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Informace pro občany

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abychom vám popřáli jménem vedení města klidné a pohodové vánoční
svátky, hojnost na svátečním stole i pod stromečkem.
A co přát do nového roku?
Šťastné vykročení bez úrazu, pevné zdraví, pohodu a klid, radost a úspěchy
v osobním i pracovním životě.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
1. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 18. listopadu 2014
RM vydala Jednací řád Rady města Petřvaldu.
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemích města.
RM zřídila
a) komisi dopravy
b) komisi školství, tělovýchovy
a kultury
c) komisi bytovou a sociálního zabezpečení
d) komisi pro místní rozvoj, výstavbu a životní prostředí

e) komisi pro občanské záležitosti
f) redakční radu Petřvaldských
novin
RM rozhodla
• o uzavření Dohody o ukončení administrace projektu dle
uzavřené mandátní (příkazní)
smlouvy na výkon zadavatelské
činnosti a administraci projektu
„Radnice Petřvald“ a dodatku
k této smlouvě mezi městem
Petřvald a firmou Coworking
Centrum s.r.o.
• o uzavření příkazní smlouvy na
výkon služby projektového man-

agementu u projektu „Radnice
Petřvald“ s firmou BON FINANCE
s.r.o.
• o uzavření dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo uzavřené s firmou REVOLT s.r.o. na „Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.
Petřvald u Karviné“.
• o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení 10 ks krojů.
RM vzala na vědomí
• informaci o přípravě dodatku
ke smlouvě o dílo na zakázku
„Stavba Radnice Petřvald,“ uzavřenou mezi BDSTAV MORAVA

s.r.o. a městem Petřvald z důvodu méněprací a víceprací.
• výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10.
2015.
• termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města
v roce 2015:
RM: 15.1., 12.2., 12.3., 9.4.,
14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9.,
15.10., 12.11.,10.12.
ZM: 25.2., 29.4., 24.6., 26.8.,
21.10., 16.12.
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Zeptali jsme se za vás:
Deset otázek pro pana starostu
Ing. Jiřího Lukšu a pana místostarostu Rostislava Balwara:
 Občané Petřvaldu dali v posledních volbách jasně najevo, že
chtějí změnu. Domníváte se, že
se Vám slíbených změn podaří
dosáhnout? Co je pro Vás prioritní?
Starosta:
Myslím si, že je velká škoda,
že k volbám přišla jen 1/3 voličů.
Vypadá to, jakoby zbylé 2/3 občanů dění v našem městě vůbec
nezajímalo. Z výsledků voleb lze
tedy usuzovat, že o změny v našem městě má zájem větší polovina lidí, která se voleb zúčastnila.
Na otázku, zda se domnívám,
jestli se mi podaří dosáhnout slíbených změn, mohu odpovědět,
že kdybych nebyl přesvědčen, že
naše plány bude možné realizovat,
rozhodně bych vůbec nekandidoval. Samozřejmě vím, že to nebude
jednoduché, ale prioritou pro mě
zůstává zajistit dostatek finančních prostředků na uskutečnění
našich cílů.
Místostarosta:
V první řadě bych chtěl říci, že
město řídí rada města společně
se zastupitelstvem města. To jsou
lidé, kterým dali naši občané hlasy. Starosta a místostarosta jsou
jen „tváří“ města navenek.
Jsem přesvědčen, že se nám
podaří zlepšit a vybudovat město
a pokračovat v některých projektech a začít projekty nové, které
budou pro město přínosem a zlepšením života našich občanů, kde
i já jsem občanem. Prioritou nyní
je šetřit peníze a rozpočet města. Někdy mám pocit, že jakmile
je jakákoli objednávka podepsaná státní institucí, městem, jde
cena okamžitě o 100 % a více
nahoru. 
 S čím přicházíte do nové funkce?
Starosta:
Snad jsem již částečně na tuto
otázku odpověděl, mám spoustu
plánů a chuť posunout město Petřvald o kus dál.
Místostarosta:
Město beru jako „firmu“, kterou jsme dostali na 4 roky půjčenou. Budu se snažit a chovat se
jako by byla má vlastní a pracovat
jak nejlépe to půjde. Taky bych
chtěl, aby naše město bylo hezčí,
funkční, moderní, otevřené našim
občanům. Dále preferuji větší informovanost občanů, proto prosazuji co nejvíce zpráv a aktualit
okamžitě prezentovat naší veřejnosti.

 Jak proběhlo předání města
Petřvaldu novému vedení?
Starosta:
Zřejmě dle zavedených norem.
Místostarosta:
Předání města vlastně neproběhlo, z čehož mám dodnes
smíšené pocity. Myslel jsem si,
že se někdo dostaví, ukáže nám,
co je rozjednáno, co má prioritu…
Bohužel se tak nestalo, o to více
nás tato situace donutila školit se,
učit se, pracovat. Nebýt paní tajemnice, žádné informace bychom
nezískali.
Jste spokojen se stavem hos
podaření města?
Starosta:
S hospodařením města Petřvald jsem vcelku spokojen. Rozpočet města je sestaven vždy tak,
aby byl „vyrovnaný“, to znamená,
že výdaje se rovnají příjmům. Samozřejmě se ale vždy dají u některých položek rozpočtu ušetřit
finanční prostředky tak, aby se
daly použít v jiných oblastech
(školství, zájmové organizace,
atd.). Důležité je, že město Petřvald není výrazně zadluženo.
Jediný úvěr, který je momentálně
čerpán, je na výstavbu nové radnice.
Místostarosta:
Nejsem spokojen s hospodařením
města.
 Bude se našim občanům líbit
rozpočet města na rok 2015?
Starosta:
To bude zřejmě individuální
pohled. Rozpočet bude opět „vyrovnaný“. Chápu, že by někteří
občané přivítali, kdyby se větší
část finančních prostředků použila třeba na opravu místních
komunikací, jiní budou zase preferovat sportovní a kulturní vyžití
a tak bychom mohli pokračovat
dál. Nechci, aby to vypadalo jako
klišé, ale budeme se snažit, aby
byli naši občané spokojeni.
Místostarosta:
Bohužel rozpočet na r. 2015
se nedal ze strany nového vedení
města nějak zásadně ovlivnit, nějaké úpravy jsme udělali a chceme
a musíme šetřit. Město má více
jak 17 miliónů dluhu. Z mého
pohledu by měly být volby v dubnu - člověk má pak dost času se
připravit, seznámit se s chodem
města, schválit optimální rozpočet. Další rok už by pak byla vidět
nějaká práce a změna. Tak mám
obavu, že se markantnější změny
projeví až v tom roce dalším, což
je rok 2016.
A co si budeme nalhávat, z rozpočtu města se zázraky udělat

nedají, takže se orientujeme na
všechny dotace, které bude možno
využít ve prospěch našeho města.
V minulých letech jsme v čerpání
dotací byli nejslabší v regionu.
 Máte již nějakou pozitivní novinku?
Starosta:
Zatím žádnou.
Místostarosta:
Novinek je spousta, vše bude
prezentováno na našich webových
stránkách, kterým připravujeme i
nový kabát, na našem novém facebooku a v Petřvaldských novinách.
Nepochybně máme radost pokaždé, když se nám něco podaří.
A zatím se nám daří. 
 S čím se potýkáte v současné
době?
Starosta:
Samozřejmě sám se sebou,
a to s ohledem na velký příliv nových informací, dále pak s optimálním sestavením rozpočtu na rok
2015 a se zajišťováním finančních prostředků na „projekty“, které bychom chtěli začít realizovat již
v příštím roce.
Místostarosta:
Řešíme MHD, předražené služby, faktury, nevýhodné smlouvy,
kamerové systémy….
V současné době bychom rádi
sestavili tým lidí, kteří budou odborníci ve věcech dotací z EU, ministerstev a Moravskoslezského
krajského úřadu. S tímto souvisí
informace pro občany, že by tato
pomoc měla být a fungovat v nové
radnici i pro naše občany a podnikatele, kterým pomůžeme s vyřízením dotací.
Těch informací je tolik, že by to
možná dalo na jedno samostatné
číslo Petřvaldských novin, ale na
to teď tady nemáme prostor. Jak
jsem již řekl, vše bude publikováno na našem novém webu a na
facebooku. Mimochodem jsme na
objednávce našeho nového webu
ušetřili jednorázově 20 000 Kč,
ročně pak 35 500 Kč.
 Příští rok už budete sedět v novém objektu radnice. Jaký je
Váš názor na tuto stavbu?
Starosta:
Tak pokud mohu mluvit sám za
sebe, myslím si, že nebudu mít
moc času, abych mohl na nové
radnici „sedět“. Jsem pořád vnitřně přesvědčen, že se dal zrekonstruovat stávající objekt po vzoru
okolních měst a obcí tak, aby vyhovoval požadavkům dnešní doby.
Samozřejmě přeji všem zaměstnancům městského úřadu kvalitní pracovní podmínky a občanům

