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710 LET!
Tento rok slaví naše
město již 710 let!

Z OBSAHU
 Týden knihoven
5. – 9. října 2015
 Petřvaldský šlapáček
17. října 2015
 Přehled spolků
na území města

POZVÁNKA
INFORMACE Z RADNICE

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

které se bude konat

15. schůze Rady města Petřvaldu se konala 10. srpna 2015
RM schválila rozbor hospodaření
Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 okres
Karviná a rozbor hospodaření Mateřské školy Petřvald 2. května
1654 za I. pololetí 2015.
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila záměr pronájmu
části pozemku parc. č. 5625/1
v kat. území Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000,- Kč s Tělocvičnou jednotou Sokol Petřvald. Neinvestiční
dotace je určena na pořádání

mezinárodního tarokového turnaje dne 5. 9. 2015.
 o uzavření Servisní smlouvy programového vybavení CODEXIS®
mezi městem Petřvald a firmou
ATLAS consulting, spol. s.r.o.
u za cenu 146 000,- Kč bez DPH.
 poskytnout držitelům psů, kteří si vezmou do péče toulavého
psa odchyceného na katastru
města Petřvaldu a umístěného
v útulku pro opuštěné psy, jednorázový věcný dar (krmivo pro
psy) v hodnotě 1500,- Kč a uhradit náklady na veterinární ošetření v max. výši 500,- Kč, a to za
splnění stanovených podmínek
s účinností od 1. 9. 2015.
 o uzavření smlouvy o reklamní
spolupráci s firmou Jaroslav

Janči, s.r.o., na umístění reklamního banneru na akci Den
tradic dne 12. září 2015.
 o uzavření smlouvy o dílo na
zpracování PD zateplení Kulturního domu v Petřvaldě s firmou
Havířovská inženýrská kancelář,
spol. s r.o., za cenu max. přípustnou 87 000,- Kč bez DPH.
 o prodeji požárního vozidla –
cisternové automobilové stříkačky Tatra 148 CAS 32 za
cenu 70 000,- Kč společnosti Dobráci s.r.o. formou kupní
smlouvy.
 o uzavření darovací smlouvy
mezi dárcem, společnosti Metal
– Managament, spol. s r.o. a obdarovaným městem Petřvald za
účelem poskytnutí finančního

21. října 2015
v 16.00 hod. v zasedací
místnosti městského úřadu.

UZÁVĚRKA
TERMÍN UZÁVĚRKY
LISTOPADOVÝCH
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
JE 8. ŘÍJNA 2015
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz
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daru ve výši 30.000,- Kč. Finanční dar je určen na podporu
zajištění 3. ročníku Dne tradic
města Petřvaldu, konaného dne
12. 9. 2015.
RM vyhlásila

 záměr pronájmu nebytových
prostor v objektu Kulturního
domu, na ul. Kulturní č. p. 26
v Petřvaldě na pozemku parc.
č. 46/3 v k. ú. Petřvald u Karviné.

 záměr pronájmu nebytových
prostor v 1. podzemním podlaží
domu v Petřvaldě, na ul. Šenovská č. p. 1, na pozemku parc.
č. 931 v k.ú. Petřvald u Karviné
o celkové výměře 54,65 m2.

RM stanovila poplatek ve výši
600,- Kč za rok pro členy soutěžních skupin tanečního souboru
Petřvaldské srdce s účinností od
1. 9. 2015.

mezi dárcem - Janou Pulcerovou a obdarovaným – městem
Petř vald za účelem posky tnutí finančního daru ve výši
2 000,- Kč jako příspěvek na
kulturní akci dne 12. 9. 2015.
 o vyřazení opotřebovaných a nezvěstných knih z knihovního fondu knihovny města Petřvaldu.

 o uzavření kupní smlouvy na
„Pořízení štěpkovače pro město Petřvald“ s dodavatelem,
kterým je ELVA PROFI, s.r.o.,
za cenu maximálně přípustnou
189.000,- Kč bez DPH.
 o uzavření smluv o výpůjčce
a darování kompostérů občanům města Petřvaldu.

16. schůze Rady města Petřvaldu se konala 26. srpna 2015
RM rozhodla
 v souladu s ust. § 81 odst. 1
písm. b) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky (po uplynutí zákonné lhůty) a na základě
zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 25. 8. 2015 pro
zajištění podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy za účelem
změny užívání domu č. p. 1738
na Dům s pečovatelskou službou
v Petřvaldě“ a o uzavření smlouvy
s uchazečem „MH - Stavby, s.r.o.,
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou 14.236.212,- Kč bez DPH.

 o uzavření smlouvy o dílo na
„Opravu fasády Kulturní ho
domu v Petřvaldě na ul. Kulturní
– části D + E, 735 41 Petřvald“
s firmou AD-MAR STAVBY, s.r.o.,
za cenu nejvýše přípustnou 223
619,- Kč bez DPH.
 o uzavření darovací smlouvy mezi dárcem - společnosti
Veolia Energie ČR, a.s., a obdarovaným městem Petřvald
za účelem poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč.
Finanční dar je určen jako příspěvek na zajištění kulturní
akce v rámci oslav 710. výročí
založení města Petřvaldu dne
12. 9. 2015.
 o uzavření darovací smlouvy

8. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu
se konalo dne 26. srpna 2015
ZM schválilo zprávu o plnění rozpočtu města Petřvaldu za 1. pololetí 2015.
ZM vyhlásilo záměr prodeje částí
pozemku parc. č. 4285 kat. území
Petřvald u Karviné.
ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku města Petřvaldu č. 1/2015,

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Petřvaldu č. 5/2010
o místním poplatku ze psů ze dne
8. 12. 2010.

INFORMACE PRO OBČANY
– STOLNÍ TÝDENNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2016
V průběhu prosince 2015 budou do všech domácností distribuovány zdarma stolní týdenní kalendáře města Petřvaldu na rok 2016.
Kalendáře budou obsahovat termíny akcí, termíny svozu odpadů a jiné potřebné informace určené občanům našeho města.

ZM rozhodlo o odeslání dopisu,
podporujícího Sdružení hornických
odborů ve věci dřívějšího odchodu do důchodů pro současné aktivní horníky.

Správní odbor MěÚ Petřvald

INFORMACE FINANČNÍHO ODBORU
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 8. 2015 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

71700

72782,15

51595,32

Nedaňové příjmy

10663

11419

8499,14

0

15

84,52

15626,1

17567,17

14102,51

PŘÍJMY CELKEM

97 989,10

101 783,32

74 281,49

Běžné výdaje

82 113,00

84 313,10

46 084,97

Kapitálové výdaje

33 633,00

37 273,55

27 792,27

VÝDAJE CELKEM

115 746,00

121 586,65

73 877,24

5 157,26

7 203,69

-10 257,61

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

14 519,65

14 519,65

14 274,82

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 280,00

0,00

0,00

-3 141,46

17 756,91

19 803,34

-404,25

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2015 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci "Rozpočty a závěrečné účty".
Pavlína Malíková
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INFORMACE ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
UPOZORNĚNÍ
Od října 2015 bude Ředitelství silnic a dálnic ČR provádět
opravu silnice I/59 ul. Ostravská v rozsahu od kruhového objezdu po silnici II/473 ul. Šenovská. Jedná se o rozsáhlou akci, proto apelujeme na řidiče, aby dodržovali sníženou rychlost a dbali
na bezpečnost.

Informace pro občany
V letošním roce byla provedena oprava výtluků na místních
komunikacích Střediskem údržby města Petřvald v celkové výši
238 000 Kč.
Zároveň byla v rámci zakázky
malého rozsahu provedena oprava místních komunikací firmou
STRABAG, a. s., odštěpný závod
direkce 63, Polanecká 827, 721

08 Ostrava - Svinov, za cenu 699
000 Kč. Jednalo se o opravy komunikací ul. Nad Doly (v úseku od
křižovatky se silnicí III/4721 ul.
Michálkovická, po nově opravený
úsek komunikace u nemovitosti čp.
236 a dále na stejné ulici úsek od
čp. 1989 po čp. 978), ul. Březinská
(slepá ulice k čp. 1723) a křižovatku ul. Dolní s ul. Šachetní.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 4. ČTVRTLETÍ 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
říjen
listopad
prosinec
6., 7.,
3., 4.,
1., 2.,
13., 14.,
10., 11.,
8., 9.,
17., 18.,
15., 16.,
20., 21.,
24., 25.,
22., 23.,
27., 28.,
29., 30.,
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
říjen
listopad
15.
12.

prosinec
17.

3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí-úterý)
říjen
listopad
prosinec
5., 6.,
2., 3.,
28., 29.,
12., 13.,
9., 10.,
19., 20.,
16., 17.,
26., 27.,
23., 24.,
30.,

Chodník na ul. Závodní

ul. Nad Doly před opravou

ul. Nad Doly po opravě

Žádáme občany o shovívavost
při provádění stavby na ul. Závodní. Jedná se o odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace, při
které bylo nutno odstranit panelový
chodník. Tato stavba je realizována Střediskem údržby města Petřvald, které bohužel z časových

a kapacitních důvodů mohlo zahájit stavbu až v měsíci září. Proto
žádáme občany a hlavně školáky,
kteří užívali tento chodník, o zvýšenou opatrnost. Odměnou za to
bude nově vybudovaný chodník ze
zámkové dlažby.
Gabriela Kochová, referent odboru
výstavby a životního prostředí

ZASTUPITELÉ MĚSTA PÍŠÍ
Vedoucí OOPČR Petřvald na ZM

ul. Březinská před opravou

ul. Březinská po opravě

křižovatka ul. Dolní a Šachetní před
opravou

křižovatka ul. Dolní a Šachetní po
opravě

26. srpna 2015 se konalo 8.
zasedání Zastupitelstva města
Petřvald. Starosta Ing. J. Lukša
pozval na toto jednání i vedoucího
obvodního oddělení PČR Petřvald
npor. Mgr. Martina Dudu. Ten přítomným zastupitelům města i přítomným občanům podal informace
o aktuálním přehledu počtu spáchaných trestných činů a jejich
objasněnost do současné doby.
Dále nás informoval o počtu přestupků (přestupky proti majetku,
přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky proti občanskému
soužití dle přestupkového zákona)
do současné doby. Z těchto informací jsme se dověděli o tom, že
objasněnost trestných činů se v le-

tošním roce procentuálně zvyšuje
a dochází k výraznému snižování
nápadu trestné činnosti.
Npor. Mgr. Martin Duda nám
předal kontakty na OO PČR Petřvald s prosbou, aby se zveřejnily
v Petřvaldských novinách.
Tel.č.: +420 974 734 791
Fax : +420 974 734 794
Mobil:+420 727 967 698
E-mail: ka.oo.petrvald@pcr.cz
Přítomní občané kladli Mgr. Dudovi otázky, které se týkaly bezpečnosti občanů i jejich majetku.
V závěru Ing. J. Lukša poděkoval
vedoucímu OO PČR Petřvald za
jeho vystoupení a zejména za zpracované informace.
JaS

