CO DĚLÁTE.
Jolanda Inka Burová
V novém roce 2014 začínáme ve čtvrtek 9.1.2014 v obvyklých časech.

Vloni před Silvestrem. Foto P. Římánek

SILVESTROVSKÝ ŠLAPÁČEK v pondělí 30. 12.2013 v 10.00
na zastávce u Penny.
A kam vyrazíme?
No přeci za „poslední štamprlí „ do předem připraveného neznáma.
Trasa nebude dlouhá, nebojte se přidat k nám.
Zveme i další „čiperné „ seniory- máte-li chuť čas, připojte se
k nám…

BROUČKIÁDA aneb podzimní uspávání
Broučků a Berušek
Letošní rozloučení s podzimem proběhlo ve velkém stylu. Přes
lehkou nepřízeň počasí se slétlo mnoho dětí i rodičů a prarodičů.
V počtu čítajícím více než 150 jedinců prošel ve středu 20.11.
centrem Petřvaldu průvod malých Broučků a Berušek. Osvětení lampióny a jinými svítidly vyšli od Střediska kulturních
služeb pokračovali přes Sokolovnu. Cestou do
kopce trošku probudili skandováním panelákové
sídliště aby dali
všem najevo že
zde žijí s námi
a je třeba s nimi
počítat.Protože déšť začal sílit vrátili se cestičkou okolo mateřské
školy a zmoklí skončili v sále KD.
Nesli sebou transparenty s nápisy ODHALÍME VÁM PRAVOU TVÁŘ
FERDY MRAVENCE a JAK TO SKUTEČNĚ BYLO S BERUŠKOU.
Vyzývali kolemjedoucí automobily aby na svá přední skla používali změkčovací vrstvu vzpomínaje mnoha kamarádů, kteří nešťastně ukončili svůj život při průletech nad silnicemi. ( viz letošní ještě
neuzavřené statistiky leteckých nehod na příslušných stránkách).
www.nechbroukažít.com, www.sdrobnýmhmyzemnavěčnéčasy.cz…
atd.
V teple kulturního domu pak roztáhli svá zmoklá křidélka, usadili se do teplých židliček a tiše poslouchali pohádku o tom, jak se
broučci v chaloupce připravovali k zimnímu spánku, kterou jim z jeviště přečetla naše brouččí prababička Ilonka Karkošková.
A nakonec uložili své brouččí malované dušičky do zimního domečku ke spánku, převzali si upomínkové listy a s posledním zamáváním odešli do deštivého večera.
TAK ZASE NA JAŘE, MILÍ BROUČČI

J.Burová
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První turnaj Podbeskydské florbalové ligy 13/14
Florbal Sokol Petřvald už
řadu let reprezentuje naše město
v tomto stále se více rozvíjejícím
sportu. I letos se rozhodli hráči
hrdě nosící oranžové dresy s krásným znakem na hrudi přihlásit do
amatérské soutěže nazvané Podbeskydská florbalová liga.
V odpoledních hodinách posledního listopadového dne vše
započalo a konal se tak první
turnaj ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Celkem 14 týmu hrajících soutěž
bylo rozděleno na dvě skupiny, ve
kterých se hraje systémem každý
s každým.
Sestavu FSP tvořili Radim
Kokošínský, Roman Cymorek,

Jan Lukáš, Ivo Franěc, Daniel
Jirušek, Vojtěch Mžyk a Petr
Lehner. V bráně se střídali Filip
Kloza a Dominik Jakš. Celek
z Petřvaldu tentokrát nastoupil
proti družstvům ze Staré Bělé,
Zábřehu a Hrabové.
Do prvního zápasu vlétli Petřvaldští po hlavě, ale vedení 5:0
neudrželi a Stará Bělá je porazila s konečným výsledkem 9:10.
Druhý zápas začal opět velice
optimisticky, když FSP vedlo 7:1.
Konečné skóre 9:6 bylo rozhodně zasloužené a první tři body
v sezoně moc potěšily. Poslední
souboj přinesl spoustu rychlých
florbalových akcí, ale Hrabová

dokázala využít více příležitostí
a vybojovala si zápas v poměru
3:7. Celkově bylo nasazení všech
hráčů i brankářů na vysoké úrovni a začátek sezony se nese v pozitivním duchu, protože tři body
jsou doma.
Další turnaje základní části
Podbeskydské florbalové ligy, na
kterých se FSP objeví, se uskuteční 21. prosince 2013 a 11.
a 25. ledna 2014.
Touto cestou bychom rádi
také za všechny hráče a realizační tým FSP chtěli popřát občanům
města Petřvald mnoho vánoční
pohody a příjemné chvíle v novém roce. Na závěr ještě připo-

meňme, že aktuální informace
o týmu jsou dostupné na adrese
fspetrvald.webnode.cz.
Petr Lehner