našeho města reprezentativní radnici. Co se týče samotného nově
vznikajícího objektu, dle mého názoru mohl být využíván jako multifunkční dům.
Místostarosta:
Novou radnici město určitě potřebovalo, ovšem na vzhled, vnitřní
dispozici a okolí se mne raději neptejte. Zastaralé, nemoderní, laické provedení. Nechápu, jak mohl
někdo tento projekt schválit. Ale
projekt je z části dotovaný, takže
už asi nic nezměníme.
 Ještě jsme Vás vlastně nepředstavili. Co na sebe prozradíte?
Starosta:
Já o sobě tvrdím, že jsem
„obyčejný kluk z vesnice“ (tím se
nechci dotknout Petřvaldu, který
má statut města. Ale ne vždy tomu
tak bylo…). Mám rád obyčejné lidi,
kteří si na nic nehrají. Nesnáším
pokrytectví, maloměšťáctví a lhaní. Ti, kdo mě znají, vědí, že rád
cestuji, chodím po horách (i těch
vyšších), v zimě lyžuji. Když je čas,
rád si přečtu nějakou zajímavou
knížku a poslechnu dobrou muziku.
Místostarosta:
Jsem normální obyčejný chlap,
i když to tak asi na pohled nevypadá. Mám rád sport, kulturu, rodinu, rád cestuji, vařím. To by asi
tak stačilo.
 Co byste chtěl vzkázat obyvatelům Petřvaldu?
Starosta:
Hlavně ať jim slouží zdraví,
mají práci a jsou v životě spokojeni. Také bych byl rád, aby se jim
v našem městě dobře žilo. Vzhledem k nadcházejícímu vánočnímu období přeji všem, aby si toto
krásné období užili a bez stresů
zvládli přípravu na vánoční svátky,
aby prožili Vánoce v klidu a pohodě
s rodinou, přáteli a kamarády tak,
aby se ve zdraví mohli setkávat i
v příštím roce.
Místostarosta:
Prosím všechny naše občany,
aby se aktivně zapojili do řízení
města, aby navštěvovali hojně
všechny naše akce, sledovali web,
Petřvaldské noviny, FB, aby byli
s námi v našem společném městě, aby se nebáli přijít s jakýmkoli
podnětem a nápadem. V jednotě
je síla.
Rád bych na závěr popřál jménem svým a také jménem vedení
města klidné a pohodové vánoční
svátky, hojnost na svátečním stole
i pod stromečkem. A co přát do
nového roku? Šťastné vykročení
bez úrazu, pevné zdraví, pohodu,
klid, radost a úspěchy v osobním
i pracovním životě.
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Město Petővald Vás zve do kulturního domu na

22. reprezentaÿní ples města Petővald
7. února 2015 od 19.00 hodin
hraje hudební skupina RUFUS
9 druhá hudba v restauraci KD

9

obÿerstvení formou rautu

9 slosovatelné vstupenky – cena 480,- Kÿ
Pőedprodej ve stőedisku kulturních služeb od 12. ledna 2015, vždy v pondělí a ve stőedu.
Objednávky na tel: 596 541 648; 723 909 247 e-mail: sks@petrvald-mesto.cz

Město Petřvald pořádá
dne 7. února 2015 již v pořadí
22. 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 osobně nebo telefonicky na
starostu města pana Ing. Jiřího Lukšu, tel.
596 542 900 anebo místostarostu pana
Rostislava Balwara, tel. 596 542 901.
Bude nám ctí, jestliže se našeho plesu
osobně zúčastníte.
Za vaše pochopení předem děkuje
Ing. Jiří Lukša, starosta města Petřvaldu

MĶsto Petśvald Vás zve na

NOVOROÙNÍ KONCERT
SMÍŠENÉHO PÞVECKÉHO SBORU
GYMNÁZIA ORLOVÁ
4. ledna 2015 v 15 hodin – vstupné 50,- Kı
v kostele sv. Jindśicha v PetśvaldĶ

Vánoční pořad bohoslužeb
v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě
20. 12. Sobota
příležitost ke svátosti smíření:
16:00 – 18:00
21. 12. 4. neděle adventní
mše svatá
9:00
příležitost ke svátosti smíření:
16:00 – 18:00
22. 12. Roráty
6:30
24. 12. Štědrý den
mše svatá v domově pro seniory - Březiny
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
28. 12. Neděle - Svátek Svaté rodiny – mše svatá
9:00
31. 12. Sv. Silvestr, poslední den roku– mše svatá
16:00
1.1.15´ Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok
mše svatá
10:00

V měsíci listopadu 2014 jsme v obřadní
síni přivítali u slavnostního zápisu nového
občánka Františka Sommra.

Byli jsme blahopřát …

Foto rodina Sommrova

paní Marii Frankové, která oslavila 90 let
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UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Petřvald
bude ve dnech
22. - 23. 12.
a 31. 12. 2014

TERMÍN UZÁVĚRKY
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
ÚNOR 2015 JE

8. LEDNA 2015
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin
jsou zveřejněny na

z provozních důvodů
uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

www.petrvald.info

Česko zpívá koledy
Ve středu 10. prosince se začali před Kulturním domem v Petřvaldě scházet lidé, kteří se chtěli
zúčastnit společného večerního
zpívání koled. Tato akce ve stejnou
dobu probíhala na mnoha místech
v České republice. V 18 hodin začal dětský sbor pod vedením paní
učitelky Magdaleny Mencnerové
a za doprovodu kláves paní učitelky Šárky Podobové zpívat známé

české koledy. Všichni zúčastnění
se velmi rádi přidali. Texty byly předem zveřejněny na internetu, ale
také k dispozici v deníku našeho
regionu, takže nikdo nemusel hledat slova. Všichni si to společné
zpívání hezky užili a docela litovali, že těch koled nebylo více. Byla
to další z těch pěkných akcí, které
stmelují naše Petřvalďany. Těšíme
RK
se na další!

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 1. ČTVRTLETÍ 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
(úterý, středa)
leden

únor

březen

6., 7.,

3., 4.,

3., 4.,

13., 14.,

10., 11.,

10., 11.,

20., 21.,

17., 18.,

17., 18.,

27., 28.,

24., 25.,

24., 25.,

2. Svoz
plastů
- žluté pytle
(čtvrtek)
15. ledna
12. února
12. března

31.,
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů
- černé pytle (pondělí-úterý)
leden

únor

březen

26., 27.,

23., 24.,

23., 24.

UPOZORNĚNÍ
K HLÁŠENÍ PORUCH
NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
Na webových stránkách města Petřvald http://www.petrvald.info/
v pravém sloupci bannerů je nově umístěn odkaz na rychlé nahlášení
poruchy na veřejném osvětlení v našem městě, který mohou občané
k tomuto účelu využívat.
Szotkowská Dana, referent odboru výst. a ŽP

Informace
k místnímu poplatku
za odpady pro rok 2015

Foto Libor Kulínský

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

pořádá ve čtvrtek 8. ledna 2015
„Den otevřených dveří“,
v budově na ulici Školní 246
v době od 14:00 do 17:00 hodin.
Do školy vstupujte vchodem od nové tělocvičny.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

Rádi bychom Vás informovali, že výše místního poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015 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 (tj. při úhradě jednou
splátkou ročně částku 612,- Kč do
28.2, při úhradě dvěma splátkami,
každá ve výši 306,- Kč do 28.2.
a do 31.8. a při úhradě čtyřmi
splátkami, každá ve výši 153,- Kč
do 28.2., do 31.5., do 31.8. a do
30.11.).

Znovu upozorňujeme na možnost úhrady poplatku formou
SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Pro zavedení
je třeba předložit osobně na finanční odbor Městského úřadu
v Petřvaldě 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,
paní R. Gojová. Poplatky je možné
platit i přímo na pokladně Městského úřadu Petřvald 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. 2015.
Radana Gojová,
referent finančního odboru
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Informace a objednávky ve středisku kulturních služeb
tel.: 596 541 648 • mobil: 723 909 247 • e-mail: petrvald.sks@atlas.cz

MILOVNÍCI DIVADLA, POZOR!!!
MČsto PetĜvald pro své „milovníky divadla“ pĜipravilo zájezd do NDM na
strhující operní duel dvou královen – Marie Stuartovny a AlžbČty I.

MARIA STUARDA (Marie Stuartovna)
Gaetano Donizetti
úterý 27. ledna 2015 v 18:30 hod. - Divadlo Antonína DvoĜáka
cena 240,- Kþ (180,- Kþ vstupné + 60,- Kþ doprava)
ObjednávkyvestƎediskukulturníchslužeb–tel:596541648,723909247;eͲmail:sks@petrvaldͲmesto.cz

Vážení
spoluobčané,
přejeme vám
krásné prožití vánočních svátků,
mnoho příjemných překvapení a hezkých setkání. V novém roce štěstí,
zdraví, hodně osobních a pracovních
úspěchů!
My jsme připraveni nezklamat
vaši důvěru. Již jsme začali pracovat na úkolech, které jsme si předsevzali, abychom přispěli k vaší větší
spokojenosti.
Přejeme vám šťastné vykročení
do nového roku!

Odjezdyautobusu:
HavíƎov–SpoƎitelna17.05hod.
PetƎvald–Vodárna17.22hod.
PetƎvald–Nakopci17.25hod.
PetƎvald–BƎeziny17.28hod.

PetƎvald–Parcelace17.30hod.
PetƎvald–Penny17.35hod.
PetƎvald–Kaple17.40hod.
PetƎvald–DPS17.41hod.