INFORMACE ODBORU SPRÁVNÍHO
Pozvání na Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou v Petřvaldě
Srdečně zveme zájemce o bydlení v Domě s pečovatelskou službou v Petřvaldě a jejich rodinné
příslušníky na Den otevřených dve-

ří, který se bude konat dne 9. 10.
2015 v době od 10.00 do 15.00
hodin v DPS na ulici Ráčkova čp.
1735 v kulturní místnosti. V kul-

turní místnosti můžete zhlédnout
výstavku ručních prací obyvatel
DPS, budou vám podány bližší informace o bydlení v bytech DPS

s možností prohlídky bytů a přilehlého areálu s venkovními cvičebními prvky.
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Den seniorů
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den
seniorů. Při této příležitosti přejeme všem našim seniorům k jejich
svátku především pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Bc. Ivana Rajdusová, sociální pracovnice

POZVÁNÍ RODIČŮ K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Zveme rodiče čerstvě narozených petřvaldských občánků (tj.
do 5 měsíců věku dítěte) k slavnostnímu vítání.
• vítání občánků se konají v soboty v obřadní síni MěÚ Petřvald
• konkrétní termín obřadu je nutno dopředu dohodnout na matrice:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
• vítání občánků je určeno všem
novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Petřvaldě
• pro každé dítě je uspořádán samostatný obřad
• děti jsou vítány zástupci města
• délka obřadu je cca 20 minut
• v obřadní síni máme pro dítě připravenou kolébku

• spolu s rodiči se mohou slavnostního vítání zúčastnit i další
příbuzní vítaných dětí
• během obřadu je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznamy vlastními prostředky anebo
využít i fotoslužeb, které jsou na
místě k dispozici
V případě zájmu o zveřejnění údaje o narození dítěte v Petřvaldských novinách je nutno
podepsat na matrice MěÚ Petřvald souhlas se zveřejněním
(nutno předložit rodný list dítěte a doklad totožnosti jednoho
z rodičů).
I. Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Nabídka dovozu obědů
prostřednictvím pečovatelské služby
Město Petřvald poskytuje prostřednictvím pečovatelské služby
dovoz obědů seniorům starším 65ti let nebo občanům mladšího věku
se zdravotním nebo tělesným postižením ve věku od 27 let, kteří bydlí
na území našeho města. Obědy vaří
školní jídelna MŠ 2. května v Petřvaldě. Cena za jednu porci obědu
činí 50,-Kč, dovoz 15,-Kč. V ceně
dovozu je zahrnuto i zapůjčení termonosiče a jeho přemytí v myčce.
Obědy rozvážíme v pracovní dny

mimo soboty, neděle a svátky.
Žádost na zavedení pečovatelské
služby si můžete vyzvednout na
městském úřadě v Petřvaldě, v kanceláři č. 101 nebo si ji vytisknout
z webových stránek města Petřvaldu: www.petrvald-mesto.cz - oddíl
pro občany - sociální služby. Zde
najdete rovněž základní informace
o pečovatelské službě včetně ceníku za poskytované úkony.
Bc. Ivana Rajdusová,
sociální pracovnice

Upozornění
Změna kontaktní osoby pro příjem příspěvků a inzerce do
Petřvaldských novin. Obracejte se prosím na Bc. Lucii Švandovou,
kancelář č. 102, přízemí.
E-mail: svandova@petrvald-mesto.cz
Telefon: 596 542 907

Víte, že …
od 1. 10. 2015 lze na MěÚ v Petřvaldě, kanc. č. 302 osobně nebo
e-mailem: canibalova@petrvald-mesto.cz, požádat o zařazení do seznamu zájemců o palivové dříví?

INFORMACE Z KOMISÍ RADY MĚSTA
Představujeme vám předsedkyni redakční rady Petřvaldských novin paní Radmilu Kulínskou
1) Můžete něco říci
o sobě?
Jsem zdejší rodačka. Bydlím na Parcelacích a bydlím tu moc
ráda. K Petřvaldu mě
váže hodně pěkných
zážitků. Mnoho učitelů zdejší základní školy
ve mně zanechalo velmi hezké vzpomínky.
Nejprve jsem chodila
na Březiny. Mojí třídní učitelkou
byla paní učitelka Hrabcová, kterou často potkávám. Od 6. třídy
jsem chodila do školy „ke kostelu“. Mou třídní byla paní učitelka
Pyrtová, potom také paní učitelka
Římánková, se kterou teď s radostí
a respektem spolupracuji v redakční radě Petřvaldských novin. Velmi
mě ovlivnila paní učitelka Karkošková. Podnítila ve mně lásku k poezii
a jako výchovná poradkyně nasměrovala mou další životní dráhu. Moc
ráda také vzpomínám na pana učitele Ošeldu a pana Pěčka, od kterého mám doma dva obrazy. Jsem
ráda, že můžu touto cestou na ně
vzpomenout a vyjádřit svoje poděkování. Jsem vdaná, letos jsme
s manželem spolu 30 let. Bydleli
jsme nejprve v Ostravě a před 11
lety jsme přišli zpět do Petřvaldu.
Bydlíme opět v domě, kde jsem vyrůstala. Máme jednu dceru, která
se tady v Petřvaldě loni vdávala,
a na jaře jsme mohli být na vítání
občánků – naší milované vnučky
Elenky. Vystudovala jsem pedago-

gickou školu. Ve škol- 2) Ve které oblasti se v rámci práství jsem byla 8 let
ce pro město angažujete?
a pak jsem přešla do
Od loňského roku pracuji v rejiné sféry. Pracovala dakční radě Petřvaldských novin.
jsem 18 let jako asis- Jsem ráda, že se mi podařilo protentka představenstva sadit jejich novou podobu, na ktev Severomoravské ply- ré jsem spolupracovala se zástupci
nárenské, a.s. a po- tiskárny. Spolu s Šárkou Němcovou
slední 2 roky jsem zde a Miladou Římánkovou se pravidelbyla také členkou do- ně scházíme nad příspěvky. Mám
zorčí rady. Potom jsem radost z toho, že jsou naši spoluodostala nabídku odejít bčané v této oblasti aktivní a že
pracovat do Prahy, ale já jsem pa- píší články o své činnosti, dávají
triotka, takže jsem zvolila varian- podněty k řešení problémů, nebo
tu zůstat zde a jít do soukromého vyjadřují svá poděkování. Máme
sektoru. Otevřela jsem Jesle a ma- v plánu zařadit do Petřvaldských
teřskou školu Majdalenka a vrátila novin např. ankety na témata, která
se tak opět ke své původní profesi. by mohla zajímat širokou veřejnost.
Děti jsou naše radost.
Domluvím se anglicky,
a protože jsme s manželem hodně cestovali,
učila jsem se i španělštinu a vždy jsem také
na cestách využila ruštinu a polštinu. Věnuji
se již 15 let esoterice.
Vedla jsem výtvarné
kurzy kresby tužkou
a linorytu. Před pár
lety jsem měla v Ostravě výstavu těchto
prací. Také jsme spolu
s manželem uspořádali cestopisné přednášky ze zemí, které jsme
navštívili. Manžel je
vášnivý fotograf. Oba
Sofii Krausovou
Filipa Csonku
máme rádi historické
Foto Pavel Římánek, KPOZ
památky a zajímavosti.

Těšíme se na zajímavé a podnětné
odpovědi. Všichni chceme, aby se
nám tu dobře bydlelo.
3) Jaké je vaše motto nebo životní postoj?
Mé životní motto – nejspíše:
„Nedělej druhým, co sám nemáš
rád.“ Jsem přátelská, upřímná
a nelžu. Nedovedu mlčet, když se
mi něco nelíbí, nebo když cítím
nějakou nespravedlnost. Mám radost, když se mým přátelům dobře daří a ráda to s nimi sdílím. Na
závěr chci dodat, že často při sledování různých katastrof a kalamit
v naší republice říkám s oblibou
i úsměvem „Zlatý Petřvald“.

V měsíci srpnu 2015 jsme v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu

Jakuba Krmáška
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ŠKOLSKÁ A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
Uvítání prvňáčků v nové třídě

Nové začátky, nová kamarádství

1. září 2015 přišlo 83 natěšených prvňáčků do svých krásně
vyzdobených prvních tříd. Přivítaly
je paní učitelky Věra Winklerová (I.
A), Šárka Planková (I. B), Jiřina Káňová (I. C) a Ivana Kutrová (I. D).
První hodinu proběhlo slavnostní zahájení v budově Masarykovy školy, kdy žáci se svými rodiči
zavítali do nově zrekonstruované
třídy. Uvítat je přišli kromě třídní
učitelky, vedení školy a školního
poradenského pracoviště také
zástupci města – pan starosta
Ing. Jiří Lukša a pan místostarosta Ing. Petr Dvořáček. V devět
hodin zahájily školní rok ve velké

V prvním zářijovém týdnu proběhly na naší škole pro žáky šestých tříd adaptační programy.
Během jednoho dne si žáci společně s novou třídní učitelkou VI.
B a novým třídním učitelem VI.
A měli pomocí různých her a aktivit zvyknout na nové spolužáky.
Po přivítání jsme hráli hru na
zapamatování jmen, žáci se rozhýbali a dozvěděli se o ostatních
různé zajímavosti, vytvořili si pravidla nové třídy, zkusili spolupracovat ve skupinkách a zvolili si novou
třídní samosprávu. Na závěr si navzájem napsali přání do nového

školního roku. Žáci dvou devátých
tříd, jež vznikly po odchodu některých loňských žáků z osmých tříd
na střední školy, měli také kratší
dvouhodinový program. Během
něj absolvovali několik sebepoznávacích aktivit, stanovili si, jak by
chtěli letos spolu vycházet a co si
v tomto školním roce splnit.
Všem žákům přeji, aby je jich nově vytvořená kamarádství
v šestých třídách a znovuobnovené vztahy ve třídách devátých
dobře fungovaly a celý školní rok
prožili ve zdraví.

ovocem, které je u žáků velice oblíbené. Bufet otevřený od 7:30 do
12:00 je žáky pilně navštěvován.
Věříme, že bufet bude nadále
oblíben jako doposud a přejeme

paní Sulkové hodně spokojených
zákazníků.

tělocvičně zbývající třídy. Všichni
přítomní jim popřáli mnoho úspěchů během celé školní docházky,
rodičům trpělivost a pochopení,
dětem dobré kamarády a hodné
paní učitelky.
Děkujeme vedení města Petřvaldu za účast na tomto pro
prvňáčky a jejich rodiče velmi důležitém dni a za poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci
a výmalbu tříd.
Všem žákům, rodičům a dalším
zákonným zástupcům i učitelům
přeji pohodový školní rok prožitý
ve zdraví.

PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Školní bufet v novém kabátě
Vážení čtenáři, s potěšením
vám sdělujeme, že od 2. září je
opět v provozu školní bufet na Základní škole na ulici Školní 246.
Provozovatelkou bufetu je stále

usměvavá a dobře naladěná paní
Helena Sulková, která žákům sama
připravuje velmi chutné svačinky
z kvalitních surovin. Bufet je obohacen také o krabičky s čerstvým

Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 541 342 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 
Prázdniny jsou u konce a knihovna je pro vás opět otevřena i v pátky. Věříme, že jste si období dovolených náležitě užili a těšíme se na
vaši návštěvu.

PRO ZAJÍMAVOST
Významné světové a mezinárodní dny související s činností knihoven

ŘÍJEN
1. 10. Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den školních knihoven

Kamarádka knihovna je celostátní soutěž
o nejlepší dětské oddělení knihovny v České
republice. Soutěž organizuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR pod záštitou
Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny
ČR a koná se v pravidelných dvouletých intervalech. V roce 2015 se soutěže zúčastnilo
i naše dětské oddělení. Tímto chceme poděkovat všem dětem, které
vyplnily komiksy, kde hodnotily služby své knihovny a pomohly se nám
umístit na krásném šestém místě.

Mezinárodní den hudby
15. 10. Světový den bílé hole
20. 10. Světový den statistiky
27. 10. Světový den audiovizuálního dědictví (UNESCO)
Galerie Nad knihami:
Od 1. 9. až do konce října v Galerii Nad knihami představí své obrazy
paní Mgr. Alena Mixová. Srdečně vás tímto zveme na výstavu.
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TÝDEN KNIHOVEN 5. – 9. října 2015
V knihovně bude probíhat!
Vyhodnocení a odměnění dětského a dospělého čtenáře v kategorii:
- Četnost návštěv knihovny od října 2014 do října 2015;
- Nejvíce výpůjček od října 2014 do října 2015;
Soutěž pro děti v průběhu celého týdne knihoven: přijď do knihovny
v tomto týdnu a řekni své knihovnici, že si chceš zasoutěžit
Registrace nových čtenářů zdarma!
Amnestie dlužníků: budou vám odpuštěny upomínky za knihy;
Knižní výprodej: 5. 10., 7. 10. a 9. 10. od 9:00 do 17:00;
Velké říjnové společné čtení: 5. 10. pro děti z mateřských škol a prvňáčky;
Tradiční drakiáda: 6. 10. v 15:00 na louce u Technického muzea Petřvald.

SENIOŘI
Senioři z KD Dolu Fučík v Petřvaldě
nezaháleli a vydali se na výlet do Hrčavy
Letos již podruhé si senioři z KD
Dolu Fučík v Petřvaldě, podniku
a úpravárenského komplexu, vyjeli na výlet.
Ve čtvrtek 20. srpna již od rána
hřálo sluníčko, a tak pohodlný autobus s klimatizací (i když starší výroby), ve kterém se pohodlně usadilo
41 důchodců i s rodinnými příslušníky, „uháněl“ z Petřvaldu přes Havířov, Třanovice, Jablunkov a Mosty
u Jablunkova k Hrčavě. Tam jsme
již od deváté hodiny ranní obdivovali krásy této malebné vesničky.
Ve 12 hodin jsme si pochutnali
v příjemném prostředí vesnické restaurace na vynikajícím společném
obědě. Před obědem se někteří
účastníci zájezdu vydali až k naší
hranici, jiní obdivovali malý vesnic-

ký kostelíček, další se kochali nad
uměleckým dílem „Lurdské jeskyně“, u které je studánka, která má
údajně podle pověsti tamních domorodců léčivou moc - blahodárně
působí na naše oči. „Lurdská jeskyně“ je poblíž vesnické restaurace.
Z Hrčavy se rozjel nás autobus směrem k Bystřici do Nýdku.
Z Nýdku jsme odjeli okolo 15. hodiny přes Vendryni a Nebory do rekreační oblasti do vesničky Řeka.
Hodiny ukazovaly 17. hodinu a my
všichni jsme se rozhodli vrátit se
do svých domovů. Trochu unavení,
ale šťastní, že nám výlet vyšel po
všech stránkách. Šťastní i z toho,
že jsme od rána mohli obdivovat
krásy našich Beskyd.
Bohuslav Bidlo

HISTORIE
DEN TRADIC v Petřvaldě dne 12. září 2015
Vhodně navázal na dvouletý
cyklus výstav spolkové a klubové
činnosti v městě Petřvald, který
započal v roce 2001. U této příležitosti je zajímavé se zahledět
do prvopočátku spolkové a klubové činnosti v obci Petřvald, která
byla nejen kulturním a politickým
obrazem své doby, ale i prezentací obce. Po pádu Bachova absolutismu v roce 1859 nastalo ve
Slezsku uvolnění politického útlaku, což dovolovalo zakládat společenské organizace. V Petřvaldě do
roku 1938 bylo založeno přes 80
společenských organizací, přede-

vším pěveckého, hospodářského,
divadelního a tělovýchovného charakteru. Pro značný počet spolků
uvádím jich jen několik: Tělocvičná
jednota Sokol, Unie socialistických
svobodných myslitelů, Jednota
československého Orla, Odborný
spolek hornicko-hutnický Prokop,
Svaz esperantistů Československé
republiky, Čtenářský spolek Český domov, Klub československých
Junáků, Jednota proletářské tělovýchovy, Ochotnické divadlo, Towaryrzszstwo Gimnastyczne Sokol,
Vzdělávací a zábavní spolek Vlastimil a další.

SPOLEK STŘÍDMOSTI

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
Tel.: 596 541 342, E-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
Web: www.petrvald.knihovna.cz

V úmyslu prospět petřvaldské- o zhoubných účincích alkoholu na
mu obyvatelstvu a zvýšit jeho bla- lidský organismus.
Výsledkem jeho přesvědčivých
hobyt i rodinné štěstí pojal místní
duchovní P. Antonín Duda plán kázání bylo založení spolku „STŘĺDzaložit spolek, který by pečoval MOSTI“ v roce 1844, který je pravo zdraví a blahobyt obyvatelstva. děpodobně jedním z nejstarších
Vhodná příležitost k uskutečnění petřvaldských spolků. Členové se
této prospěšné myšlenky se na- zavázali slibem před oltářem, že
skytla duchovnímu v roce 1844 se budou povždy zdržovat požív době „petřvaldského odpustu“, vání všech pálených nápojů a budou vést ctnostný
kdy místní občan (noobčanský život. Potorický alkoholik) návšimněme si vzrůstu
sledkem požití větší
členů tohoto spolku,
dávky alkoholu zůstal
zjistíme, že do roku
mrtvý ležet na poli.
1876 do něho vstouTohoto odstrašujícího
pilo 908 členů. Jako
příkladu, působícího
první člen byl zapsán
na mysl místního obydomkař Josef Karkošvatelstva, se chopil
ka se svou manželkou
duchovní pastýř. Po
Annou a syny Josefem
čtyři neděle kázal při
a Františkem.
ranních bohoslužbách
P. Antonín Duda, první správce farnosti katolické církve v Petřvaldě
Otakar Kochan
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 541 648 | mobil: 723 909 247 | e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

pod záštitou města Petřvaldu
Vás zvou na výjimečnou akci

DEN PRO PSY
1.října 2015 v 15.30 hodin
na náměstí Gen. Vicherka (u nové radnice).

ZKO Petřvald předvede výcvik psů a Útulek pro
opuštěné psy Dětmarovice představí Vaše
potencionální domácí mazlíčky.

ŽIVOT VE MĚSTĚ
FOTOREPORTÁŽ ZE DNE TRADIC V PETŘVALDĚ
Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou
veřejně poděkoval všem organizátorům za zodpovědnou přípravu a bezchybnou organizaci Dne
tradic v Petřvaldě, který se uskutečnil v sobotu 12. září 2015. Pro
návštěvníky byl připraven velice
pestrý program a po celý den panovala na prostranství u nové rad-

nice skvělá atmosféra, která byla
podtržena slunečným počasím.
Děkuji tedy všem organizátorům za vynaložené úsilí a již teď
se můžeme těšit nejen na příští
ročník Dne tradic, ale i na další
kulturní akce, které pro naše spoluobčany budou v nadcházejícím
období připraveny.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

Děkujeme a vážíme si spolupráce a finanční podpory na kulturní akci Den tradic města Petřvald 2015 těmto sponzorům:
Veolia Energie ČR, a.s., Metal management spol. s r. o.,
Jana Pulcerová , Jaroslav Janči s. r. o., Mendlík - Elmen s. r. o.,
Sharp Centrum Ostrava, s.r.o.
Partnerem akce byla společnost Radegast.
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Přehled spolků, které mají sídlo, popř. působí na území města Petřvald
Název spolku

Sídlo spolku

Kontaktní spojení

Základní organizace Českého zahrádkářské- Petřvald, Gen. Svobody 454
ho svazu Petřvald

737 929 440

Rozvoj zahrádkářské činnosti: organizace odborných přednášek, poradenská činnost prostřednictvím zahrádkářských služeb v budově sídla organizace, pořádání tematických zájezdů a jiných společenských setkání.
Petřvald, Školní 151