TJ PETŘVALD – HEPO 1933 - 2013
MUŽI
9. 11. – mistrovské utkání okr.
přeboru (14. kolo).
TJ Petřvald – Baník Doubrava
3:3 (2:1).
Branky a asistence: 12.´ L. Chromik (T. Budina), 20.´ T. Budina (L. Chromik), 55.´ T. Volný
(O Kostka).
Sestava: P. Jonšta – S. Kostka,
M. Budina, L. Ligocki, D. Vodák
– M. Klimek (83.´ J. Karkoška),
T. Volný, J. Režňák (80.´J. Kostka), P. Hlavinka (46.´ O. Kostka)
– L. Chromik, T. Budina.
Hepáci vedli sice dvougólovým
rozdílem, jenže zbytečnými chybami se připravili o jasné vítězství.
16. 11. – mistrovské utkání okr.
přeboru (15. kolo).
TJ Petřvald – Bohumín „B“ 3:4
(0:1).
Sled branek: 10.´ 0:1, 47.´ - 0:2,
60.´ - 0:3, 62.´ T. Volný – 1:3,
71.´ O. Kostka – 2:3, 76.´ J.
Kostka – 3:3, 80.´ - 3:4.
Sestava: P. Jonšta – J. Karkoška
(73.´ J. Cífka), M. Budina (46.´ J.
Kostka), L. Ligocki, D. Vodák – M.
Klimek, T. Volný,
L. Chromik (60. J. Sklepek), P.
Hlavinka (46.´ O. Kostka) – J. Kopel, T. Budina.
Velmi slabý výkon.
23. 11. – mistrovské utkání okr.
přeboru (16. kolo).

Slovan Havířov – TJ Petřvald 1:4
(0:0).
Branky: T. Budina 2, J. Kopel,
S. Kostka.
Sestava: P. Jonšta – S. Kostka,
M. Budina, L. Ligocki, J. Kostka –
J. Sklepek, J. Režňák, L. Chromik,
P. Hlavinka – J. Kopel, T. Budina.
Výborný 2. poločas.
Prvních 5 týmů tabulky sk. „A“
postupuje do jarního finále proti
5 mužstvům sk. „B“, se kterými
se utkají dvoukolově o postup do
krajské soutěže. Výsledky s týmy
od 6. místa se pro jaro nezapočítávají.
Trenér – J. Klimecký,
vedoucí mužstva – P. Šilhánek

FOTBALISTA ROKU 2013 – muži
Odehráno celkem: 41 25 3 13
120:81
Z toho – mistrovské:
27 16 2 9 77:47
přípravné:
14 9 1 4 43:34
Diváci (2013):
2 320 (nejméně v historii Hepa).
Diváci celkem (1945 – 2013):
732 810 (do r. 1945 se statistika diváků ani hráčů neprováděla).
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald děkuje všem fanouškům za
celoroční podporu a přízeň.
Více informací najdete na
www.tjpetrvald.cz

Tabulka okr. přeboru mužů sk. „A“
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
TJ Petřvald
Doubrava
Louky
Sl. Orlová „B“
Sj Rychvald
B. F. Orlová
Bohumín „B“
Sn Havířov
B. Rychvald

Záp
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10 2 4
943
925
925
736
637
538
358
1 2 13

Skóre
50:27
38:30
46:27
36:28
40:28
28:30
33:41
20:40
26:66

Body
32
31
29
29
24
21
18
14
5

FOTBALISTA ROKU 2013 – muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Jméno
P. Jonšta
T. Budina
D. Vodák
P. Hlavinka
J. Režňák
S. Kostka
L. Ligocki
M. Budina
M. Klimek
J. Karkoška
T. Sobek
J. Jaglář
J. Kopel
M. Gorovič
T. Volný
L. Chromik
O. Kostka
F. Žáček
J. Levánszký
O. Cudrák ml.
R. Müller
J. Kičerka
J. Sklepek
O. Cudrák
J. Cífka
J. Klimecký
J. Kostka
J. Měšťánek
L. Okon
J. Doubek
L. Molin
L. Pavlas

Minut
3 440
3 328
3 058
3 038
2 789
2 558
2 398
2 337
2 277
1 915
1 717
1 345
1 316
1 177
1 035
903
874
829
779
592
558
279
266
258
242
170
145
125
80
50
45
11