Vánoční jarmark a Evropské vigilie 29. 11. 2015
V sobotu 29. 11. 2014 se prostor před kulturním domem a cesta k budově SKS a knihovny zaplnily stánky s vánočním sortimentem
a libozvučné koledy všem po roce opět připomněly, že Vánoce se blíží.
Letos nás navštívil i pan Roman Prokeš ze Studia bez kliky se sto let
starou pražírnou kávy. V improvizované kavárničce se nejen popíjela
výborná čerstvě upražená káva, ale i četly knihy a ochutnávaly medové perníčky. Ve stáncích si mohli
návštěvníci zakoupit formičky na
vánoční cukroví, teplé ponožky,
voňavé svíčky, krásné vánoční
vazby, originální šperky a mnoho dalších drobností. Děti za
základní školy ve stylizovaném
dobovém oblečení již tradičně
nabízely své výrobky. Kdo měl
chuť, na toho čekaly výborné domácí koláče a buchty. Proti chladu se skvěle bojovalo lahodným
punčem a ke koupi bylo i domácí
rybízové víno. Jarmark slavnostně zahájil pan starosta Ing. Jiří
Lukša s panem místostarostou
Rostislavem Balwarem ve 14.00
hodin. Poté vystoupily děti ze
ZŠ Petřvald, mateřských škol
a ZUŠ Petřvald. Následovalo vy-

stoupení našich milých hostů z polské Jasienicy. Po
krátké přestávce se v 17.00 hodin rozsvítil městský
vánoční strom. Letos rozsvícení doprovázel i bohatý
ohňostroj, po kterém všechny rozehřála svým vánočním koncertem skupina Fleret. Veselou náladu po
celou dobu konání jarmarku podporoval pan školník
alias Mikuláš se svými čertovskými pomocníky a koňským povozem, který vozil hodné děti po Petřvaldě. A ty
zlobivé……… ? Ale jarmark neprobíhal pouze před kulturním domem,
veselo bylo i v knihovně, kde se konaly tradiční vánoční dílny a prodej
nových dětských knih. V sále kulturního domu bylo možné nechat si
zhotovit originální placku nebo magnetku s vlastní kresbou a získat
tak pro někoho hezký dáreček. Pro děti byla připravena anketa a sladká odměna, menší děti si mohly vymalovat vánoční obrázek. Byla zde
také ke zhlédnutí výstava TOP dětské knihy 2014, kde se návštěvníci dozvěděli, které knihy četly jejich děti letos nejraději. Žáci základní
školy a mateřských škol se na několika výstavních panelech pochlubili svými výtvarnými pracemi a nechybělo ani kolo štěstí v režii Svazu
žen. Jako každým rokem bylo možné si zakoupit vánoční hvězdu sdružení Šance Olomouc a podpořit tak charitativní sbírku Vánoční hvězda,
jejíž výtěžek je určen na podporu léčby onkologicky nemocných dětí.
Kapličky naší křížové cesty vedoucí ke kostelu sv. Jindřicha byly jako
každoročně vyzdobeny obrazy, které namalovali žáci ZŠ pod vedením
pana učitele Iva Karáska. Lucerny s hořícími svíčkami umístěné před
kapličkami nejen obrazy osvětlovaly, ale navodily úžasnou atmosféru,
která ve všech procházejících probudila ducha Vánoc.
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SILVESTROVSKÝ ŠLAPÁČEK a další setkání nejen pro KLASiky a jogíny
Konec roku 2014 se nám kvapem blíží a je třeba se po smršti vánočních
mlsků trochu protáhnout a setkat se s dobrými přáteli.
A tak Vás všechny zvu na předsilvestrovský šlapáček plný dobré nálady
a překvapení.
Sejdeme se v úterý 30.12.2014 na zastávce u Penny. Startujeme v 10.00
a pojedeme linkou směr Havířov.
Naplánovaná trasa nás podle počasí provede havířovským lesoparkem
přes Bludovický kopec až do vyhlášené restaurace Na Zaguří. Cca 7 km.
Pro ty, co tolik nezvládnou, je připravena trasa okolo 4 km.
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ KLASu v teple a pod střechou SKS Petřvald
V pondělí 19. 1. 2015 v 15.00
S krátkým programem.
Zveme i nové zájemce z řad neposedných seniorů anebo těch, co nepracují a rádi se zabaví v dobré společnosti.
J.Burová

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
za celou knihovnu Vám ze srdce přejeme krásné, hvězdami a třpytivým
sněhem protkané Vánoce, plné splněných snů a pohody. Do nového roku
2015 přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Děkujeme a doufáme i nadále ve Vaši přízeň.

UPOZORNĚNÍ
Knihovna bude od 22. 12. 2014 do 4. 1. 2015 UZAVŘENA!

Klub maminek
Milé maminky,
v následujícím roce 2015 se na Vás opět těšíme v knihovně, kde se můžete scházet každé
první úterý v měsíci.

NABÍZÍME ZAKÁZKOVOU VÝROBU REKLAMNÍCH PLACEK
- BUTTONŮ A MAGNETEK

NABÍZÍMEZAKÁZKOVOUVÝROBU

Termíny setkání: 6.1.; 3.2.; 3.3.; 7.4.; 5.5.; 2.6.
Dne 29. 11. 2014 proběhla v knihovně akce
Den pro dětskou knihu. Celý měsíc listopad byl
pro nás ve znamení velkých příprav na tento
den, který je součástí Vánočního jarmarku a Evropských vigilií. Děti
si mohly v dílničkách vytvořit vánoční přání, různé ozdoby na stromeček, adventní věnec nebo výrobky z vizovického těsta dle své fantazie. Dětem při jejich tvorbě vypomáhali dobrovolníci, kterým chceme
touto cestou se srdce poděkovat za jejich ochotu a čas.
DĚKUJEME Aleně Vicherkové, Miladě Římánkové, Marii Mráčkové,
Anetě Ponížilové, Danuši Káňové, Ivetě Haichlové, Evě Zehnalové, Iloně
Křížákové, Darině Bednárikové, Gabriele Brůžové, Filipovi Zavoralovi,
Jolandě Burové, Zdence Konieczné, Maryně Vyatskykh, Věře Přečkové, Marii a Veronice Molinkové. V neposlední řadě také děkujeme paní
Jarce Stanovské za její úžasné perníčky.
Výzva pro všechny
Prosím, nevyhazujte staré nástěnné kalendáře, ale doneste nám
je do knihovny. Využijeme je při malování horkým voskem, které se
dětem velmi líbí. Důležité je, aby kalendář měl jednu ze stran čistou,
bez obrázků. Děkujeme za Vaši přízeň a aktivitu nám pomoci.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová
Tel.: 596 541 342
E-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
Fotky z akcí na http://knihpe.rajce.idnes.cz/
Web: www.petrvald.knihovna.cz

REKLAMNÍCHPLACEK–BUTTONrAMAGNETEK
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„NejvĢtšímštĢstímv
životĢēlovĢkaje
vĢdomí,ženásnĢkdo
milujeproto,jacíjsme,
nebospíšepƎesto,jací
jsme.“
RomainRolland




ObjednávkypƎijímámeosobnĢvknihovnĢ
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Informace pro rodiče žáků 1. tříd
Vážení zákonní zástupci,
dále Vás seznámím s průběhem zápisu a začátku školního
roku.
Z provozních důvodů se všechny děti dostaví k zápisu do ZŠ na
ulici Školní 246, dle časů, které
Vám budou zaslány. U zápisu uvedete, na kterou školu Vaše dítě
bude chodit. Pokud budete pro
dítě požadovat odklad, vyzvednete si žádost, tu vyplníte a odevzdáte paní učitelce. 10 dnů po
ukončení zápisu bude na vchodových dveřích školy a na webových
stránkách uveden výsledek přijímacího řízení – každý žák obdrží
u zápisu číslo, pod kterým bude
uveden na výsledkové listině.
V případě, že zákonní zástupci budou požadovat pro své dítě
odklad povinné školní docházky,
nejpozději do 31.5.2015 předloží na ředitelství ZŠ doporučení
odkladu, které vystaví odborný
lékař (popř. klinický psycholog)
a školské poradenské zařízení,
na jehož základě bude ředitelkou
školy povolen odklad povinné
školní docházky.
Před zahájením školního roku
budou žáci rozděleni do tříd ředitelkou školy. Do které třídy dítě
chodí, se dozvíte 1. září, kdy na
šatně 1. tříd bude vyvěšen jmenný seznam žáků.
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

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

Školní družinu můžou navštěvovat žáci 1. stupně podle zájmu
zákonných zástupců. Přednost
mají žáci prvních a druhých tříd.
Provozní doba školní družiny je
od 6:00 do 16:00 hodin.
Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku
2015/2016 u vychovatelek školní družiny.
Aby dítě mohlo zvládnout
náročnou situaci ve škole bez
vážnějších problémů, mělo by
být nejen dostatečně vývojové
a sociálně zralé, ale také dobře
připravené. Posuďte sami, zda
Vaše dítě splňuje toto DESATERO:

10. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost v praktickém životě.

1. Dítě by mělo být dostatečně
fyzicky a pohybově vyspělé,
vědomě ovládat své tělo, být
samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné
kontrolovat a řídit své chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné
rozlišovat zrakové a sluchové
vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se
v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně
rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně
si zapamatovat a vědomě se
učit
8. Dítě by mělo být přiměřeně
sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve
skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost

Škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Škola pro život“,
který je zaměřen na environmetální výchovu. Jako základní škola poskytujeme žákům
základní vzdělání, jehož hlavním cílem je naučit žáky dobře
českému jazyku a matematice,
poskytnout žákům všeobecný
přehled o ostatních oborech a v
souladu se současnými trendy
jim dávat dobré základy dvou
cizích jazyků a seznámit je uživatelským způsobem s prací na
počítačích. Škola pro žáky zajišťuje školy v přírodě, lyžařské
kurzy, jsme sponzory ZOO Ost-

Vážení rodiče,
potěšilo by nás, kdybyste se
rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. 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 8. ledna 2015 si v době
od 14:00 do 17:00 můžete
v rámci „Dne otevřených dveří“
přijít naši školu prohlédnout. Zde
je několik informací o škole:

rava – tygra ussurijského, zapojujeme se do projektů EU i různých institucí, žáci se zúčastňují akcí pořádaných městem
Petřvald, a do mnoha a mnoha
dalších aktivit.
Škola má 25 tříd ve dvou objektech, odborné učebny, které
jsou vybaveny moderní technikou, která je neustále inovována.
Součástí školy je školní družina, která má od 1.9.2014 celkem 6 oddělení, která navštěvují
žáci 1. – 4. ročníku
Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 33 pedagogů,
6 vychovatelek školní družiny,
2 hospodářsko-techničtí pracovníci, vedoucí školní jídelny a 24
správních zaměstnanců.
Nedílnou součástí školy je
základní umělecká škola, která poskytuje vzdělávání žákům
v několika hudebních, tanečním
a výtvarném oboru, které vyučuje 10 pedagogů.
***
Mnoho zdraví a osobní
spokojenosti v novém roce
2015 za všechny pracovníky
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. org.
přeje Ing. Zdeňka Kozlovská,
ředitelka školy