Klub českých turistů Petřvald

723 056 502
www.kct-petrvald.cz

Zabýváme se (pěší) turistikou na území České republiky a okolních zemí, organizujeme pro
své členy i jiné zájemce jednodenní i vícedenní turistické výlety, obvykle kolem 22 akcí v kalendářním roce. Zapojujeme se i do jiných činností Klubu českých turistů, v posledních letech
jsme pomáhali s výstavbou Bezručovy chaty na Lysé hoře. Od loňského roku spolupracujeme
s SKS na organizaci Petřvaldského šlapáčku.
Petřvald, Panelová 1553

Český svaz včelařů, o. s.,
základní organizace Petřvald

Český svaz chovatelů, základní organizace Petřvald, Aloise Blachy 1792
chovatelů zpěvných kanárů Petřvald
Petřvald

Myslivecké sdružení HALDY

596 542 055
737 370 570
596 522 670
605 880 720
724 735 908

Základní organizace Českého svazu žen Pe- Karviná – Mizerov, tř. Těreškovové 2234
třvald -sídliště

723 476 009

Základní organizace Českého svazu žen Pe- Petřvald, Na Návrší 1375
třvald – Podlesí

721 742 222

Odbor klub důchodců, Fučík, Podnikové Petřvald, Rychvaldská 296
střed. a úpravárenský komplex

596541854

Sdružení rodičů při ZŠ Masarykova Petřvald Petřvald, Závodní 822

725 688 428

Klub přátel hornic. muzea v Ostravě

Ostrava – Petřkovice, Pod Landekem 64

608 221 297
731 413 660

Český kynologický svaz, základní kynologic- Petřvald, Na Hranici 655
ká organizace Petřvald

608 771 088
www.kkpetrvald.cz

Českomoravský svaz chovatelů poštovních Petřvald
holubů, základní organizace Petřvald

723 142 229
603 906 684

Asociace malých debrujárů ČR- Klub malých Bučovice, Sokolská 702
debrujárů Sluníčko Petřvald

604 427 612

TJ Petřvald

Petřvald, Závodní 1504

737 770 069

TJ Sokol Petřvald

Petřvald, Sokolská 858

736 641 720

SK Slavoj Petřvald

Orlová, Květinová 894

603 264 744

SK Slavia Orlová, šachový oddíl

Orlová – Lutyně, Na Stuchlíkovci 340

608 830 041

Cyklistický klub FESO Petřvald

Petřvald - Březiny

604 737 883

* pozn. Spolky, které nemají vyplněn popis činnosti spolku nám tyto informace nesdělily.

KPOZ

KČT Petřvald o prázdninách
Týdenní dovolenou v srpnu strávili členové KČT Petřvald v polské
části Tater. Zájezdu, který jsme si
vybrali v katalogu cestovní kanceláře AZ TOUR Bystřice nad Olší, se
zúčastnilo 42 členů. Ubytování v hotelu BORUTA bylo na výborné úrovni,
především skvělá kuchyně. Od 8. do
15. srpna jsme prošli kus Tater za
velkého tepla a občasnou přeháňku
brali jako příjemné osvěžení. Putování začalo v sobotu výstupem na
Kościelec (2 155 m nad mořem),
následoval výstup na Sivý vrch, výstup na Rysy (2 499 m n. m.) od Mořského oka a sestup k Popradskému
plesu, Giewont (1 895 m n. m.), lanovkou na Kasprowy Wierch, pak
pět polských ples a v sobotu na cestě domů Bukowina Waksmundzka.
Samozřejmě jsme si prošli Zakopa-

ne s proslulou Krupowkou a vyjeli lanovkou na Gubalowku, odkud jsme
měli město jako na dlani. Každý den
byla připravena varianta náročná
s větším převýšením a počtem km
a méně náročná. Všichni si vybrali
podle svých možností a schopností.
Dovolená byla moc krásná.
A taky jsme přiložili ruku k dílu
na dokončovacích pracích na cha-

tě Petra Bezruče na Lysé hoře 1.
8. 2015, kdy nás bylo čtyřicet tři.
23. 8. 2015 se prací zúčastnilo 16

členů KČT. Chata byla slavnostně
otevřena v sobotu 5. 9. 2015.
Anna Vlčková, KČT Petřvald
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TJ Sokol: Florbal Sokol Petřvald vybojoval na HFL bronzové medaile
V několika předchozích článcích jsme naše čtenáře informovali o povedených turnajích
Hornické florbalové ligy 2015,
která se uskutečnila ve Stonavě.
Soutěže se účastnilo šest celků
z okolí, mezi kterými nechyběl
ani petřvaldský florbalový tým.
Celkem nás čekalo 10 náročných utkání rozdělených na pět
turnajových dní. Ze všech jsme
přivezli alespoň bod a i díky konstantnímu výkonu jsme se dokázali probojovat na stupně vítězů.
Bronzová příčka zaslouženě patří
celému týmu, který se do Stonavy vydával v různých obměnách.
Po dvou prvních ročnících HFL,
kdy jsme se bohužel pohybovali vespod tabulky, je třetí místo obrovským zadostiučiněním.
A protože jde o historický úspěch
FSP, projdeme si společně, jaká
k němu vedla cesta.
První kolo se uskutečnilo 17.
května. FS Petřvald se nejprve
utkalo s týmem Z. F. K. Petrovice, který byl považován od začátku za favorita. První poločas však
naznačoval, že výsledek nemusí
být tak jednoznačný a Petřvald
vybojoval stav 3:3. Jenže v druhé půlce se vše změnilo a míček
skončil čtyřikrát v naší síti. Museli jsme se tedy smířit s konečným
stavem 3:7. V druhém zápase nás
čekala domácí Stonava. Tento zápas byl mnohem jednoznačnější,
ale pro nás z té šťastnější strany.
Soupeře jsme udolali a zaslouženě vyhráli 11:1.
O několik týdnu později, konkrétně 31. května, jsme se utkali
se Slovanem Havířov. Velmi dob-

ře hrající celek nás v první polovině zaskočil a vedl o dvě branky.
FSP se však pokusilo o obrat
a dokonce srovnalo. Bohužel
poslední branka padla z hokejky Havířova a přišli jsme o další body. Konečný stav byl 2:3.
I proto jsme do druhého zápasu
nastoupili s mnohem větší snahou. Soupeřem nám byla Bazinga Ostrava, která má zkušenosti
z nižších soutěží oficiální florbalové ligy. Pro tento celek byl zápas velmi důležitý, protože zatím
nezískal jediný bod. Možná i díky
tomu se stav v poločase ustálil na
hodnotě 2:3, což pro nás nebylo
moc povzbudivé. Naštěstí jsme
se hned po přestávce vzchopili
a dokázali zápas otočit na 5:4.
Poslední červnová neděle, která připadla na 28. den měsíce,
nám nejprve naplánovala odvetné
utkání s Bazingou. To probíhalo
naprosto odlišně. Po poločase
totiž FSP vedlo 3:0 a vypadalo to
na jasné body. Jenže naprostá
nezodpovědnost v obraně a několik vyloučení nás dostalo na
kolena a museli jsme se spokojit s výsledkem 3:3. Se štěstím
jsme uhráli bod a bylo třeba přidat další. Přesně v tomto duchu
jsme nastoupili proti Orlovským
ležákům. Zápas byl vyrovnaný téměř po celou dobu, protože oba
celky velmi tvrdě bránily. Naštěstí
se nám podařilo pět minut před
koncem vstřelit vítěznou branku
a uhrát skóre 3:2.
Po více než měsíční pauze se
čtvrtý turnaj konal 2. srpna. Mohli jsme ukázat Slovanu Havířov,
že vyrovnanost z prvního zápasu

nebyla náhodná, jenže zkušenosti soupeře jsou diametrálně odlišné. FSP drželo krok prakticky
celou první půlku, která skončila
2:2, ale od třiadvacáté minuty se
nad námi stáhly mraky. Čtyři slepené góly nás potopily a zápas
tak skončil 3:7. V dalším odvetném utkání, tentokráte proti Stonavě, se udělovalo více trestů než
branek. Hodně vyhrocený souboj
však přinesl body pro nás, když
jsme udrželi křehké vítězství 4:3.
Poslední turnaj a závěr celé
sezony připadl na 16. srpna. Pro
náš tým to byla velmi náročná
neděle, protože jsme věděli, že
máme šanci na bronz nebo dokonce stříbro. Náš poslední zápas totiž uzavíral celou soutěž,
ale vezměme to pěkně popořadě. Prvními soupeři byli Orlovští
ležáci. Tento tým nás mohl předběhnout v tabulce a bylo vidět,
že se o to bude pokoušet. Zápas
byl po celou dobu velmi vyrovnaný a odpovídalo tomu i konečné
skóre 2:2. Když jsme nastupovali proti Z. F. K. Petrovice, měli
jsme jisté třetí místo a dokonce
šanci na stříbro. Jenže nervozita
v našich řadách byla moc velká.
Zápas přinesl mnoho pěkných

okamžiků na obou stranách, ale
také zasloužené vítězství pro Petrovice. Utkání pro nás skončilo
nelichotivě 5:9.
Dodejme, že konečné první
místo oponoval Slovan Havířov
s 19 body, druhé byly Z. F. K. Petrovice s 13 body, Florbal Sokol
Petřvald se mohl radovat z bronzové příčky za 10 bodů, čtvrtou
příčku s 8 body si zajistili Orlovští
ležáci, domácí Stonava skončila
těsně pátá se 7 body a smolnou
soutěž prožila Bazinga Ostrava,
která vybojovala pouhé 3 body.
Z výsledků je patrné, že se
liga stala velmi zajímavou soutěží a náš tým se v ní vůbec neztratil. Sluší se zmínit všechny hráče,
kteří hrdě bojovali za náš tým. Byli
jimi Jan Lukáš, Daniel Jirušek, Tomáš Ptáček, Filip Botur, Filip Kryštof, Jan Wojnar, Tomáš Tomešek,
Petr Lehner, Radim Kokošínský,
Filip Kloza, Jan Maršálek, Přemysl
Helešic, Vojtěch Mžyk, Filip Kopel,
Marek Miškay, Petr Puszkiewicz,
Ondřej Fiam. Filip Kloza se v konečném bodování umístil na třetím
místě mezi brankáři a Filip Botur
dokonce vyhrál žebříček kanadského bodování celé soutěže.
Za TJ Sokol Petr Lehner

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Petřvaldě vás zve na přednášku o rostlině ALOE VERA a jejich příznivých
účincích na lidské zdraví. Přednáška se bude konat v klubovně
zahrádkářů (vedle budovy bývalého městského úřadu) ve čtvrtek
dne 15. října od 16.00 hodin. Vstup zdarma.
Zve výbor ZO ČZS

