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

Z OBSAHU
 28. 11. 2015
Vánoční jarmark
 28. 11. 2015
Den pro dětskou knihu
 20. – 22. 11. 2015
Víkend s amatéry

Velkého říjnového čtení se jako každý rok zúčastnily děti základní a mateřské školy. Četlo se nepřetržitě
celé dopoledne, přičemž tato akce probíhá celostátně a čte se ve všech knihovnách i některých školách.

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání

UPOZORNĚNÍ
na změnu v úředních hodinách Městského úřadu Petřvald
V pondělí 2. 11. 2015 bude budova městského úřadu z technických důvodů uzavřena. Tento úřední
den bude přesunut na úterý 3. 11. 2015, kdy bude provoz městského úřadu do 17:00 hodin.
Za MěÚ Petřvald, tajemnice Mgr. Eva Kaňová

zastupitelstva města,
které se bude konat
16. prosince 2015
v 16.00 hod.
v kulturním domě.

V pondělí 2. 11. 2015 knihovna uzavřena z technických důvodů. V úterý 3. 11. 2015 provozní doba
prodloužena od 8:00 do 17:00 hodin.

UZÁVĚRKA

INFORMACE Z RADNICE

TERMÍN UZÁVĚRKY
PROSINCOVÝCH
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
JE 9. LISTOPADU 2015

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
17. schůze Rady města Petřvaldu se konala 21. září 2015
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu: „Výměna podlahových
krytin včetně vyspravení podkladů

v určených prostorách školských
zařízení města Petřvald“.
 v souladu s ust. § 81 odst. 1
písm. b) zákona a na základě
protokolů o jednání hodnotící komise ze dne 24. 7. 2015,

6. 8. 2015, 27. 8. 2015 a 10. 9.
2015 o výběru nejvhodnější nabídky pro zajištění veřejné zakázky „Údržba a úprava ploch
veřejné zeleně na vybraných
prostranstvích města Petřvaldu

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz
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a Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu“
a o uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to:
- pro část A „Údržba a úprava ploch
veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu“,
s firmou AWT Rekultivace a.s.,
Prostřední Suchá za cenu max.
přípustnou 4.191.960,00 Kč bez
DPH (za 4 roky).
- pro část B „Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu“, s firmou Bohumil

Šeda, Petřvald za cenu max. přípustnou 700,- Kč bez DPH za hodinu cena za odstranění sněhu a
cenu max. přípustnou 3000,- Kč
bez DPH za měsíc za pohotovost
a dispečerské služby.
 o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní
prostředí mezi městem Petřvald
a Státním fondem životního prostředí České republiky na „Pořízení kompostérů pro občany
města Petřvald“.
 o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městem
Petřvald a Státním fondem
životního prostředí České republiky na „Zateplení objektu
MŠ K Muzeu čp. 257 v Petřvaldě“.
 o zvýšení náhrady jednotlivým
souborům na pokrytí nákladů
spojených s jejich účastí na pravidelně pořádané nesoutěžní
přehlídce amatérských divadelních skupin „Víkend s amatéry“
o částku, která činí 50 % z vybraného vstupného pro každý
vystupující soubor.

 o výši vstupného na nesoutěžní
přehlídku „Víkend s amatéry“,
a to 50,- Kč/1 představení/1
divák.
 o uzavření smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v objektu
Kulturního domu v Petřvaldě za
nájemné 1,- Kč ročně pro rozvoj
nového ochotnického spolku ve
městě.
RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8.
2015.
 informaci o přerušení činnosti
školní družiny v době prázdnin
ve školním roce 2015/2016.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 9. 2015 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