Pomníky a hrdinové
aneb Paměť a historie

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely
č. 472/2011 Sb., který se bude konat ve dnech

22. a 23. ledna 2015
od 9.00 hodin do 16.00 hodin (pro obě školy) na ulici Školní 246.
Zákonní zástupci počátkem ledna 2015 obdrží obálku, která bude
obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy,
b) dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku,
c) pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu dostaví.
Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

Před sto lety začala v Evropě první světová válka, která svými tragickými následky ovlivnila celý svět. Právě proto si tuto událost lidé
připomínají, aby upozornili na nesmyslnost války a vzpomenuli na její
hrdiny i oběti. Také žáci ZŠ a ZUŠ Petřvald symbolicky vzpomněli na
163 mužů z Petřvaldu, kteří v ní zahynuli, a vytvořili papírový pomník
s jejich jmény. Tento pomník byl odhalen v rámci výstavy Pomníky
a hrdinové aneb Paměť a historie, která proběhla na konci listopadu na naší škole. Pomník je zatím neúplný a jeho kompletní podoba
bude vystavena na konci školního roku v prostorech knihovny měsMgr. Ivo Karásek, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
ta Petřvald.
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Připomněli jsme si významná výročí naší historie
V letošním roce 2014 si připomínáme 75. výročí událostí roku
1939 (kruté potlačení protinacistických demonstrací) a 25. výročí
dění roku 1989 (pád totalitní vlády, sametová revoluce).
S žáky jsme si tato významná výročí připomněli v hodinách
dějepisu a výchovy k občanství.
Žáci VI. B vyzpovídali své rodiče,
prarodiče či další příbuzné, a stali
se tak na chvíli historiky. Pátrali,
jak se významná událost našich
dějin odrazila v historii jejich rodiny, jak prožívali jejich rodinní příslušníci neklidnou dobu před 25
lety. Vznikla zajímavá mozaika
příběhů, která dokresluje 17. listopad 1989 i z pohledu občana,
člověka, který ten den musel do
práce, do školy, řešil své starosti.

Výpovědi svých příbuzných si žáci
zaznamenali a pak je tlumočili do
kamery. Vzniklo tak krátké video,
ve kterém žáci povídají, co zjistili,
když doma položili otázky: „Kde jsi
byl/a 17. listopadu 1989?“ „Sledoval/a jsi televizi, rádio, noviny?
Zaregistroval/a jsi nějak, že se
v naší zemi něco děje?“
Poslední úkol, který žáci plnili,
zněl: „Zamysli se – za co bys byl/a
ty ochotný/á demonstrovat/protestovat?“ Za co by šesťáci bojovali? Své názory napsali na klíče,
které vyrobili z papíru. Klíče jsou
symboly sametové revoluce. Lidé
jimi cinkali, aby „odzvonili“ konec
totalitní vlády v Československu.
Děti 21. století se zamyslely nad
tím, co by je natolik vyburcovalo,
aby šly do ulic a daly nahlas naje-

vo svůj názor. V dnešní době velmi
nízké účasti při volbách a nezájmu
občanů o veřejné dění to bylo přínosné a podnětné. Nejen pro učitele, ale také pro děti – budoucí

Den tradic na základní škole
Již tradiční akcí na naší škole
se stal Den tradic. Letos proběhl
dne 26. listopadu a žáci spolu se
svými učiteli opět vyrobili spoustu
krásných a zajímavých vánočních
ozdob, dekorací, dárků a svátečních předmětů. Na prvním stupni
ve třídách kreslili, stříhali, lepili,
motali, vyráběli a všemožně balili
různé výrobky. Stihli také napsat
dopisy Ježíškovi a zazpívat si vánoční koledy.
Na druhém stupni se děti rozdělily do skupin složených z žáků

různých tříd. Vyráběli například
věnce, svíčky z včelího vosku,
ozdoby z dýhy, papíru a dalších
materiálů, dekorace na vánoční
stůl či okno, drobné dárečky a visačky na ně.
Všechny výrobky byly k vidění
na Petřvaldském jarmarku, kde
jistě našly nové majitele. Fotky
ze Dne tradic lze nalézt na stránkách školy.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Sdružení rodičů při Základní škole na ul. Školní 246,
Petřvald pořádá

Kdy : 24. ledna 2014 v 19.00 h
Kde : Kulturní dům v Petřvaldě

Hraje hudební skupina Štístko
Vstupenky v ceně 150,- Kč/kus se prodávají v ředitelně základní školy,
tel. 596541349.

občany naší země. Jejich výpovědi
jsou ke zhlédnutí na youtube.com
(uživatel zsazuspetrvald)
Mgr. J. Janková, ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, přísp. org.
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Hodiny anglického jazyka NOVĚ s rodilým mluvčím
Naše základní škola se letos
poprvé zapojila do nového projektu „Rodilí mluvčí do škol“. Dne
22. října 2014 proběhly první
a mnohdy i velmi úsměvné vyučovací hodiny. Naší škole přidělená sympatická a veselá lektorka
s cizokrajným jménem Thabang
poprvé promluvila na žáky svým
mateřským jazykem a za současné asistence Mgr. Jany Güntherové a Mgr. Julie Jankové byla
uvedena do výuky. Projekt, na
kterém se podílí jazyková škola
a gymnázium Hello, je financován z Evropského sociálního fondu a jsme velice potěšeni jak my

učitelé, tak i žáci, že vyučování
najednou nabralo jinou dimenzi.
Výuka anglického jazyka probíhá
na školách klasickou metodou. Jazyk se učí jako systém – probírá
se gramatika a slovíčka. Úkolem
rodilého mluvčího je proto pomoci
dětem překonat ostych a začít postupně využívat teoretické znalosti z hodin v praxi – rozumět a také
spontánně v angličtině reagovat
a hovořit. Rodilá mluvčí bude školu navštěvovat každý týden ve vyhrazené dny. Bude se pravidelně
střídat ve všech třídách a ročnících na druhém stupni, ale začínáme uvádět „naši cizinku paní

Thabang“ i do hodin ve 4. a 5.
třídách. To vše bude probíhat po
celý školní rok do doby, než jako
škola vyčerpáme přidělený balík
s hodinovou dotací. Je velmi potěšující sledovat, že děti samy vidí
přínos v nově pojatých hodinách
AJ a dokonce i někteří doposud
zarytě mlčící odhodili svůj stud

a zábrany a pokoušejí se „prodat“ své nabyté znalosti. Tyto první vlaštovky jsou pro nás učitele
tou nejlepší motivací a máme obrovskou radost, že se tohoto velkého projektu můžeme účastnit
a být jeho součástí.
Mgr. J. Güntherová a Mgr. J. Janková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

Bobřík informatiky
Ve dnech 10. – 14. 11. 2014
se naši žáci poprvé zúčastnili
národního kola soutěže Bobřík
informatiky. Soutěž byla určena
bystrým žákům se zájmem o informační technologie.
Soutěžící vyplňovali online testy s tematikou digitální gramotnosti, porozumění informacím,
bezpečnosti na síti, algoritmizace, kódování a řešení problémů.
Soutěžní otázky vytvořil tým učitelů informatiky z více než 20 zemí.
Kategorie Mini
1. Lukáš Dvořáček, V. A
2. Tomáš Dvořáček, V. A
3. Petr Litva, V. B
4. Martin Klos, V. A
Kategorie Benjamini
1. Marie Vicherková, VI. A
2. Martin Šebesta, VII. B
3. Lukáš Dutko, VII. A
Úspěšní řešitelé: Katrin Langerová, Michaela Čopianová, Eliška Kubešová, Jan Szotkowski,
Marek Bdžoch, Anna Dronská,
Tomáš Fajkus
Kategorie Kadeti
1. Lukáš Válek, VIII. C
2. Filip Káňa, IX. A
3. Kateřina Pyreňová,
a Aneta Župníková z IX. A

Úspěšní řešitelé: Jakub Hanke, Klára Dančáková, Lada Pokorná, Dominika Matušková, Áron
Adami, Petr Hrachovec, Dominik
Foniok, Kateřina Vronková, Štěpán Tajdus, Nikol Kotasová
V celonárodním kole dosáhli
žáci těchto úžasných výsledků: Lukáš Dvořáček byl 70. z 9 027 soutěžících kategorie Mini národního
kola. Marie Vicherková byla 218.
z 11 958 soutěžících Benjaminů
národního kola. Lukáš Válek byl
54. z 10 523 soutěžících Kadetů
národního kola. Diplomy a odměny vítězům byly slavnostně předány paní ředitelkou Ing. Zdeňkou
Kozlovskou.
Všichni soutěžící si mohou vytisknout diplomy či účastnické listy na www.ibobr.cz, kde se však
musí přihlásit pod svým soutěžním kódem. V systému jsou již
k dispozici i správné odpovědi na
soutěžní otázky.
Vítězům a všem úspěšným řešitelům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně
úspěchů v příštím ročníku soutěže. Děkuji také paní zástupkyni ředitelky Mgr. Ivaně Studené a panu
učiteli Mgr. Romanu Plutovi, DiS.
za pomoc při organizaci a realizaci
Bobříka informatiky.
Mgr. Marie Hlavatá, učitelka ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní redakce
V průběhu září na naší škole
vznikl redakční kroužek. Redakční
radu tvoří především žáci 6. ročníku. Seznámili jsme se se zásadami novinářské práce a vrhli se
na interview a reportáže, abychom
načerpali podněty k zajímavým
článkům. Na konci září jsme vydali
první číslo našeho školního zpravodaje. Naleznete v něm zprávy
nejen o dění na škole (reportáže
ze školních akcí, exkurzí, rozhovory s novými učiteli), ale také zajímavé informace z oblasti sportu,
trávení volného času, domácích
mazlíčků, můžete si procvičit anglická slovíčka, potrénovat svůj

mozek při řešení křížovek nebo
se pobavit nad vtipy.
Zatím získáváme zkušenosti, ale věřte, že jsme se snažili připravit poutavé čtení. Naši
malí novináři jsou opravdu zapálení a pro mě jako učitele je
radost s nimi pracovat. Nečiní
jim problém obětovat svůj volný
čas, sami přicházejí s nápady na
články. Již pracujeme na druhém
čísle, které vyjde na začátku prosince. Obě čísla budou k dispozici na webových stránkách školy
www.zsazuspetrvald.cz
Mgr. J. Janková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