Dětský den na závěr letních prázdnin, pořádaný fotbalovým klubem SK SLAVOJ PETŘVALD
Dne 29. 8. 2015 při příležitosti konce letních prázdnin uspořádal fotbalový klub SK SLAVOJ
PETŘVALD pro malé příznivce
našeho klubu, ale i ostatní děti
z našeho města a širokého okolí, DĚTSKÝ DEN, aby jim co nejvíc
zpříjemnil konec letních prázdnin
a začátek nového školního roku.
Organizace se chopil předseda
klubu pan David Pavlita za široké podpory rodin hráčů klubu
a přátel SK SLAVOJ. Dětem byly
k dispozici různé atrakce. K osvěžení našich ratolestí se podávala
ledová tříšť a něco sladkého na
zub - cukrová vata. Samozřejmě
bylo možno zakoupit si i v místním bufetu různé nealko nápoje a pochutiny a rodiče si mohli
v parném dnu dát orosené pivečko. Z atrakcí děti nejvíce zaujala
velká skákací žába a samozřejmě jízda na koni. Okružní jízdy
pro děti pořádal Western expres
pana Grafa. Dále byl k dispozici
dětský bazén, kde se osvěžova-

ly za dozoru svých rodičů hlavně
nejmenší ratolesti. Děti hojně
využívaly i skákací trampolínu,
pískové hřiště, houpačky, prolézačky a různé hračky. Někteří
se učili střelbě z dětského luku,
kde jim instruktora dělal ochotně
hráč klubu pan Petr Juchelka. Na
dětský den pak navazoval fotbalový zápas SK Slavoj Petřvald :

Bospor Bohumín B. Celkově se
letní den věnovaný našim dětem
vydařil a všichni odcházeli velmi
spokojeni.
Na závěr by chtěl náš klub poděkovat městu Petřvald za poskytnutí neinvestiční dotace na
pořádání dětského dne 13. 6.
2015 a na turnaje starších pánů
ve výši 32 000 Kč. Těšíme se na

další podobné akce klubu. Zveme naše fanoušky i na zápasy
SK SLAVOJ PETŘVALD.
Podrobné informace naleznete
na webových nebo facebookových
stránkách klubu.
http://sk-slavoj-petrvald.webnode.cz/ SK SLAVOJ PETŘVALD
Tým SK SLAVOJ PETŘVALD a MCBF72
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Tělocvičná jednota Sokol Petřvald
Dne 5. 9. 2015 v sále sokolovny pořádali členové oddílu taroků
již třináctý mezinárodní tarokový
turnaj. Jedná se o turnaj, který
je součástí česko-polské tarokové ligy.

Celkem se sjelo 40 hráčů této
velmi zajímavé karetní hry z České a Polské republiky.
Celý turnaj zahájil starosta
města pan Ing. Jiří Lukša. Po
pětihodinovém karetním ma-

ratónu se rovněž
ujal i vyhlašování
výsledků a předávání cen.
Celý turnaj
a hlavní cenu si
za 1. místo už poněkolikáté odnesl Petr WALOVÝ. Na 2. místě se
umístil polský hráč Jaroslaw HALAT a na třetí příčce skončil Jaroslav PAPUGA.
Z našich borců prošel turnajem nejlépe Věroslav NIEC, který
se umístil na 12. místě.

Dí k y sponzorskému daru
města jsme mohli uspořádat
mezinárodní turnaj v Petřvaldě,
zajistit jeho vysokou úroveň a na
mezinárodním poli reprezentovat
Sokol i naše město.
Za Tělocvičnou jednotu
Sokol Petřvald Ing. Josef Němec

TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
1. 8. - turnaj v D. Datyni
D. DATYNĚ - TJ PETŘVALD
7:0 (4:0)
Sestava: Jonšta - Cudrák, Vodák,
Dittrich, T. Budina - Karkoška, Przywara, Chromik, L. Budina - Biela, Sklepek.
1.8. - utkání o 3. místo na turnaji
v D. Datyni
TJ PETŘVALD - ČSAD HAVÍŘOV
7:0 (3:0)
Branky: L. Chromik 5 (200.!!! gól
za muže Hepa), L. Budina 2.
Sestava: Jonšta - Cudrák, Vodák,
Dittrich, T. Budina - Karkoška, Przywara, Szotkowski, L. Budina Chromik, Sklepek.
8. 8. - přípravné utkání
H. SUCHÁ - TJ PETŘVALD 3:3 (2:2)
Branky: L. Chromik 3.
Sestava: Štěch - Cudrák, Vodák,
Volný, T. Budina - Kozubiak, Kolek,
Chromik, Sklepek - Biela, Szotkowski. Hokejovým způsobem střídal Papuga.
15. 8. - mistrovské utkání okr.
přeboru (1. kolo)
Slovan HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
2:6 (1:2)

Branky a asistence: 24.´ K. Biela (L. Chromik), 41.´- 1:1, 43.´ K.
Biela (L. Chromik, T. Volný), 63.´2:2, 77.´ L. Chromik (P. Przywara),
80.´ L. Chromik (D. Vodák), 89.´ D.
Vodák (T. Sobek), 90.´ L. Chromik
(O. Pytlík).
Sestava: P. Jonšta - J. Karkoška,
J. Dittrich, D. Vodák, T. Budina
(68.´O. Cudrák) - T. Sobek, P. Przywara, T. Volný, J. Sklepek (85.´
M. Szotkowski) - K. Biela (84.´ O.
Pytlík), L. Chromik.
ŽK: J. Karkoška, D. Vodák, T. Volný.
Zasloužená výhra Hepa, nejlepší
hráč utkání - L. Chromik.
22. 8. - mistrovské utkání okr.
přeboru (2. kolo)
TJ PETŘVALD - Sporting ORLOVÁ
10:0 (6:0)
Branky a asistence: 1.´O. Kostka (O. Cudrák), 10.´ O. Kostka (J.
Sklepek), 14.´ T. Sobek (L. Chromik), 15.´ J. Kolek (L. Chromik),
20.´ O. Cudrák (-), 22.´ O. Kostka
(T. Sobek), 47.´ J. Sklepek (D. Vodák), 54.´J. Dittrich (P. Przywara,
J. Sklepek), 68.´ M. Szotkowski (J.
Dittrich), 90.´ T. Sobek (O. Pytlík).
Sestava: P. Jonšta - J. Karkoška, J.
Dittrich, D. Vodák, O. Cudrák - O.
Kostka (46.´O. Pytlík), P. Przywa-

ra, J. Kolek, T. Sobek - L. Chromik
(19.´ M. Szotkowski), J. Sklepek
(61.´ L. Budina).
29. 8. - mistrovské utkání okr.
přeboru (3. kolo)
LOUKY - TJ PETŘVALD
0:3 (0:2)
Branky a asistence: 37.´ L. Chromik (J. Sklepek), 39.´ L. Chromik
(J. Sklepek), 86.´ L. Chromik (T.
Volný).
Sestava: P. Jonšta - J. Dittrich, D.
Vodák, J. Karkoška - T. Sobek (66.´
O. Pytlík, 87.´ M. Szotkowski), T.
Volný, P. Przywara, O. Cudrák - J.
Sklepek (46.´ D. Knorr), L. Chromik, T. Budina (72.´ V. Zajíček).
ŽK: J. Sklepek, P. Przywara, T. Budina, L. Chromik.
Výborný výkon!
Po třech odehraných mistrovských
utkáních mají fotbalisté Hepa na
svém kontě 9 bodů a jsou na
1. místě tabulky lepším skóre před
Doubravou.
Trenér - M. Sikora,
asistent trenéra - J. Vlček,
vedoucí mužstva - P. Šilhánek.

DOROST
5. 8. - přípravné utkání
FK BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
7:3 (3:2)
Branky a asistence: Šeruda (Bitala), Zajíček (Kršák), Sztymon
(Paluv).
Sestava: Sliwka - Paluv, Sztymon,
Hrachovec, Durczok - Foltýn, Zajíček, Kršák, Volný - Bitala, Šeruda. Hokejovým způsobem střídal
Duda.
6. 8. - přípravné utkání
SK ŠENOV - TJ PETŘVALD
5:1 (1:0)
Branka: Špok.
Sestava: Sliwka - Duda, Sztymon,
Hrachovec, Durczok - Foltýn,

Knorr, Zajíček, Kršák - Bitala,
Paluv.
Hokejovým způsobem střídali: Šeruda, Volný a Špok.
8. 8. - přípravné utkání
MFK HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
3:3 (2:2)
B r a n k y a a s i s t e n c e: D u d a
(Sztymon), Zají ček (Sztymon),
Sztymon (-).
Sestava: Sliwka - Slavev, Hrachovec,
Knorr, Durczok - Duda, Sztymon, Zajíček, Kršák - Špok, Bitala.
Hokejovým způsobem střídali: Šeruda, Foltýn, Volný, Paluv.
12. 8. - přípravné utkání
HEŘMANICE - TJ PETŘVALD
5:3 nedohráno…
Branky a asistence: Foltýn (Gellnar), Gellnar (Kršák), Sztymon (-).
Sestava: Sliwka - Strouhal, Hrachovec, Slavev, Durczok - Zajíček,
Sztymon, Gellnar, Kršák - Duda,
Foltýn. Hokejovým způsobem střídali: Bitala, Paluv, Šeruda, Duda,
Berka a Volný.
Utkání bylo ukončeno v 60. minutě
pro inzultaci hostujících hráčů…!
15. 8. - mistrovské utkání krajské
soutěže (1. kolo)
MFK HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
0:3 (0:0)
Branky a asistence: 52.´ Stymon
(Duda), 82.´ Sztymon (Zajíček),
90.´ Šeruda (Duda).
Sestava: Sliwka - Slavev, Knorr,
Hrachovec, Durczok - Folt ý n
(56.´Paluv), Zajíček (85.´Šeruda),
Sztymon, Kršák - Špok (46.´Duda),
Gellnar.
Ve 30. minutě neproměnil Gellnar
penaltu. Hráno bez žlutých karet.
Nováček soutěže z Petřvaldu se
postaral o první překvapení v soutěži, když dokázal zvítězit na půdě
velkého favorita!
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Sestava: Slíva Duda (73.´ Volný),
Hrachovec, Knorr,
Durczok - Zajíček,
Sztymon, Kršák,
Foltýn (68.´ Paluv)
- Gellnar (63.´ Berka, 83.´ Šeruda),
L. Budina (88.´
Adámek).
ŽK: Knorr, Kršák,
Budina.
Výborný výkon!

23. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže (2. kolo)
Inter PE TROV IC E - TJ PE TŘVALD 1:2 (0:0)

B ra nk y a asisten c e: 47.´ J.
Sztymon (D. Kršák), 64.´ - 1:1
z penalty, 82.´ L. Budina (D. Kršák).

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Fotbalista sezony 2014 – 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jméno
Sobek Martin
Lach Dalibor
Sommer Václav
Burget Adam
Durczok Adam
Klos Martin
Mrázek Jan
Šoch Otakar
Gargulák Vít
Kaša Jakub
Pěgřim Filip
Chrobák Tomáš
Sobotík Bruno
Bořil Jan
Müller Patrik
Marenčák Richard

góly
77
18

6
1
7
1

asistence
22
23
7
2
6
1
1
13
2

1
1
1
3

body
3980
3920
3790
3330
3060
3050
3020
2540
2510
2460
2400
2190
1980
1400
1440
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Dále za starší přípravku nastoupili:
Kačor Pavel
42 gólů 18 asistencí
Stavař Viktor
56
Marcol Matyáš
21

29. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže (3. kolo)
VENDRYNĚ - TJ PETŘVALD 0 : 1
(0:1)
Branka a asistence: 25.´ V. Gellnar (D. Knorr).
Sestava: Slíva - Duda, Knorr, Hrachovec, Durczok - Slavev (89.´ Adámek), Sztymon, Kršák (87.´ Volný),
Zajíček - Gellnar (71.´ Špok), Bitala
( 66.´ Paluv, 85.´ Šeruda).
ŽK: Kršák. Výborný výkon. Po
třech odehraných soutěžních kolech krajské soutěže jsou dorostenci Hepa na 2. místě tabulky
s 9 body.
Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Gorovič

STARŠÍ ŽÁCI
Mistrovská utkání kraj. soutěže:
Lok. PETROVICE - TJ PETŘVALD
9:0.
TJ PETŘVALD - MFK KARVINÁ
„B“ 0:16.
Trenéři: R. Milian, I. Vlček.

MLADŠÍ ŽÁCI
2. kolo krajské soutěže - 29.8.
TJ Petřvald - MFK Havířov "B"
1:3 (1:1)
Gól: Sobek.
S těžším soupeřem i náš výkon
vzrostl. Opět a rád musím kluky
pochválit za předvedenou hru.
Sice prohra, ale zápas vyrovnaný
a bohužel z naší strany nevyužité
ani ty 100% šance.
1. kolo krajské soutěže - 26.8.
Lok. Petrovice - TJ Petřvald
2:11(0:8)
Góly: Pokorný 4x, Sobek 2x, Kačor
2x, Lach 2x, Šoch .
Na to, že to byl první zápas, musím kluky za předvedený přístup
pochválit. Je tam ještě hodně nepřesností, hlavně v bránění, ale je
na čem stavět a určitě povzbudivé
do další práce na tréninku.

P. Sekera
Trenéři: K. Pokorný, J. Cífka.

Konečná tabulka starší přípravky B1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Počet branek
495
339
163
152
137
135
115
113
68
23

Klub
MFK Havířov A
FK Slavia Orlová A
TJ Petřvald
Depos Horní Suchá A
MFK Karviná
TJ Slovan Havířov A
FK Bohumín
SK Dětmarovice
SK Stonava
Viktorie Bohumín
K. Pokorný

Mladší přípravka
Po prázdninách se na HEPU
opět sešli ti nejmenší fotbalisté, kteří se už na své první zápasy a tréninky těšili celé léto. A že
jim chuť opravdu nechybí, jsme
poznali hned na prvním tréninku.
Dorazilo mezi nás i spoustu nových dětí a skutečně se činí.

Ti starší jim povyprávěli jaké
to na HEPU je a na jaké akce se
mohou těšit.
Společně jsme přivítali Mikuláše.
Zažili jsme parádní jarní soustředění na Morávce nebo velmi oblíbený
stanový kemp přímo na hřišti Hepa.
Když se doslechli, že mezi nás
občas dorazí hráči nebo trenéři

prvoligových klubů, tak se na tyto
akce snad těší ještě více než ti,
kteří je už s námi zažili.
My se jim budeme snažit udělat tyto akce ještě zábavnější a budeme doufat, že se nám je podaří
o nějakou další rozšířit.
Největší radost máme totiž
z toho, že děti nesedí jen do-

ma, ale aktivně se pohybují venku.
No a odměna za to všechno?
Zdravé děti a radostný pohled
v jejich očích.
Neváhejte i vy přihlásit ty své
malé fotbalisty.  Více najdete
na stránkách přípravky www.tjpeM. Stavař
trvald.cz

Martina Grafa, který s velkou zodpovědností naváděl své koníky na
místní komunikace. Vždyť vezl ten
nejkřehčí náklad - naši budoucí generaci. A když jsem u dětí, musím
se zmínit i o tom, že po soutěžích
dostaly krásné dárky - hračky. Myslím si, že spokojenost panovala jak
mezi přítomnými hosty, tak i mezi
pořadateli.
Zde je na místě připomenout
sponzory celé akce. Je to přede-

vším OVV Karviná (Okresní výkonný výbor Karviná), Ing. Ladislav
Šincl (poslanec P ČR), Ing. Petr
Vícha (senátor za ČSSD), Ing. Jiří
Martínek (náměstek hejtmana za
MSK v oblasti zdravotnictví). Ing.
J. Martínek se dostavil osobně
a rád pozdravil i přítomné hosty.
Vše dobře dopadlo a my se již
nyní těšíme na příští ročník naší
tradiční akce Skok z prázdnin aneb
JaS
přijďte pobejt.

Skok z prázdnin se vydařil
V sobotu 5. září
2015 MO ČSSD
pokračovala v dalším konání již tradiční akce Skok
z prázdnin. Teplé
a slunečné počasí přilákalo několik desítek zájemců o pěnivý mok,
který byl čepován provozovatelem
kulturního domu panem B. Hečkem. Zdatně mu pomáhala jeho

žena Lenka. Jeden půllitr za 10 Kč.
Vůně opečené klobásky a čerstvý rychvaldský chléb nalákal mnoho přítomných. Vždyť se celkem
ugrilovalo 100 kusů těchto kvalitních uzenářských výrobků. Místostarosta Ing. P. Dvořáček držel
krok se zájemci o tuto pochoutku
a neustále přidával a opékal další
kousky. Vše zadarmo a v jakémkoliv množství pro každého. Děti
se rády povozily na bryčce pana
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Dovolená s jógou v Chorvatsku
První zářijový týden se pro mě
a spoustu dalších úžasných lidiček
odehrával na severu Chorvatska
v Bjela Uvala. Původně jsem na
tuto dovolenou jela jako garde mé
mámě, která na jógu chodí. V mém
případě šlo o naprostou neposkvrněnost tímto cvičením, a tak mě lákalo zkusit něco nového. Když jsem
se krátce před odjezdem podívala
na pobytový poukaz a spatřila ročníky mých spolunocležnic..1948,
1949, 1950, 1952...nebudu nic zapírat, vyděsilo mě to. Věděla jsem,
že jedu na jógu i se seniory, ale popravdě mě nenapadlo, že tam budou
i starší lidé, než je máma (1963).
Netrvalo dlouho a už v autobuse
jsme se začaly pomalu seznamovat.
Hned první hodiny po převzetí našeho mobilhausu jsem si přiznala své
mylné domněnky a začala úžasná
dovolená. Celá oblast kempu byla
dokonalá, pláže upravené a okolí
čisté a udržované. V sobotu odpoledne jsem poprvé zakusila slanou
příchuť Jaderského moře. Příjemná
teplota vody, slunce zářilo a do toho
nás osvěžoval lehký, vlahý, mořský
vánek. Když jsem se nabažila moře,
přesunula jsem se do Bungy baru
a při západu slunce popíjela kávu.
Po prvním večeru se z toho stala tradice a svým způsobem závislost, už
odpoledne mé myšlenky směřovaly
k tomuto baru a kafíčku při západu.
Byl to až kýčovitý pohled, jaký příroda dokázala vytvořit.
V našem prozatímním domově
se začaly budovat vztahy a první
večer mohl začít. Usadili jsme se
na terase a při popíjení zajímavých
drinků míchaných naší Emilkou, která mimo jiné hrála krásně na kytaru,
zpívala a dokázala nás vždy něčím

pobavit, jsme zpívaly do ticha usínajícího kempu. Bylo mi jasné, že s těmito ženami mi bude dobře.
Nedělní den a po něm každý
další až po zbytek dovolené začínal
v šest ráno čajem, nebo kafíčkem
venku na terase. V sedm jsme už
byli v bezprostřední blízkosti moře
a za poslechu šplouchání vln jsme
pod vedením Inky začali s jógou.
Naprostá relaxace těla i mysli.
V tento den došlo ke zvratu, na
popud Inky jsme některé odhodily
plavky, s nimi i stud a okusily, jak
osvobozující je koupat se nahé. Po
tomto dni už nebyly pro nás plavky
vyhledávaným svrškem. Do této
chvíle jsem si nedokázala představit tu báječnou svobodu.
Večer probírala další lekce jógy,
na mé necvičené tělo to působilo
jako tableta na spaní. Po tomto dni
jsem se rozhodla využívat jen ranní
lekce a naplno si užívat moře a jiných zábav.
Ze začátku se zdál týden jako
dlouhý čas, ale dny utíkaly rychleji,
než voda. Nebyl čas se nudit a celý
týden byl ve znamení dobré nálady.
Když se přehoupla polovina týdne,
očekávali jsme příchod zhoršení počasí, ale naše každodenní pozdravy
slunci ho nenechaly chladným a nebyl den, kdy by na obloze chybělo. Ve
čtvrtek se vítr vší silou opíral do hladiny moře a nešlo odtrhnout oči od
pohledu na stále se zvedající vlny.
Podnikli jsme výlety po okolí pěšky, na kole, vláčkem, někteří i lodí.
A pomalu se přiblížila poslední společná noc na tomto místě. V bistru
Maják jsem byla už podruhé součástí hry a zpěvu úžasného a charismatického kytaristy Petra, který
dokázal rozproudit báječnou atmo-

sféru u jakkoliv velkého publika. Byl
to krásný týden s úžasnými lidmi a já
jsem vděčna, že jsem na tento krátký čas mohla být jejich součástí.