71700

72782,15

58392,93

Nedaňové příjmy

10663

11456

9398,53

0

15

84,52

15626,1

18103,84

14406,29

PŘÍJMY CELKEM

97 989,10

102 356,99

82 282,27

Běžné výdaje

82 113,00

85 122,77

51 954,48

Kapitálové výdaje

33 633,00

37 037,55

29 319,93

VÝDAJE CELKEM

115 746,00

122 160,32

81 274,41

5 157,26

7 203,69

-10 880,24

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

14 519,65

14 519,65

14 394,24

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 440,00

0,00

0,00

-3 081,86

17 756,91

19 803,34

-1 007,86

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2015 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci "Rozpočty a závěrečné účty".
Pavlína Malíková

Nedělní klid
Na 9. zasedání Zastupitelstva
města Petřvaldu, které se konalo 21. 10. 2015, se zastupitelé
usnesli nevydat obecně závaznou
vyhlášku, kterou by došlo k regulaci hlučných činností. Podkladem
pro jejich rozhodování byly výsledky ankety. Hlasování probíhalo
na webových stránkách města,
další možností byly hlasovací lístky, které byly přílohou Petřvaldských novin.

Celkem se hlasování zúčastnilo 1 076 domácností (cca 40%),
z toho bylo 540 hlasů proti omezení hlučnosti v neděli a 536 hlasů
pro omezení hlučnosti (ať už celou
neděli, nebo ve vymezeném časovém úseku). Děkujeme všem občanům, kteří se ankety zúčastnili
a pomohli nám tak v rozhodování.
Ing. Jiří Lukša, starosta

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA LISTOPAD A PROSINEC 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
listopad
prosinec
3., 4.,
1., 2.,
10., 11.,
8., 9.,
17., 18.,
15., 16.,
24., 25.,
22., 23.,
29., 30.,
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
listopad
prosinec
12.
17.

Výsledky ankety
způsob
hlasování

proti omezení
hlučnosti

pro omezení
hlučnosti celou
neděli

pro časové
omezení
hlučnosti v neděli

web

466

319

30

anketní lístky

74

153

34

celkem

540

472

64

3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí-úterý)
listopad
prosinec
2., 3.,
28., 29.,
9., 10.,
16., 17.,
23., 24.,
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Informace z dopravní komise

Podzimní setkání jubilantů v obřadní síni

Členové dopravní komise se svou činností
podílejí na zlepšení stavu městských komunikací a bezpečném provozu po silnicích v celém
Petřvaldě.
Na své poslední schůzi zpracovali podklady Policie ČR – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravního inspektorátu Karviná
o nehodovosti a počtů přestupků na silnici I/159
(ul. Ostravská) za poslední tři roky.

Dne 19. 9. 2015 se uskutečnilo na radnici města Petřvaldu
setkání u příležitosti slavnostního
uvítání Veroniky Bartuskové, Marka Šimona a Viktorie Śpiwokové,
nových občánků našeho města.
V druhé části pak proběhla společná oslava s jubilanty: Ludmilou
Křístkovou, Helenou Heczkovou,
Josefem Procházkou a Libuší Gottwaldovou, kteří se dožili svých
osobních krásných jubileí. Musím
se zde podělit o to, že jako nově
pověřený zastupitel prožívám tyto
společné krásné chví le spolu
s účastníky s pokorou a štěstím
zároveň. Rád bych chtěl zde vyzdvihnout potřebnost takovýchto
setkávání. Společných chvil prožitých takzvaně „naživo“ totiž ubývá!
Považuji samotný průběh za kulturně a společensky na vysoké úrovni.

Ul. Ostravská – I/159

2013

2014

2015

Celkem dopravních nehod

17

13

8

Usmrceno

1

1

0

Těžce zraněno

2

1

0

Lehce zraněno

13

5

2

Zaviněno řidičem mot. vozidla

17

13

8

Zaviněno řidičem nemot. vozidla

0

0

0

Zaviněno chodcem

0

0

0

Nepřiměřená rychlost

6

5

1

Nesprávné předjíždění

0

0

0

Nesprávný způsob jízdy

3

6

5

Nedání předností
Počet přestupků za rychlou jízdu

8

2

2

89

246

266

Viděl jsem v očích zúčastněných světélka, které si já osobně,
dovolte mi to sdělení, vysvětluji jako neztracený čas v kruhu
svých blízkých a současně na
půdě „svého úřadu města“, který si váží svých občanů, pro které tady je!
Miloslav Hesek, pověřený zastupitel