Legionářská
střelecká soutěž
Ve čtvrtek 20. 11. 2014 se
konala v Domě dětí a mládeže
v Orlové střelecká soutěž 7. tříd.
Zúčastnilo se jí pět žáků naší školy, kteří soutěžili jako tým. Byli to
Břetislav Stoklasa, Martin Tesař,
Lukáš Dutko, Erika Gomolová a Nikol Kalousková.
Zaznamenali jsme dojmy jedné
z účastnic: „Stříleli jsme ze čtyř
různých pistolí, z toho dvě byly laserové a dvě vzduchovky. Laserovými pistolemi jsme se snažili
ulovit běžící divoká prasata v lese
a vzduchovkami jsme stříleli na
terč. Bylo to fajn. Náš pan učitel
Mgr. Roman Pluta, DiS. nás hodně
podporoval, za což jsme mu všichni moc vděční, a také si vyzkoušel
střelbu a byl v tom moc dobrý. Jako
tým jsme nastříleli celkem 1018
bodů a obsadili tak 2. místo. Za to
jsme obdrželi jako ceny: malý batůžek, propisku, diplom a podložku
na cvičení. Byl to náramný den.“

Mgr. Roman Pluta, DiS.
a Erika Gomolová, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zdobení dýní a strašení s Hopsalínem
proběhlo v Mateřské škole 2. května na Březinách. V každé třídě zdobily
děti společně s paními učitelkami dýně… zdobili jsme dýně malé, větší i tu největší. To byla práce! Všude bylo plno dýňových semínek, ale
všechno jsme zvládli společnými silami. Odměnou pro nás všechny bylo
ranní vítání dětí svíčkami rozzářenými dýněmi na naší školní zahradě.

A když už jsme měli dýně nazdobené, pozvali jsme si našeho kamaráda Hopsalína na strašidelný rej masek. Potkali se rytíři, princezny, čarodějové, berušky, netopýr i zajíček přihopsal… a že bylo
veselo! A tak jsme
si prožili radostný
podvečer plný milých
a veselých setkání.
Děkujeme tímto za
dýňový dar zahradni c t v í p a na Š e d y
v Pet ř vald ě a ro dičům našich dětí
za veselý podvečer
s Hopsalínem.
J.Budíková, ředitelka

Máte také rádi Vánoce?
Poslední listopadovou sobotu
jsme s dětmi navštívili vánoční
jarmark u KD v Petřvaldě. Nejvíce
jsem se těšila na vystoupení dětí
z petřvaldských školek. Má pětiletá dcera navštěvuje MŠ 2. května
na Březinách. Program představení jsem znala, protože ho paní učitelky „pilovaly“ s dětmi už nějakou
dobu. A povedlo se!
Bez zádrhelů děti odrecitovaly
a zazpívaly vánoční písničky. Chladné počasí nezaskočilo ani děti ani
paní učitelku Lamlovou u kláves.
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Lamlové, paní učitelce Blumlové
a paní ředitelce Budíkové, že s dětmi nacvičily adventní vystoupení.
A nejen naše dcera se do školky těší. V její školce se vždycky
něco děje! Divadelní představení
pro děti, karneval, opékání buřtíků, oslavy Dne dětí, besídky pro
maminky ke Dni matek, velký celo-

denní výlet na závěr školního roku.
Teď na podzim se předškoláci
učí plavat v tříměsíčním kurzu. My
rodiče se nyní těšíme na vánoční
posezení v MŠ u jejich výborného
nealko punče a perníčků. Vánoční
cukroví s dětmi pečou jejich paní
učitelky. Také musím pochválit vedoucí školní jídelny a kuchařky, Johaně ve školce chutná, nad jídlem
„frflá“ málokdy.
A na jaře čeká školku akce ještě nevyzkoušená – lyžařský kurz na
Bílé. Děti se celý týden budou učit
lyžovat pod dohledem instruktorů.
Učitelky ale „lenošit“ nebudou,
musí zabezpečit děti mimo svah
– cesta autobusem, hledání zapomenutých a ztracených rukavic,
čepic  , atd.
Děkuji celému kolektivu MŠ
2. května, děti do své školky chodí rády - a to o jejich práci vypovídá
Jitka Janáková
nejlépe.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto formou srdečně poděkovali našemu panu faráři, otci Vítkovi Zatloukalovi, za jeho
trpělivou a „Ducha-plnou“ přípravu ke Svátosti Biřmování, která v naší farnosti proběhla v sobotu
22. listopadu 2014. Za Vaši pomoc, za Vaše slova
povzbuzení i za krásné a dojemné chvíle slavnostního
obřadu Biřmování, otče Vítku, veliké Pán Bůh zaplať.
Biřmovanci: manželé Miklošovi, Alena Boháčová,
Petra Karkošková, Markéta a Marie Hlavatá a Tomáš Gořula.

OKÉNKO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI PETŘVALD
Setkání

Tříkrálová sbírka

Bůh není někde daleko, vzdálený. Není někde nahoře. On je mezi
námi a s námi. Bůh přišel viditelně na tento svět jako bezmocné dítě,
dýchal náš vzduch, nosil naše oblečení, jedl naše jídla. Stal se bratrem všech lidí a nyní klepe i na dveře tvého srdce. Touží se s tebou
setkat. (podle Tomislava Ivančiče)

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 2014 v našem městě
tříkráloví koledníci díky vaší štědrosti vybrali částku 37 368,- 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 15. ledna 2015. V Petřvaldě budou koledníci chodit k vašim domovům především o víkendu od
10. do 11. ledna, ale také budou prosit o vaše dary například při
novoročním koncertě, který se koná v neděli 4.1.
Pravé koledníky poznáte nejen podle barevných šatů. Ale především 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.

Potkala se věčnost s časem,
potkala se věrnost s nadějí,
potkalo se božství s lidstvím...
Takovými slovy bychom mohli popsat to, co prožíváme o vánočních
svátcích. Pro nás, křesťany, jsou to chvíle, kdy si uvědomujeme, že
Bůh je o tolik jiný, než jsou naše představy. A vstupujeme do příběhu života Ježíše Krista, stejně jako On vstupuje do našich životních
příběhů. O Vánocích prožíváme něžnost a blízkost, a přitom nezapomínáme, že cena života je veliká, neboť toto malé dítě o třiatřicet
let později bude mužem, který obětuje svůj život, aby nás zachránil.
Na památku toho, že narozený Boží Syn je darem Boha Otce člověku, který potřebuje spásu, i lidé se obdarovávají. Dar má být výrazem a znamením vztahu. Nejde o cenu, ale o vztah.
I sebedražší dárek, pokud je dán z povinnosti, ztratí brzy svou jedinečnost. Avšak i maličkost darovaná z lásky ukazuje, že jsme pro
druhého vzácní.
Celý svět, a především náš život, je darem Božím pro nás.
Kéž všichni prožijeme úžas lásky, kéž o Vánocích pochopíme při
pohledu na betlémské Dítě, že jsme Bohem milovaní.
Drazí spoluobčané, přeji Vám pokojné a radostné svátky.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Tříkráloví koledníci také přinášejí radost a požehnání do vašich domovů. Zazpívají koledu, potěší. Jménem potřebných lidí,
pro něž jsou Vaše dary určeny, vám již teď děkuji za štědrý projev
lidské solidarity.
P. Vít Zatloukal

etřvaldské noviny

11

OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY
Cestování je v dnešní době pro
mnoho lidí v naší zemi zcela běžný způsob trávení volného času.
Lidé vyššího věku jsou pochopitelně omezeni různými zdravotními
problémy, ale přesto i u nás roste počet seniorů, kteří cestují. Je
prokázáno, že pobyt mimo domov
má na psychiku staršího člověka
jednoznačně pozitivní vliv. Pozná
nové lidi, vyzkouší si nové aktivity,
je vitálnější, spokojenější.
Sledujeme tento efekt také
u našich seniorů - účastníků
krátkých cest (výletů) mimo Domov Březiny v Petřvaldě. Pracovníci sociálního oddělení, kteří tyto
akce plánují a následně realizují,
reagují většinou na přání uživatelů, ale také na pozvání z jiných
domovů pro seniory na různé společenské akce a soutěže, nebo

vyhledávají cíle, které nabízejí pro
výletníky možnost poznat a zažít
něco nového.
V roce 2014 se podařilo uskutečnit celkem patnáct výjezdů,
přičemž šestnáctý je ještě před
námi: 15. prosince zavítáme na
vánoční trhy na Masarykově náměstí v Ostravě.
V uplynulých měsících byly skupiny našich seniorů na čtyřech
divadelních představeních – nejvíce se líbila inscenace Večeře
v historické budově divadla A.
Dvořáka v Ostravě; pětkrát jsme
přijali pozvání na soutěže a společenská setkání v domovech
seniorů v Havířově a Orlové – nejlepší bylo (jako vždy!) vinobraní
v Domě Vesna v Orlové; výlet do
ZOO v Ostravě, návštěvy velikonočních jarmarků v Orlové a Haví-

Námořnický ples - Domov Vesna, Orlová 20. 2. 2014

řově, prohlídka zámku v Karviné,
posezení v cukrárnách (Havířov,
Orlová), účast na prvním ročníku
Orlovských múz, to byly další cíle
výjezdů našich cestovatelů.
K přepravě využíváme obvykle
devítimístný Citroen Jumper, sice
staršího data výroby, ale sloužící
k našemu cestování zatím dobře.
Při malém počtu cestujících jezdíme pětimístnou Škodou Octavia.
Naším snem však je mít k dispozici moderní bezbariérový minibus, vybavený zdvižnou plošinou,
která velmi usnadňuje přepravu
lidí na invalidních vozících. Stále
doufáme.
Závěrem: jsme spolu s našimi
seniory velmi rádi a velmi vděčni
za možnost uskutečňovat výše
zmíněné cesty za kulturou, poznáním, zábavou nebo příjemným po-