DOROST
11. – mistrovské utkání krajské
soutěže (13. kolo).
Mořkov – TJ Petřvald 4:0 (3:0).
Sestava: M. Paluv – M. Krupa,
D. Knorr, A. Kereškeni (13.´ V.
Zajíček), J. Sztymon – F. Marek,
O. Cudrák, L. Pavlas, T. Sklepek
(57.´ T. Matušík) – D. Kašniar
(77.´ L. Písečný), P. Bitala.
ŽK: D. Knorr, O. Cudrák, D. Kašniar, T. Sklepek.
Hepáci předvedli na půdě suverénně posledního týmu tabulky

Utkání
39
39
36
38
35
32
28
33
30
30
23
17
15
1
12
16
17
13
20
11
10
7
8
6
9
2
3
4
2
2
1
1

Gólů
0 (9 vychytaných 0 )
28 Král střelců
3
7
6
13
3
0
2
4
13
1
7
7
8
5
10
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0

katastrofální výkon. V 10. minutě
prohrávali o 3 branky, v 55.´ inkasovali 4. gól. Od 60. minuty hráli
přesilovku za vyloučení domácího
hráče, ale ani proti oslabenému
soupeři nic kloudného nevymysleli.
Po podzimu skončili dorostenci
Hepa na 11. místě s 12 body ze
14 účastníků krajské soutěže.
Trenér: P. Gorovič, asistent trenéra: Ing. P. Bitala, vedoucí mužstva: M. Sekera.
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MLADŠÍ ŽÁCI
9. kolo 31.10. 2013
TJ Petřvald - Horní Žukov 0:3
(0:1)
Sestava: Zborovský J., Sommer
V., Fajkoš O., Čarnecký P., Milian
O., Kuzma K., Pokorný D., Marenčák R., Sobek M., Kačor P., Gargulák V., Burget A., Klos M.
8. kolo 24. 10. 2013
Slavie Orlová „B“ - TJ Petřvald
11:5 (6:3)
Střelci: Sobek M. 4x, Kačor P.
Sestava:Pokorný D., Čarnecký P.,
Sommer V., Fajkoš O., Milian O.,
Kuzma K., Marenčák R., Sobek
M., Kačor P., Mrázek J.
7. kolo 19. 10. 2013
Dolní Datyně - TJ Petřvald 3:10
(0:4)
Střelci: Sobek M. 4x, Marenčák
R. 2x, Kačor P. 2x, Zborovský J.
2x
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Sestava: Zborovský J., Sommer
V., Milian O., Fajkoš O., Kuzma
K., Marenčák R., Kačor P., Gargulák V., Sobek M., Pokorný D.
Po celý zápas jsme měli převahu,
velmi dobrý výkon.
6. kolo 10. 10. 2013
TJ Petřvald - MFK Havířov „A“
4:6 (3:1)
Střelci: Kuzma K., Sobek M., Marenčák R., Kačor P.
Sestava: Pokorný D., Sommer
V., Čarnecký P., Fajkoš O., Kuzma K., Štachel L., Marenčák R.,
Sobek M., Kačor P., Mrázek J.,
Zamazal
5. kolo 3. 10. 2013
MFK Karviná „B“ - TJ Petřvald
2:10 (0:7)
Střelci: Marenčák R. 4x, Sobek
M. 4x, Štachel L 2x
Sestava: Pokorný D., Čarnecký
P., Milian O., Fajkoš O., Kuzma

Mladší přípravka

K., Štachel L., Sobek M., Marenčák R., Gargulák V.
Celé mužstvo zaslouží obrovskou
pochvalu.
4. kolo 26. 9. 2013
TJ Petřvald - Inter Petrovice

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
Milí čtenáři,
rádi bychom vás informovali o akcích, které proběhnou v kulturním domě ještě letos a začátkem příštího roku. Od již klasických akcí jako je Silvestr nebo Retro ples, na kterém vystoupí
slovenská zpěvačka Kristýna s kapelou, připravujeme tři nové.
Tou první je předvánoční pařba 22. 12. v sále KD s koncertem našeho revival bandu Kata-pult.cz a následnou diskotékou pro všechny. Společně se odreagujeme před blížícími se Vánocemi a koncem roku.
Druhou novinkou je rockový bál 1. 2. 2014. Vystoupí na něm šest, většinou revivalových
kapel (Kabát, Katapult, Iron Maiden, Metallica), ale také havířovská hard rocková skupiny R.U.R
a stále populárnější Sjetý gumy. Celou akci podporuje Radio Čas Rock. Moderátorka Hanka Outratová dá plesu určitě neobyčejný říz. Připraveny má různé soutěže a vtípky, rozdá upomínkové
předměty a ples okoření rockotékou.
No a tou poslední novinkou je plesík pro naše nejmenší v neděli 23. 2. 2014. Bude to První
maškarní bál s klauny z Balónkova. Děti alespoň nasají atmosféru prostředí, kde se konají plesy, které navštěvují jejich rodiče, zařádí si s klauny, zatančí na dětské diskotéce a vyzkouší si
svou první opravdovou tombolu. Také budou vyhodnoceny nejlepší masky.
Vstupenky na všechny akce si můžete již koupit v KD.
Lenka a Břetislav Hečkovi (WEGAREST s.r.o.)