Těšíme se na další setkání
s jubilanty, které se bude konat
v prosinci tohoto roku.
V případě, že ze zdravotních
důvodů nemůžete přijmout naše
pozvání do obřadní síně, rádi Vás
navštívíme doma. Stačí si jen na
matrice MěÚ Petřvald dohodnout
termín.
Kontakt: tel. 596 542 904,
e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Komise pro občanské záležitosti

Uvedené hodnoty za rok 2015 jsou aktuální k 5. říjnu 2015
Za dopravní komisi Ing. Josef Němec - předseda

V měsíci září 2015 jsme v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu
Zleva sedící: Ludmila Křístková, Helena Heczková, Josef Procházka
a Libuše Gottwaldová.
Zleva stojící: Mgr. Šárka Němcová a Miloslav Hesek – členové zastupitelstva města a Ivana Tomková – matrikářka.

Veroniku Bartuskovou Viktorii Śpiwokovou
Foto Pavel Římánek

Marka Šimona

Komise pro občanské záležitosti

Ohlédnutí za srazem jubilantů v KD
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem přítomným jubilantům
za vytvoření krásné přátelské atmosféry při jejich společné oslavě 70. a 75. výročí narozenin v KD

Petřvald. Jsem velmi rád, že jsem
se i já této akce mohl zúčastnit.
Velmi mě potěšila výborná nálada všech hostů, kterou mimo jiné
pozvedlo vydařené vystoupení her-

Zleva: Mgr. Regina Bednaříková, MgA. Daniela Formanová a Karolína
Levková.
ců z Moravskoslezského činoherního divadla pod vedením pana
Millera. Pevně věřím, že tato tradiční akce pořádaná městem Petřvald bude úspěšná i v příštích
letech. V závěru bych chtěl poděkovat pracovnicím města Petřvald
a členům KPOZ za profesionálně
připravenou akci. Již dnes se těším na další.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta
Foto Pavel Římánek
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Slavnostní ocenění pracovníků v sociálních službách 2015
Město Orlová ve spolupráci
s Komunitním plánováním sociálních služeb pořádalo dne 6. 10.
2015 v dopoledních hodinách
v obřadní síni radnice v Orlové
- Městě oceňování pracovníků
v sociálních službách. Akce se
zúčastnili zástupci sociálních služeb působících na území města
Petřvaldu a Orlové a představitelé obou měst – Ing. Tomáš Kuča,
starosta města Orlové, Mgr. Bc.
Renata Potyšová, 1. místostarostka města Orlové a Ing. Petr
Dvořáček, místostarosta města
Petřvaldu, kteří oceněným předali upomínkové dárky a kytičky.
Moderátorem této slavností akce
byl pan Kbelec, prezentaci oceněných pracovníků provedl Mgr. Martin Pleva. Kulturní program zajistil
svým zpěvem pan Rastislav Širila,
student Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě za klavírního doprovodu paní Mgr. Reginy Bednaříkové,

profesorky této konzervatoře. Za
vzornou práci pro klienty pečovatelské služby města Petřvaldu byla
oceněna pečovatelka paní Kamila
Kantorová.
Paní Kamila Kantorová pracuje
jako pracovnice v sociálních službách - pečovatelka města Petřvaldu od roku 2009. Před nástupem
na tuto pozici pracovala krátce
jako pokojská, předtím několik
let jako pomocná síla na operačním sále v Privátní ortopedické
klinice Ort-Art v Petřvaldě. Jako
pečovatelka je velice milá, usměvavá, empatická, vždy ochotná
pomoci druhým. Má velice kladný
vztah k seniorům, jejich rodinám
i spolupracovníkům, umí člověka
vyslechnout, podpořit ho a pomoci mu. Ke všem je velice vstřícná.
Při práci je spolehlivá a svědomitá. Svou prací napomáhá zajišťovat základní životní potřeby našim
klientům, pomáhá jim při naplně-

ní jejich osobních cílů, poskytuje
služby dle individuálních potřeb
a navozuje u klientů pocit bezpečí
a jistoty. Paní Kamila má středoškolské vzdělání, při své práci se
pravidelně zúčastňuje seminářů