Návštěva představení v divadle A. Dvořáka, Ostrava
12. 11. 2014

sezením v cukrárně. Přestože se
výletníci někdy vracejí z cest velmi
unaveni, jsou vždy spokojeni, vyjadřují příjemné pocity z nových zážitků a těší se na další výlet. My,
kteří je na cestách doprovázíme,
jsme vždy velmi rádi, že se nikomu nic nestalo. A zdar celé akce,
spokojenost účastníků a slova
díků jsou pro nás silnou motivací
naplánovat zase nějaký hezký zájezd. V příštím roce bychom chtěli
zorganizovat stejný počet výletů,
ale budeme dělat vše pro to, aby
jich bylo ještě více.
Všem čtenářům Petřvaldských novin a obyvatelům města Petřvald přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v roce 2015!
Petr Rokosz, instruktor sociální péče
Domov Březiny, p. o. Petřvald

Soutěž v kuželkách, Domov Luna, Havířov 14. 10. 2014

Listopad ve znamení kynologických zkoušek
Po téměř roční pečlivé přípravě
jsme se dočkali!
Dne 8. 11. 2014 se v naší kynologické organizaci konaly zkoušky, kterých se zúčastnilo devět
členů ZKO Petřvald. Jednalo se
o zkoušku ZOP (zkouška ovladatelnosti psa) dle zkušebního
řádu Kynologické jednoty, ve které
musel psovod se psem prokázat
nejen základní cviky poslušnosti
s vodítkem a bez vodítka, ale také
speciální cviky, jako např. předání
psa z náruče psovoda do náruče
cizího člověka, chůze se psem
v těsné blízkosti jiného psa, chůze psa po nepříjemném materiálu
apod. Pod přísným, ale spravedlivým dohledem pana rozhodčího
Hona zkoušku zvládli všichni zúčastnění. Po vyhodnocení zkoušky zavládla všeobecná euforie
a mnohé tento úspěch povzbudil
do další aktivní činnosti a plánů
na další zkoušky.
Vše pokračovalo hned další
sobotu, tj. 15. 11. 2014. Další
zkoušky tentokrát byly dle mezinárodní ho zkušební ho řádu.
Konkrétně se jednalo o zkoušku
BH (zkouška doprovodného psa),

zkoušku FPr1 – což je speciální
zkouška ve stopování a zkouška
IPO2 (všestranná zkouška skládající se ze stopování, poslušnosti
a obrany). Vzhledem k tomu, že
se jednalo o zkoušky obtížnější
a speciálně zaměřené, zúčastnilo se jen šest psovodů (zasáhlo
do toho bohužel i zranění některých přihlášených psů). Zkoušky
tentokrát posuzoval pan rozhodčí
Košťál. Předvedené výkony nebyly
zrovna ideální... Zkoušku složilo
pět ze šesti účastníků, ale spokojenost se nedostavila. Všichni
očekávali od sebe i od psa lepší
výkon, nicméně při práci se zvířaty je třeba počítat s tím, že ne
vždy se podaří předvést stejný výkon jako v tréninku, svou velkou
roli zde hraje nervozita psovoda,
která dokáže „rozhodit“ i našeho
psího parťáka. Nicméně aspoň
všichni víme, že máme před sebou ještě hodně práce…
Náladu však všem zvedlo vynikající občerstvení i s dovozem
od sponzora těchto zkoušek pana
Karla Dvořáka – stylová restaurace „Šenovská bašta a Pizza od
Krtečka“.

Několik druhů opravdu skvělé pizzy potěšilo nejen účastníky
zkoušek, ale také pana rozhodčího a figuranta. Touto cestou si dovolujeme sponzorovi poděkovat.
V prosinci 2014 končí podzimní kurz základní poslušnosti. Děkujeme všem účastníkům, kteří
se poctivě věnovali výcviku a výchově svého čtyřnohého přítele
a také všem, kteří při výcviku pomáhali. Myslím, že účastníci můžou být na sebe hrdí. Téměř všem
se podařilo udělat menší, či větší
pokroky v pochopení, porozumění, nácviku povelů a zamezení nechtěných činností svých pejsků.
Vzhledem k častým dotazům
informujeme, že následující kurz
základní poslušnosti (jarní) se

bude konat na přelomu měsíců
února a března 2015 – dle počasí.
Přesnější informace budou s dostatečným předstihem oznámeny
na našich webových stránkách:
www.kkpetrvald.cz
Na závěr krátké zamyšlení
a přání. Jeden můj známý mi kdysi řekl: „Mým největším přáním je,
aby se všichni moji přátelé, známí a rodina měli dobře, byli zdrávi
a spokojeni. Pak nebude potřeba pomáhat řešit jejich problémy
a starosti a budu tedy šťastný
a spokojený i já.“
Přeji všem v roce 2015 pevné
zdraví, pohodu, spokojenost, lásku, méně kritiky a více tolerance.
Za ZKO Petr Semanco
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DRAMA V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
Skutečně napínavé bylo letos
hodnocení české části polské mezinárodní literární soutěže. O vítězství se ucházelo deset básníků
a básnířek z různých koutů země.
Básně hodnotili porotci, kteří se
vzájemně neznají, a teprve poslední rozhodl, komu bude patřit
první místo. Určil ho dlouholetý
spolupracovník nakladatelství
Alisa ze slovenských Michalovců,
nahradil v roli hlavního porotce
nedávno zesnulého profesora Leona Juřicu, o němž jsme si mohli
přečíst obšírnou informaci v Petřvaldských novinách.
Jak tedy dopadlo hodnocení,
které se konalo v sále nového
kulturního zařízení v družebním
Strumieni? Vavříny vítězství si za
báseň „Pojď, vypij si se mnou“ odvezla Renáta Pancer z Fort Wayne
v Indianě ve Spojených státech
amerických. Na druhém místě se
s básní „Po útoku“ umístil Petr
Šulista ze Strakonic a třetí byla
báseň „Rock´n roll“ Daniela Marcikána z Kadaně. Cenu města

Leon Juřica zpestřil svými hudebními díly nejedno slavností vyhlášení
výsledků polské mezinárodní literární soutěže.

Strumieně dostal Petr Šulista za
slovensky psanou báseň „Kamarát“, Cenu města Petřvaldu Jarmila Spáčilová z Ostravy za báseň
„Jsi“. Milovníkům poezie jsou je-

jich díla patrně známa, protože
mnohé z jejich veršů jsou k dispozici v naší městské knihovně.
Letošní p r venst v í Renát y
Pancner je zasloužené. V po-

sledních dvou letech zvítězila ve
většině soutěží organizovaných
petřvaldským nakladatelstvím
Alisa a v počtu získaných vavřínů se dotahuje na již nežijícího
Miroslava Kapinuse z Uherského
Brodu, který byl mistrem veršotepeckého umění a vydal v Alise
pět sbírek básní. Petr Šulista vydal více než deset publikací různého žánru, Daniel Marcikán tři
sbírky básní. Mezi oceněné autory se probojovala i Anna Kapustková z Petřvaldu. Vítězné básně
českých i polských autorů budou
zařazeny do almanachu „Básníci
třetího tisíciletí 3“, který Alisa připravuje k vydání v prvním čtvrtletí
roku 2015.
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)

TJ Sokol: Slibný vstup florbalistů
do sezony a další úspěch tarokového oddílu
Chladný nedělní třicátý listopad zavedl naše hráče do známé
tělocvičny ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde již poosmé odstartovala
Podbeskydská florbalová liga.
I přes různé personální zmatky
jsme se v sestavě Jirušek, Lehner, Wojnar, Foltán, Helešic, Lukáš, Kloza a Jakš dostavili včas.
Los nám na prvním turnaji určil
zajímavé soupeře, kteří se v loňském roce umístili na 3. a 4. místě, a doplnil je o třetí poměrně
hratelný tým. Přesně podle toho
se odvíjely zápasy, i když o dramatickou podívanou nebyla nouze.
Nejdříve jsme nastoupili proti domácímu silnému Frýdlantu
nad Ostravicí. Tým stojí na pevných základech dlouholetých zkušeností. Boj to byl opravdu těžký.
Prakticky celý zápas jsme museli
dotahovat nepříznivé skóre a bohužel otevřená obrana přinesla
další zklamání. Výsledek 2:7 se
může zdát jednoznačný, ale průběh utkání byl poněkud vyrovnanější.
V druhém kole jsme vzdorovali kvalitní technické hře Hrabové.
V tomto případě bylo utkání opravdu dramatické. V prvním poločase jsme dokonce vedli 2:1, ale do
pauzy se skóre srovnalo na 3:3.
Následně se opět posunula laťka
na 4:4. A když Hrabová dala svůj
pátý gól, měli jsme vyrovnání opět
na lopatách. Jenže v kolektivním
sportu platí „nedáš, dostaneš“