Termín

Popis výstavy

Vládci noci

Výstava
prodloužena
do 1.11.2015

Výstava představuje celou řadu nočních i soumračných živočichů z pohledu,
v jakém je mnozí z nás ještě neviděli. Zatemněné prostředí výstavy navozuje onu
tajemnou atmosféru a podtrhuje krásu hry světla a stínu, ke kterým dochází po
západu slunce.
Výstava byla přihlášena do prestižní národní soutěže muzeí a galerií
Gloria musaealis.

Termín

Popis akce

Obrázek od popelky
Komentovaná prohlídka
výstavy Vládci noci

1. 10. – 8.10.
13. - 14. 10.

Výroba obrázků z přírodnin, pro MŠ, ZŠ, veřejnost
Odborný výklad autorky výstavy Mgr. D. Podstawkové, pro MŠ, ZŠ, SŠ

Den bílé hole
Netradiční lampion

15. 10.
20. - 23. 10.

Interaktivní úkoly pro děti
Výroba lampionků

Název
Akce

tel.: 596 541 092
e-mailu: petrvald@muzeumct.cz

Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví
Projekt Dvě města – jedna tradice / Dwa miasta – jedna tradycja. Spolufinancováno Evropskou unií z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Název
Výstavy

Lea K.

KULTURNÍ RUBRIKA

Pobočka
Technické muzeum Petřvald
Stálá
expozice

Velké díky vám všem a především Ince za organizaci a za to, že
je, jaká je.

Na akce se prosím předem objednejte • tel.: 596 541 092 • e-mailu: petrvald@muzeumct.cz
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OBECNÉ INFORMACE
Pracovní stáže ve firmách jsou šancí pro nezaměstnané i zaměstnavatele
Mladí bez praxe, starší, kteří hůře shánějí práci, maminky na
nebo po rodičovské dovolené –
těm všem pomáhal se vstupem či
návratem na pracovní trh projekt
Stáže ve firmách - vzdělávání praxí
2. Lidé, kterým hrozila nebo je už
postihla ztráta zaměstnání, dostali
možnost nabrat potřebné praktické

zkušenosti a kontakty ve svém oboru, znovu najít ztracené sebevědomí a třeba i nové přátele. Projekt se
již chýlí ke svému konci, díky němu
se ale v České republice podařilo
nastartovat systém stáží, který poběží samostatně i po jeho skončení. Zájemci o zaměstnání se tedy
nemusí bát oslovit firmu, ve které

by rádi pracovali, přímo a požádat
o poskytnutí stáže. Zaměstnavatelé mohou i nadále vypisovat stáže
na vhodné pozice ve svých firmách
prostřednictvím Národního katalogu
stáží. Výhodné je to pro obě strany
– firmy si tímto způsobem mohou
bez rizika a s minimálními vstupními náklady vyzkoušet potenciál-

ního nového zaměstnance. Pokud
se stážista osvědčí, mohou mu
po skončení stáže nabídnout další
spolupráci. Získají tak spolehlivého
a loajálního pracovníka, kterého si
vyškolí přesně podle svých potřeb.
Stačí se zaregistrovat na stránkách www.narodnikatalogstazi.cz.
Mgr. Vít Svozil
Regionální konzultant

Vybíráme ze Zprávy o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení
Policie České republiky v Petřvaldě za rok 2014 a za období od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015
Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Úřední hodiny Obvodního oddělení PČR v Petřvaldě jsou nepřetržitě
24 hodin denně.
Přehled trestné činnosti
1. Přestupky
Rok

Celkem

Z toho na úseku
bezpečnosti silničního provozu

Na úseku ochrany
před alkoholismem
a toxikomaniemi

Předáno k řešení
na MěÚ

Ostatní

2012

662

373

5

161

207

2013

1052

738

5

183

126

2014

1028

712

27

193

96

1.1.2015 – 31.7.2015

630

480

19

102

29

2. Trestné činy
Rok

Celkem

Objasněno

Objasněnost v %

Z toho krádeže vloupáním

2012

275

59

22,69

114

2013

241

88

36,51

100

2014

244

75

30,74

89

1.1.2015 – 31.7.2015

116

56

48,28

V závěru zprávy konstatuje vedoucí oddělení PČR v Petřvald npor. Mgr. Martin Duda, že nápad trestné činnosti na území města Petřvaldu je
za poslední 3 roky v podstatě podobný a situace je stabilní. Výraznější zvýšení lze sledovat v oblasti přestupků.
Redakční rada PN

Radnice již slouží lidem
4. září 2015 pozvalo vedení
města Petřvaldu na stovku hostů
k slavnostnímu aktu - oficiálnímu
otevření nově postavené radnice.
Krásné slunečné odpoledne bylo
jako na objednávku. Před radnicí
se po 12. hodině začali shromažďovat první hosté, a to nejen pozvaní starostové z okolních měst
a obcí, ale také zástupci dodavatelské firmy BDSTAV Morava Bruzovice 88 s.r.o., zástupci Sdružení
TDS,s.r.o., projektanti stavby z firmy Poel, projektantka interiérů.
Pozvání přijali také zastupitelé
města, členové komisí a výborů,
kteří pro město pracují, významní
sponzoři města, kronikářka města a další.
Slavnostní události byli také
mimo jiné přítomni naši polští
přátelé z města Strumień a Jasienice. Ti přijeli v delegacích zastoupených z Gminy Jasienica- wojtem

Ing. Januszem Pierzinou a starostkou města Strumień - Annou
Griegerek.
Starosta města Ing. Jiří Lukša
vyjádřil poděkování všem, kteří se
na stavbě radnice podíleli, a vyjádřil přání, aby radnice sloužila
jak občanům, tak i členům samosprávy města, ale i zástupcům
státní správy ve městě. Hlavním
cílem nové stavby bylo, aby to
byla stavba energeticky úsporná,
aby se do budovy mohli pohodlně
dostat i handicapovaní lidé, aby
měla reprezentativní místnost pro
občanské obřady, aby byl dostatek
místa pro archiv města a v neposlední řadě, aby se vybudovalo
i náměstíčko, na kterém se lidé
budou setkávat a trávit více svého volného času společně při různých kulturních, ale i jiných akcích.
Starosta pak předal slovo zastupitelce města paní Jarmile Ská-

lové a požádal ji, aby něco řekla
o historii celé stavby.
„Žádost o finanční dotaci na
výstavbu radnice podalo město
Petřvald Regionální radě regionu
soudržnosti Moravskoslezsko poprvé již v roce 2008. V roce 2011
byla podána v pořadí již třetí projektová žádost a v roce 2012 bylo
městu sděleno, že bylo zařazeno
mezi žadatele jako náhradník na
13. místě.
8. února 2013 město Petřvald obdrželo oznámení o výběru projektu "Radnice Petřvald"
a zároveň bylo vyzváno k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Souhlas s uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady - projekt "Radnice Petřvald" byl projednán na zastupitelstvu města 27. 2. 2013
s kladným stanoviskem zastupitelů města.

Poté bylo vyhlášeno výběrové
řízení na výše uvedenou stavbu.
Teprve v druhém kole byla vybrána firma BDSTAV MORAVA Bruzovice 88 s.r.o. s tím, že celkové
náklady projektu byly vysoutěženy ve výši cca 37 mil. Kč (vlastní
stavba, vybavení interiéru, náklady na technický dozor, investora
a koordinátora BOZP) a budou financovány částečně z prostředků
EU prostřednictvím Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko / cca 16 mil. Kč /, zbývající část z vlastních zdrojů města
Petřvaldu / cca 7 mil. Kč / a z bankovního úvěru /cca 18 mil. Kč /.
7. května 2014 v 13.30 došlo
k oficiálnímu předání stanoviště, kterého se zúčastnili zástupci
stavební firmy BDSTAV MORAVA
Bruzovice 88, s.r.o. a Sdružení
TDS,s.r.o. Moravská Ostrava a vedení města zastoupené v té době
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starostkou města Jarmilou Skálovou a místostarostou Ing. Václavem Holečkem.
V květnu 2014 byla stavba zahájena. Ukončena a zkolaudována
byla v květnu 2015.
Občané města se tak mohou
těšit z moderní, vzdušné a reprezentativní budovy. Součástí
stavby je i vybudované přilehlé
parkoviště.“

Poté paní J. Skálová poukázala
na krásné těšínské kroje, do kterých byla pro tuto slavnostní chvíli
oděna děvčata z úřadu. Připomněla, že jde o jeden z více jak desítky
společných projektů ze spolupráce
s polskou Jasienicí pod názvem
„Hledání společných kořenů.“Obrátila se pak na Ing. J. Pierzynu a prohlásila, že je hrdá na to, že spolu
tento projekt zrealizovali a udrže-

li tím jednu ze společných tradic.
V závěru svého v ystoupení
poděkovala současnému vedení města za zdárně dokončenou
stavbu radnice a popřála mnoho
pracovních úspěchů a mnoho spokojených občanů našeho města.
To už se o slovo přihlásili polští hosté (Ing.J. Pierzyna a A. Grygerek), aby nám poblahopřáli ke
stavbě radnice a srdečně se ra-

dovali z našeho úspěchu - získání dotace na tuto stavbu. Určitě
si uvědomili, tak jako my všichni ostatní, že bez této dotace bychom radnici stavět nemohli.
Takže ještě jednou - ať je náš
občan vždy spokojený, ať v klidu
mohou pracovat zástupci samosprávy a ať občané v hojné míře
využívají prostory radnice i náJaS
městíčko před ní.