8:4 (2:3)
Střelci: Štachel Lukáš 4x, Marenčák Richard 3x, Kačor Pavel 1x
Sestava: Pokorný D., Milian O.,
Čarnecký P., Kuzma K., Štachel
L., Marenčák R., Sobek M., Kačor P., Gargulák V., Burget A.
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Blahopřání

Blahopřání

Dne 15. prosince 2013 oslavila naše milovaná
maminka paní Marie Bydlinská
životní jubileum 90 let.
Za všechno Ti moc děkujeme a přejeme Ti
z celého srdce hodně zdraví, štěstí a Božího
požehnání. Za celou rodinu přejí dcery Anička
a Helenka, pět vnuků, deset pravnuků, nejmenší
pravnučka Lilianka a všichni, kdo Tě mají rádi.

Blahopřání
Dne 3. ledna 2014 se dožívá 70ti let paní
Bedřiška Žáková, rozená Maťonžková.
Všechno nejlepší, zdraví, pohodu a spokojenost
do dalších let přejí manžel Stanislav,
Lenka a Zdeněk, Vladimír a Jitka, Stanislav
a Drahoslava, Vladimír, Jakub, František
a Zbyněk.

Vzpomínka
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci.
Své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínat se sem vrací.
Dne 9. ledna 2014 tomu bude již 10 let, kdy
nás náhle, bez slůvka rozloučení opustil
pan Miroslav Kalousek.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
Anna a synové Petr, Ivan a Aleš s rodinami.

Společenská
čenská
kronikaa
Blahopřejeme
jubilantům
Marie Bydlinská

90 let

Božena Matušková

90 let

Jenovefa Sládková

80 let

Dne 29. prosince 2013 oslaví
75. narozeniny paní
Zdenka Černá,
rozená Šafránová.

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

Vše nejlepší, naše milá
babičko, Ty jsi naše sluníčko.

Narozené děti

Starostlivá, hodná, čilá –
cokoliv bys pro nás učinila.

Anna Jalovcová

Za to vše Ti mnohokrát
děkujeme – jsi ta naše nej.

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

Júlie Malá

Stále se krásně měj!
Přejeme Ti hodně zdraví,
štěstí a pohody k Tvým
75. narozeninám.
Syn Milan s rodinou
z Havířova.

Vzpomínka
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen
dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Kdo Tě znal – vzpomene, kdo Tě měl rád
– nezapomene.
Dne 23. prosince 2013 vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí
pana Raimunda Majdy.
Vzpomínají synové Petr, Jiří a Miroslav
s rodinami.

Danuše Tomášová

84 let

Pozůstalým v yslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka
Očím ses ztratil, ale v srdci zůstaneš navždy.
Dne 24. prosince 2013 by se dožil 80 let náš
milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček
pan František Puzoň.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anežka,
dcera Vlasta a syn Miroslav s rodinami.

Vzpomínka
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen
vzpomínky, bolest a žal.
Dne 7. ledna 2014 vzpomeneme na 5. smutné
výročí úmrtí našeho syna, manžela, tatínka,
bratra a vnuka pana Martina Stuchlíka.
S láskou a úctou vzpomínají syn Lukáš, rodiče,
sestra, bratr s rodinou a babička.

Zemřeli občané

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 19. prosince 2013 by se dožila 71 let paní
Irena Sobková.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Otakar,
dcera Ivana a syn Vlastislav s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka
Kdo byl milován, není nikdy zapomenut.
Dne 30. prosince 2013 by se dožila 85 let
maminka a babička paní Marie Klimasová.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Jana
a vnuci Roman a David.

Měl jsi nás rád a chtěl jsi ještě žít, nebylo Ti
dopřáno s námi být.
Dne 9. ledna 2014 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí mého manžela a tatínka
pana Kamila Zajíčka.
S láskou vzpomínají manželka Jana a synové
Roman a David.