a počet branek skočil na poměru 4:6.
Na závěr nás chtěli zdolat pánové ze Staré Bělé, kteří stejně
jako my neměli do této chvíle ani
bod. Jenže ve svých přáních se
trochu přepočítali a brzy se museli smířit se skóre 3:0. Do konce zápasu zbývalo ještě mnoho
minut a soupeřův tlak se stupňoval. Byl však neúměrný a agresivní, což nám hrálo do karet,
protože jsme se drželi své taktické hry. Přišla dokonce i přesilovka našeho týmu, která byla po
zásluze využita, a hráči druhého
týmu nedokázali udržet nervy na
uzdě. Výsledek jsme si i při inkasovaných brankách hlídali a mohli
jsme se radovat ze tří zasloužených bodů. Na konci zápasu viselo
na tabuli 8:4.
Celý tým si zaslouží pochvalu za předvedený výkon, protože všechny zápasy měly náboj
a opravdu rychlé tempo. Dodejme, že Podbeskydská florbalová
liga se letos hraje na 7 kol a další turnaj nás čeká před vydáním
Petřvaldských novin 14. prosince
a také po novém roce, konkrétně
17. ledna 2015. Další zajímavé
výsledky, informace a statistiky
najdete na webu fspetrvald.webnode.cz
V poslední části se zmíníme
o solidních listopadových úspěších tarokového oddílu. 8. 11.
se ve městě Ligota konalo Mis-

trovství Polska družstev. Ze
14 přihlášených celků se naši
zástupci probojovali na solidní
9. místo. Nejlepším zahraničním
účastníkem byl vyhlášen náš reprezentant Věroslav Nieć.
Dále se podíváme na tarokovou ligu. Grand Prix Slezska
v tarokách se hraje po celý rok
a obsahuje 11 turnajů na území
Polska a České republiky. V době
uzávěrky těchto novin byl odehrán desátý turnaj a naši borci se v širokém startovním poli
vůbec neztráceli. Při posledním
výjezdu do polského Zabrzegu
se dařilo zmíněnému Věroslavu
Niećovi, který se mezi 48 účastníky probojoval na solidní 7. mís-

to. To mu v průběžném pořadí GP
zajistilo 14. místo. Dobré výsledky zaznamenal i Václav Jurčík,
který byl v žebříčku katapultován
dokonce na místo 1., a pokud
udrží svou formu i v závěrečném
turnaji, bude se radovat z celkového vítězství.
Informace o florbalu, tarokách
i dalších sportovních aktivitách
TJ Sokol Petřvald naleznete na
webu sokolpetrvald.mypage.cz.
Pro občany Petřvaldu a okolí rádi
poskytneme v rámci dostupných
časových jednotek svá sportoviště, která jsou vhodná pro nohejbal, florbal, fotbal, stolní tenis,
volejbal, badminton, cvičení atd.
Za TJ Sokol Petr Lehner

HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Petřvald pořádá
u příležitosti 160 let založení sboru hasičský ples,
který se bude konat 21. 2. 2015
v 19 hodin v Kulturním domě
v Petřvaldě. K poslechu a tanci
budou hrát ONLINE BAND a DJ
KARLSON. Vstupenky v ceně
290 Kč bude možné objednat na tel.
čísle 605 027 622 (p. Jiří Kovář).
Srdečně Vás zve SDH Petřvald
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TJ PETŘVALD – HEPO (1933 – 2014)
MUŽI

8. 11. – mistrovské utkání okresního přeboru (16. kolo).
FK BOHUMÍN „B“
– TJ PETŘVALD 0:8 (0:6)
Branky a asistence: 9.´ J. Kolek
(L. Chromik), 25.´ L. Chromik (O.
Cudrák ml.), 31.´ L. Budina (L. Chromik), 37.´ L. Chromik (O. Cudrák
ml.), 40.´ L. Chromik (T. Volný),
45.´ T. Volný (L. Chromik), 70.´ L.
Budina (R. Müller), 73.´ D. Knorr
(O. Kostka).
Sestava: P. Jonšta – O. Kostka,
J. Dittrich, L. Ligocki, O. Cudrák
ml. (68.´ A. Kereškeni) – T. Sobek, J. Kolek (46.´ D. Knorr), T.
Volný (67.´ O. Pytlík), J. Karkoška – L. Chromik (60.´ R. Müller),
L. Budina.
Domácí mužstvo se drželo do
25. minuty, ale potom si Hepo
vytvořilo obrovský tlak, který zužitkovalo v krásné kombinace
zakončené brankami. Během
2. poločasu poslal trenér Hepa
p. M. Sikora na trávník celkem 4
dorostence a ti svoji úlohu splnili.
Jako tým předvedlo Hepo v tomto
utkání jeden z nejlepších letošních
výkonů. Pro A. Kereškeniho to byl
první start za družstvo dospělých.
Diváků – 50.
15. 11. – mistrovské utkání okresního přeboru (17. kolo, 1. jarní).

Baník RYCHVALD
– TJ PETŘVALD 0:0.
Sestava: P. Jonšta – O. Cudrák
ml., L. Ligocki, T. Volný (65.´ vyloučen), D. Knorr – T. Sobek, J. Kolek, J. Karkoška, R. Müller (70.´ J.
Dittrich) – L. Chromik, L. Budina
(46.´ P. Hlavinka).
Družstvo TJ Petřvald odjíždělo
do Rychvaldu sice v pozměněné
sestavě, ale v roli favorita mělo
získat povinné 3 body. V průběhu 1. půle mělo míč převážně na
svých kopačkách, ale tři vyložené
šance si vytvořili hráči domácího
Baníku, které však skvěle vychytal gólman P. Jonšta. Ve 2. části,
po důrazném pohovoru, se hrálo
převážně na polovině domácího
týmu, jenže střelecky se Hepo
nedokázalo prosadit, když nedalo gól ani ze sólových nájezdů…
Situaci navíc výrazně zkomplikoval svým zbytečným vyloučením T.
Volný, ale i tak si Hepo udržovalo
výraznou převahu. Domácí tým se
však nakonec ubránil a připravil
Hepo o 2 důležité body!
ŽK: D. Knorr, O. Cudrák ml., L.
Chromik.
ČK: T. Volný.
Diváků – 70.
Trenér – M. Sikora, vedoucí mužstva – P. Šilhánek.

DOROST

Tabulka okresního přeboru
1.TJ PETŘVALD

8

2. H. Bludovice

8 701

701

51:15 21

62:10

21

3. H. Suchá

8 611

33:13 19

4. Dětmarovice

8 413

24:17 13

5. H. Žukov

8 314

21:27 10

6. Stonava

8 224

13:23

8

7. V. Bohumín

8 125

16:59

5

8. D. Lutyně

8 116

20:37

4

9. Věřňovice

8 026

7:46

2

STARŠÍ ŽÁCI

Tabulka krajské soutěže
1.MFK Havířov

11 11 0 0 86:11

33

2. TJ PETŘVALD

11

8 1 2 39:18

25

3. Tošanovice

11

7 1 3 70:23

22

4. MFK Karviná „B“

11

7 0 4 32:21

21

5. Č. Těšín

11

6 2 3 27:21

20

6. I. Petrovice

11

6 0 5 36:23

18

7. L. Petrovice

11

524

36:51

17

8. H. Suchá

11

4 1 6 28:34

13

9. Dobrá

11

3 3 5 21:32

12

10. Těrlicko

11

2 1 8 16:47

7

11. ČSAD Havířov

11

11 9

6:67

4

12. D. Lutyně

11

0 0 11

14:63

0

MLADŠÍ ŽÁCI

Tabulka krajské soutěže

Tabulka okresního přeboru - muži
1.L. Petrovice „B“

17 14 1 2

78:21

43

2. TJ PETŘVALD

17 13 1 3 69:16

40

1.Těrlicko

11 10 0 1 67:13 30

2. H. Suchá

11

9 1 1 56:17 28

3. L. Petrovice

11

8 0 3 54:21 24

3. Louky

17 12 3 2

42:18

39

4. Dobrá

11

7 1 3 50:18 22

4. B. Doubrava

17 12 2 3

51:21

38

5. I. Petrovice

11

6 2 3 40:17 20

5. Záblatí

17 10 1 6

44:44

31

6. Č. Těšín

11

6 0 5 39:25 18

7. MFK Havířov

11

5 2 4 49:28 17

8. MFK Karviná „B“

11

5 0 6 46:32 15

9. Tošanovice

11

2 1 8 22:45

7

10. TJ PETŘVALD

11

2 1 8 19:49

7
6

6. Těrlicko

17 10 1 6

56:30

31

7. FK Bohumín „B“

17 10 1 6

41:43

31

8. Sl. Orlová „B“

17

9 2 6 60:34

29

9. Věřňovice

17

7 4 6 45:27

25

11. ČSAD Havířov

11

2 0 9 17:71

10. H. Bludovice

17

7 1 9 40:33

22

12. D. Lutyně

11

0 0 11

11. Sj Rychvald

17

6 3 8 40:42

21

12. Sn Havířov

17

6 2 9 43:43

20

13. B. F. Orlová

16 4 2 10 28:55

14

14. B. Rychvald

17 3 3 11 38:61

12

15. Albrechtice „B“

17 3 1 13 18:68

10

16. V. Bohumín

17 2 0 15 23:77

6

17. Sj Petřvald

17 2 0 15 18:101

6

Výbor oddílu kopané TJ Petřvald děkuje všem svým
fanouškům a sponzorům za přízeň v letošním roce
a zároveň se těší na spolupráci v roce příštím.

8:131 0

SPORTOVNÍ PLES
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald Vás srdečně
zve na SPORTOVNÍ PLES, který se koná
v petřvaldském kulturním domě
v sobotu 31. 1. 2015 od 19.00.
Vstupenky si objednávejte
u p. Sobka
na tel. č. 604 610 146
(cena – 250 Kč).
MiS
S
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Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 15. června 2014 jsme vzpomněli nedožité
75. narozeniny pana Vladislava Ožany a 5. prosince
2014 jsme vzpomněli 8. výročí jeho úmrtí. S láskou
a úctou vzpomínají manželka Helena, synové
Vladimír, Václav s Lenkou, dcera Soňa s Jirkou,
vnoučata Vendulka, Eriček a Pavel, Verunka
s Vaškem, Michael a celé příbuzenstvo a známí.

Vzpomínka
Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít dál.
Dne 23. prosince 2014 uplynou 3 roky
od úmrtí paní Ludmily Trombikové.
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, dcera
Naděžda s rodinou, syn Jiří s rodinou
a pravnučka Viktorka.