Cíl projektu podpořit meziobecní spolupráci byl splněn
Vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR zejména v oblastech
samostatné působností obcí,
zkvalitnit veřejné služby a získat
pro obce a města další finanční
prostředky pro jejich rozvoj – to
vše bylo cílem projektu na podporu meziobecní spolupráce (přesný název: „Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce
v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozší řenou působností“), jehož nositelem byl Svaz
měst a obcí.
Projek t probí hal od konce
roku 2013, financován byl z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ Evropského
sociálního fondu a v Moravsko-

slezském kraji se do něho zapojilo 20 z 22 obcí s rozšířenou
působností. Včetně ORP Orlová.
Po celou dobu realizace projekt
podporovali motivující starostové – Dr. J. Kuča, Ing. K. Szyroká,
paní J. Skálová a posléze i další
tři nově zvolení starostové – Ing.
T. Kuča, Ing. J. Lukša, Mgr. P.
Krsek. Místo regionálního koordinátora zastávala Ing. S. Kováčiková a od listopadu 2014 Ing.
J. Socha. Během doby trvání projektu tříčlenný realizační tým dle
metodické podpory ze strany Svazu měst a obcí, ve spolupráci se
zaměstnanci jednotlivých městských odborů v Orlové a Petřvaldě a obecního úřadu v Doubravě,
zpracovával souhrnný dokument

(„Strategie území SO ORP Orlová
v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství,
bezpečnosti a dopravy na období
2015 – 2024“) a následně Akční
plán obsahující rozvojové aktivity
pro období 2016 - 2017. Mimoto
organizoval setkání starostů a odborníků na zpracovávaná témata
v dokumentu, seznamoval je s výsledky benchmarkingu SO ORP Orlová s ostatními správními obvody
ORP v rámci ČR a předával informace o osvědčených příkladech
„dobré praxe“ v ostatních obcích
v republice.
Jedním z cílů projektu bylo zintenzivnit komunikaci v území a vytvořit podmínky pro dlouhodobý

rozvoj meziobecní spolupráce
obcí. Vzhledem k řadě společných
proběhlých setkání samotných
starostů obcí ORP Orlová s odborníky na různá řešená témata (bezpečnost, školství, odpady, sociální
služby) lze konstatovat, že tento
cíl byl splněn.
Začátkem září 2015 se uskutečnilo závěrečné shromáždění vedoucích představitelů ORP
Orlová na MěÚ v Orlové. Všichni zúčastněni zhodnotili projekt
jako přínosný, ocenili vzájemnou
spolupráci a závěrem se vyslovili pro setkávání se a společné
řešení existujících problémů i do
budoucna.
Realizační tým projektu:
J. Pilariková, P. Ožanová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Dne 27. října 2015 oslaví krásné životní jubileum paní Danuše Pavelková.
Život to vzal nějak zkrátka a je tady osmdesátka, pravdou budiž dávné rčení,
stár, že člověk nikdy není. Hodně štěstí, hodně zdraví,
ať Tě život stále baví a když je co, tak ať se slaví.
Vše nejlepší ze srdce přejí Radka, Karla, Jiří, Radek a Renáta.

Libuše Gottwaldová
Václav Pavelek

95 let
90 let

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

Uzavřená manželství
6. září 2015 oslavil 60. narozeniny pan Ludvík Dámek.
Rozdáváš radost, úsměvy i dobré rady, umíš se ostatním strefit do nálady,
k Tvému jubileu chceme Ti přát, ať štěstí a vše dobré Tě provází napořád.
Vše nejlepší přeje manželka Vlasta,
dcery Markéta a Dáša s ro dinami a rodina Pytlíkova.

Martin Polák
a Michaela Kubíčková
Jan Raška
a Lucie Papiórková
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Krásné životné jubileum 85 let oslavila paní Helena Heczková.
Za optimismus, cit a podporu děkují a hodně zdraví přejí Eva, Vladislav,
Magdaléna, Jason, Roman, Jana, Tomáš, Lukáš a Daniel.

Karolína Stachová
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané

Vzpomínáme
Osud je někdy krutý, nevrátí, co právě vzal. Zůstanou jen vzpomínky a v srdci žal.
Dne 19. září by se dožil 40 let pan Lukáš Crlík, který nás náhle navždy tragicky
opustil 20. června 2010. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jana, synové Kubík a Filda.

Hynek Dostál
Štěpánka Kensová
Jan Koběrský
Marie Seibertová
Milada Petříková
Jaroslav Pavelek

70 let
89 let
69 let
85 let
85 let
61 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

15

říjen 2015

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 29. října 2015 vzpomínáme 3. smutné výročí úmrtí paní Ireny Budinové
z Petřvaldu. Vzpomíná rodina.

Osud nevrací, co jednou si vzal, zůstaly vzpomínky, smutek a žal.
Čas utíká, rány hojí, ale i dnes to stále bolí.
Dne 3. října 2015 vzpomeneme 18. výročí úmrtí našeho milovaného syna,
bratra, vnuka, strýce a synovce pana Daniela Hermana, který tragicky zemřel ne
z vlastní viny ve věku nedožitých 20 let. Stále vzpomínají s bolestí v srdci rodiče
Miroslav a Jiřina, bratr Miroslav s manželkou Šárkou a neteří Nelinkou, babička
Terezka a všichni ostatní příbuzní a známí. Děkujeme všem na vzpomínku.

Kdo žije v srdcích svých milých, nezemřel. Jen je vzdálen…
Dne 18. října 2015 uplyne šest let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a bratr pan Rudolf Stec. Dne 8. října 2015 si připomeneme jeho
nedožité 66. narozeniny. S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina, syn Petr
s Renátou, dcera Iveta s Richardem a vnoučata Petr, Veronika a Nikol.

Dne 9. října 2015 uplyne rok, kdy dotlouklo laskavé srdce našeho milovaného
manžela, otce, dědečka a pradědečka
pana Jaroslava Hečka. Zemřel ve věku 83 let.
Nikdy nezapomeneme na jeho lásku, kterou rozdával celé rodině.
Manželka Jarmila, dcera Miluše a syn Břetislav s rodinami.

Dne 19. září 2015 by se pan Václav Blaga dožil 66 let a 28. září 2015 uplyne 40 let
od jeho tragické smrti. Stále vzpomínají bratři Jiří a Ivan s rodinami a všichni známí.

Cokoliv jsme na Tobě
milovali a čemukoliv jsme
se obdivovali, trvá.
A potrvá v srdcích nás
všech a ve věčnosti času.
Dne 17. října 2015
si připomeneme
14 let od úmrtí
paní Anděly Pětvalské.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Vzpomínají dcery
Helena, Miluše a Zdeňka
s rodinami.

Už jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat.
Dne 12. října 2015 by se
dožila 95 let
paní Anna Rybáková
a 19. července uplynulo
8 let, kdy od nás odešla.
Zároveň 6. října 2015 tomu
bude 32 let, kdy tragicky
zemřel pan Josef Rybák.
Stále vzpomínají dcery
Dana a Ilona s manželem,
vnoučata Šárka, Helenka
a Martin s rodinami.

Úmrtíí
Ten, koho milujeme, neumírá, ale žije v našich srdcích.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že dne 22. srpna 2015 ve věku nedožitých
90. let nás opustila paní Štěpánka Kensová. Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi. Dcery Alena Pytlíková s manželem
Mirkem, Ivanka Dobrovolná. Vnuci Jaromír s Dášou, Martin s Pavlou, Břeťa s Markétou, Ivanka s Martinem,
pravnoučata Jaromír, Ondřej, Martínek, Katuška, Terezka, Julinka a Amálka.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

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

ARBORMORAVIA
DOPRAVAvobciZDARMA*
PalivovédƎíví:
Okrasnéstromy,keƎearƽže
špalky600,Ͳ/prms
OvocnéstromkyakeƎe,trvalky
štípané700,Ͳ/prms Hnojiva,substráty,postƎiky,keramika
*pƎiodbĢrunad9prms
PetƎvald,Klimšova1878,tel.605248998,596542098
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KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIČ

MASÁŽE

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

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

BARVY • LAKY Tom • pobočka Šenov
Nově otevřená prodejna barev a laků včetně příslušenství
v ŠENOVĚ u kruhového objezdu vedle potravin Hruška.
TENTO MĚSÍC AKCE:
PRIMALEX PLUS 15+3 Kg....cena 439,- Kč!!!
HET KLASIK 15+3 Kg....cena 469,- Kč!!!
JUPOL CLASSIC 15 L ( 25 Kg )....549,- Kč!!!
HET KLASIK COLOR ( 4 a 8 Kg) – všechny odstíny – 299,- Kč
IZOBAN 5 Kg….649,- Kč (barva na beton, různé odstíny)
LUXOL 3 L, palisandr…..399,- Kč
MÁME NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU!
PŘI NÁKUPU NAD 700,- KČ PIVO ZDARMA!!!
V prodeji rovněž za skvělé ceny syntetické i vodou ředitelné barvy
na kov, dřevo, včetně lazur značek COLORLAK, DETECHA,
ETERNAL, LUXOL, PRAKTIK, SOKRATES a dalších.
Kontakt:
Barvy Laky Tom, pobočka Šenov, IČ: 02680912, DIČ:
CZ8262044967, se sídlem ul. U Alejského dvora 619, Šenov,
tel.: 736 671 846, email: barvy.senov@seznam.cz, otevírací
doba: po-pá 7:30 – 16:00 hod., so 8:00 -11:00 hod.

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

Přijmeme brigádníky 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.

KAMENICTVÍ
PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.
Domácí jídla dle vašeho přání za přijatelnou cenu.
Obložené mísy –1. (vepřová pečeně, sekaná s panenkou, kuřecí
stehna, jelito, jitrnice, uzené, sýr, zelenina)

Obložené mísy –2. (vepřový pikantní guláš, smažené kuřecí a
vepřové řízečky, kuřecí špalíčky,
uzené vepřové koleno, zelenina, sýr)

Studené mísy, jednohubky, aspiky, koláče, zákusky, dorty,
chlebíčky a jiné dle přání a dohody.
- zajíštění prostor až pro 300 osob
Více na www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 596 541 393

www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377
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Kooperativa
otevřela novou
kancelář
v PetûvaldÕ
Ostravská 1817
upûesnÕní / naproti BenzinÕ

pondÕlí,stûeda od 8.00 do 17.00 hod.
MoĔnost sjednání osobní schĉzky kdykoliv, i mimo
provozní dobu, po telefonické dohodÕ i u Vás doma.

Jarmila Hradilová
+420 602 123 696
e-mail:
jarmila.hradilova@kooperativa.cz
Kooperativa pojiāąovna, a. s.,
Vienna Insurance Group
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KOUPÍM dům, chatu,
popř. parcelu.
Možno i zadlužený.
Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608370379
VELKÉ ODĚVY
– DÁMSKÉ A PÁNSKÉ
Ostrava u Sýkorova mostu
Nabízíme velikosti L až
7 XL. Sortiment zboží je
rozšířen o podzimní
a zimní kolekci
od vel. 44 a výše.
Výprodej pánských košil
za jednotnou cenu 350,Kč, vel. 47 – 56 cm objem
límce.

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

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

INFORMACE
k inzerci na
www.petrvald-mesto.cz
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