Poděkování
Děkuji všem sousedům a přátelům za projevy soustrasti a účast na pohřbu mého manžela Jiřího Szwedy.
Děkuji také za všechny květinové dary.

Evženie Szwedová s rodinou.

etřvaldské noviny
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Vzpomínka

Vzpomínka
Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Dne 23. ledna 2014 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí. Dne 24. ledna 2014 by se
dožil 73 let náš drahý tatínek, dědeček,
pradědeček, bratr, strýc pan Jindřich Dvorok.
S láskou vzpomínají syn Petr a dcera Jindřiška
s rodinami.

Letos uplyne neskutečných 10 let od úmrtí
Ing. Otakara Bernatíka
Odešel jsi od nás 20. prosince 2003 bez
rozloučení, nám zůstal jen stesk a tiché
vzpomínání, však co jsi zanechal,
stále tu žije s námi.
Vzpomínají manželka Zdeňka, synové Jiří
a Petr s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

Odešel jsi od nás, ale v srdcích zůstáváš.
Dne 11. prosince 2013 by se dožil 90 let
pan Jan Jaglař.
Dne 25. listopadu uplynulo 19 let
od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka Anna, synové
Jan, Stanislav a dcera Jana s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš
nám, Liduško, chybíš nám všem.
Dne 23. prosince 2013 uplynou 2 roky
od úmrtí paní Ludmily Trombikové.
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav,
dcera Naďa s rodinou a syn Jiří s rodinou
a pravnučkou Viktorkou.

Vzpomínka

Vzpomínka
Dne 20. prosince 2013 vzpomeneme
nedožitých 76 let pana Jána Brnického.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera
Jana s manželem, vnučka Michaela a vnuk
Tomáš s manželkou.

Lepší je vzpomínka, nežli květinka,
květinka uvadne, vzpomínka zůstane.
Dne 26. prosince 2013 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Jana Škuty.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Alena, vnučka Jana s přítelem,
Toník a pravnoučata Andrejka, Karinka, Kubíček a Filípek.
Kdyby jeho manželka žila, jistě by se také připojila. Ta bude mít 6. února
2014 8. výročí úmrtí, a na ni rovněž vzpomínáme a nezapomeneme.

Vzpomínka
Dne 13. prosince 2013 to bude již dvacet let, kdy nás opustila naše maminka, babička, prababička a teta paní Marie Valíčková.
Vzpomíná dcera Jindřiška Bubnová, vnučky Jana a Věrka a pravnoučata.

Úmrtí
Čas bolest zmírní, nedá však zapomenout.
V hlubokém zármutku oznamujeme všem
příbuzným, přátelům a známým, že nás dne
14. listopadu 2013 ve věku 93 let navždy
opustila paní Štěpánka Pavelková.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou
uctí její památku.
Zarmoucená rodina.

Úmrtí
S velkou bolestí oznamujeme, že nás dne 22. listopadu 2013
ve věku 56 let náhle, bez slova rozloučení opustila naše drahá
kolegyně a kamarádka paní Zdeňka Justová.
Nikdy nezapomene kolektiv zaměstnanců
České pošty Petřvald.

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
Člen Sdružení českých zkušeben a laboratoří
NTL - Nezávislá tribotechnická laboratoř Petřvald nabízí:
• Kontroly stavů motorů (rozbor motorového oleje – např. poradenství před výměnou olejové náplně nebo vyhodnocení kvality
výměny olejové náplně provedené v servise)
• Kontroly palivových systémů a opotřebení motorů - vhodné
např. při koupi automobilu (bezdemontážní diagnostika)
• Kontroly kvality paliv BA, NM (zhoršená kvalita paliva = vyšší
spotřeba, nižší výkon)
• Prodej aditiv pro snížení spotřeby, zvýšení výkonu motoru
a snížení emisí výfukových plynů (tablety Boogie Energy Pill).
Kontakty: info.ntl@seznam.cz; tel: 732 303 111, 736 107 814,
596 530 898, www.ntllaborator.cz
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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 Volkswagenem Passat
Nástupní taxa 15 Kč • Občanské jízdné 18 Kč/km
Senioři, ZTP,Perzo 10 Kč/km
Doprava k lékaři 13 Kč/km
Doprava do práce z práce 13 Kč/km
Minimální cena jízdného 50 Kč • Čekání 2 Kč/min.
Dálkové jízdné 13 Kč/km na otočku, cesta zpět zdarma

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