Vzpomínka

Blahopřání
Dne 14. prosince 2014 oslavili
40 let společného života
manželé Naděžda a Jaromír
Vicherkovi z Petřvaldu.
Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu brázdíte svět,
když jste si prstýnky z lásky
dali, úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to dlouhých 40 let.
Tak jako kdysi, ať vám v srdci
zvony znějí,
lásku a štěstí Vám k výročí přejí
dcera Žaneta s Radimem,
dcera Iveta s Davidem, vnučky
Nikolka a Kristýnka a vnouček
David.

Odešel jsi tiše, tak jako když hvězda padá,
vzpomínka na Tebe však neuvadá.
Dne 23. prosince 2014 uplyne 16 výročí, kdy
nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček
a pradědeček pan Rajmund Majda.
Vzpomínají synové Petr, Jiří a Miroslav
s rodinami.

Společenská
čenská
kronikaa
Blahopřejeme
jubilantům
Richard Blaga
100 let
Věra Heiderová
80 let
Jarmila Juřicová
85 let
Viktorie Lapišová
90 let
Alena Mitková
80 let
Emilie Motlochová
80 let
PhDr. Aurelie Němcová 85 let
Drahomír Urbanec
85 let
Jiřina Vokounová
90 let
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.

Uzavřená manželství

Vzpomínka

Jiří Štěpanik a Petra Polačiková
Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě
životem

Narozené děti
Filip Otýpka
František Sommer
Daniel Strouhal
R o d i čů m b la h o p ř e j e m e
k narození děťátka.

Vzpomínka

Tak, jak Ti z očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.
Dne 26. prosince 2014 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí naší drahé maminky, tchýně, babičky,
sestry a tety paní Marie Peřinové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Marta,
zeť Zbyněk, vnučky Hana a Radka a sestra
Zdenka s rodinou.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 19. prosince 2014 by se dožila 72 let
paní Irena Sobková.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Otakar,
dcera Ivana a syn Vlastislav s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 8. ledna 2015
vzpomeneme 18. výročí úmrtí
paní Vandy Miksové.
S láskou vzpomínají manžel
Miroslav, dcera Jolana a syn
Martin s rodinami.

Vzpomínka
Letos uplyne neskutečných 11 let od úmrtí
pana 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.

Zemřeli občané
Růžena Harantová
84 let
MUDr. Milada Kohanová 85 let
Drahomíra Mičková
84 let
Ludmila Pavlorková
89 let
Jiřina Šimurdová
89 let
Bořivoj Skýba
79 let
Zdenka Tajdusová
83 let
Pozůstalým v yslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka
Dne 4. ledna 2015 vzpomeneme smutné,
třicáté výročí úmrtí pana Ing. Otakara Tomicy.
Stále vzpomínají na hodného člověka maminka
Eliška, manželka Olga, syn Otakar a bratr Jan.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.

Vzpomínka
Dne 29. května 2014 uplynulo 25 let od úmrtí našeho otce, pana Josefa Rajduse
a dne 21. prosince 2014 uplyne 40 let od úmrtí maminky, paní Jarmily Rajdusové.
S láskou a úctou vzpomínají děti Šárka, Břetislav a Josef s rodinami.
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Úmrtí

Úmrtí

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás dne 22. listopadu
2014 opustil ve věku 75 let náš milovaný manžel,
tatínek, tchán, dědeček, švagr, strýc,
pan Rudolf Kožuch. S drahým zesnulým jsme se
rozloučili 27. listopadu 2014.
Za zarmoucenou rodinu manželka Marie
a dcery Svatava a Šárka s rodinami.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás dne 1. prosince
2014 opustil ve věku 79 let náš milovaný manžel,
tatínek, bratr, dědeček, pradědeček, strýc
a kamarád, pan Bořivoj Skýba.
Za zarmoucenou rodinu manželka Olga.

Úmrtí

Úmrtí

Až tady nebudu, zmizí jak sen,
co jsem si ponechal po sebe jen.
Až tady nebudu, žít bude dál
v druhých, co jsem jim v životě dal.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným
a známým smutnou zprávu, že nás opustila
naše drahá maminka, tchýně, babička,
prababička a teta, paní Jiřina Šimurdová
z Petřvaldu. Zesnula tiše v úterý
25. listopadu 2014 ve věku 89 let.
Zarmoucená rodina.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 24. listopadu 2014
navždy opustila ve věku 85 let naše drahá
manželka, maminka, tchyně, babička,
prababička, teta, sestřenice a švagrová, paní
MUDr. Milada Kohanová z Petřvaldu.
S drahou zesnulou jsme se rozloučili
v sobotu 29. listopadu 2014.
Děkujeme všem zúčastněným
za květinové dary. Zarmoucená rodina.

Poděkování

Poděkování

Děkujeme touto cestou praktickým lékařům panu
MUDr. Chudobovi, paní MUDr. Kremerové a sestřičce paní
Ožanové za dlouhodobou a obětavou péči, kterou poskytovali
paní Jiřině Šimurdové. Naše poděkování patří i kolektivu sester
Domova Březiny, oddělení P1 za vzornou a pečlivou péči, kterou
po dobu pobytu paní Šimurdové věnovaly.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s paní
Jiřinou Šimurdovou dne 28. listopadu 2014 v kostele sv. Jindřicha
v Petřvaldě. Děkujeme panu faráři P. Vítu Zatloukalovi a paní
Blachové z pohřební služby za důstojné vypravení pohřbu.
Děkujeme přátelům a známým za účast, květinové dary a projevy
soustrasti.

Za celou rodinu dcera Jarmila

Za celou rodinu dcera Jarmila

Poděkování
Děkujeme praktickému lékaři MUDr. J. Chudobovi a sestřičce J. Ožanové za poskytovanou příkladnou péči
a podporu při nemoci panu Bořivoji Skýbovi.
Za celou rodinu manželka Olga

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

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

INFO K INZERCI
w w w.petr vald.info

Přijmeme brigádníky - důchodce na nepravidelnou
výpomoc v kovovýrobě v Petřvaldě.
Jedná se o skladové operace (příjem materiálu na
sklad, páskování a balení materiálu, příprava palet,
expedice, drobné zámečnické práce apod.).
Manuální zručnost a dobrý zdravotní stav podmínkou. Předchozí praxe v oboru vítána.
Informace na tel. 597 488 223, od 7 do 15 hod,
BKB – Technik, a.s.

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

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

KOUPÍM lucerničky – světlušky,
osvětlení na vánoční stromek i poškozené a různé
staré vánoční ozdoby. Tel. 604 107 708
KOUPÍM starou vzduchovku i poškozenou
a starý trezor.

Tel. 604 107 708

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

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

MASÁŽE

Taxi Luboš – tel. 601 521 522

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

Doprava – Škoda OCTAVIA
Nástupní taxa 15 Kč
Občanské jízdné 17 Kč/km
Senioři, ZTP, Perzo, k lékaři 10 Kč/km
Doprava do práce a zpět 13 Kč/km
Minimální cena jízdného 40 Kč
Čekání 2 Kč/min.
Dálkové jízdné 12 Kč na otoč, cesta zpět zdarma

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, lymfatická masáž, atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 781 811,
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.reiki

NON-STOP TAXI – LUBOŠ, tel.: 601 521 522

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV

Přehled zábavy a akcí na leden 2015:
31.12.2014 SILVESTR 2014/15 občerstvení, rezervace
1.1.2015 čtvrtek ,,NOVOROČNÍ POLÉVKA 2015,,
spravka
2.1. pátek 1.oficiální turnaj v šipkách, zápis na baru
3.1. sobota akce ,,PIVO ZA DVACKU,,

10.1. pátek ,,DÁMSKÝ STRIPTÝZ,, zábava nejen pro pány
11.1. sobota ,,OLDIES ZÁBAVA,, hudba a zábava starší generace
17.1. pátek akce ,,JAGERMAISTER ZA TŘI PĚTKY,,
18.1. sobota ,,KARAOKE VEČER,, čeké a slovenské hity
25.1. sobota ,,9:00 FOTBALOVÝ TURNAJ V TĚLOCVIČNĚ,, zápis na baru
25.1. sobota ,,DISCO PÁRTY,, s DJ-em Mr. Bean od 21.h
31.1. pátek akce ,,CAPTAIN MORGAN ZA TŘI PĚTKY,,
1.2.sobota akce ,,DISCO PÁRTY 90´s,, + akce na baru
Celoroční možnost pronájmu horní banketky s vlastním výčepním
zařízením na pivo a Kofolu, vlastní lednicí a hudbou. Vhodné pro oslavy,
narozeniny, soukromé večírky a podobně.
Také nově po rekonstrukci spodní sál u baru po domluvě možnost
uskutečnění uzavřené společnosti s cateringem max. 40 lidí.
Rezervace: +420 775 520 777
Chcete si pronajmout tělocvičnu? Pořebujete uskutečnit turnaj, či jen
si rodinně zasportovat? Volejbal, nohejbal, florball, sálová kopaná,
badminton, nebo uskutečnit jakékoliv jiné kolektivní cvičení v prostorách
tělocvičny v Sokolovně? Volejte pro informace: p. Jirušek +420 604 377 409

AUTODOPRAVA
– PRODEJ SYPKÝCH MATERIÁLŮ
BÝVALÝ AREÁL VOKD
ČERNÉ OKD, KOKS, HNĚDÉ BÍLINA, MOST
HNĚDÉ UHLÍ DO AUTOMATICKÝCH KOTLŮ
ZE ZASTŘEŠENÉ HALY
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ
VÁŽENO NA KALIBROVANÉ DIGITÁLNÍ
AUTOVÁZE
VÝHRADNĚ ČESKÉ UHLÍ
Polské – NEVEDEME

Po – Pa: 7:30 – 15:00 hod.
Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO: Tel. Objednávky:
Po – Ne: 6:00 – 19:00hod.

Tel.: 608 827 288
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