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
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

Připravujeme…
4. 12. 2015 – vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi

Předprodej vstupenek od
18. listopadu 2015 v SKS
nebo v knihovně.
Počet vstupenek omezen!!!

Tel: 596 541 342, 596 541 648.

a aktivně spolupracuje při týmové
supervizi. Jejím pravidlem, kterým
se ve svém životě řídí, je: NEDĚLEJ NIC, CO BYS NECHTĚL, ABY
TI DĚLALI DRUZÍ.
Bc. Ivana Rajdusová
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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

Týden knihoven 5. října až 9. října
Letošní týden knihoven 5. 9. října 2015 byl již 19. ročníkem této akce oblíbené jak mezi
knihovnami, tak mezi čtenáři.
Mezi knihovnami proto, že přilákají spoustu nových čtenářů, mohou
prezentovat, co všechno je možné
mezi knihami zažít a jaké aktivity
jsou schopné svým návštěvníkům
nabídnout. Čtenáři zase uvítají
kromě již zmíněných zajímavých
akcí také amnestii dlužníků či přihlášení nových uživatelů zdarma.
A co konkrétně čekalo na naše
čtenáře? Hned v pondělí 5. 10.
Týden knihoven odstartoval již
tradičně Velkým říjnovým společným čtením. V knihovně jsme dopoledne přivítali žáky prvních tříd
a mateřských škol a četli jsme jim
pohádky. Zajímavé na této akci
je, že probíhá celostátně a čte se
ve všech knihovnách i některých
školách. U nás konkrétně, kromě
nás knihovnic, četla paní Jarmila
Skálová, Jolanda Burová, Marie
Mráčková a Lucie Skrzyžalová,
kterým tímto děkujeme.
V úterý 6. 10. jsme u nás přivítali paní spisovatelku Lenku Rožnovskou na autorském čtení. No
čtení… Bylo to spíše interaktivní
divadlo s prvky čtení. Paní Lenka
byla prostě skvělá a děti z ní byly
po právu nadšené.
6. 10. proběhla také oblíbená
Drakiáda. Počasí bylo skoro letní,
ale bohužel nefoukalo, takže vzlétli jen ti největší borci. Děti si ale
s draky rády zaběhaly a zúčastnily
se soutěže, kde se pro správnou
odpověď stačilo dobře dívat kolem sebe .
Po celý týden, v půjčovní dny,
probí hal v ýprodej v yřazených

knih. Zájem byl velký, stejně jako
naše radost, že knihy, které se
již v knihovně nepůjčovaly a ve
skladu pro ně nebylo místo, ještě
někomu poslouží a obohatí jeho
knihovničku. Děkujeme paní Milušce Krystové, která nám při výprodeji vydatně pomáhala.
Také jsme odměňovaly NEJ…
čtenáře! Konkrétně byly dvě kategorie: nejvíce výpůjček za uplynulý
rok a nejvíce návštěv za uplynulý
rok. A kdo zvítězil? Za dospělé
čtenáře to byl pan Karel Lamscha
(nejvíce návštěv) a paní Jarmila
Tökölyová (nejvíce výpůjček), za
dětské oddělení Natálie Škultyová (nejvíce výpůjček) a Zuzana
Böhmová (nejvíce návštěv). Všichni ocenění obdrželi diplom, knižní
odměnu a roční registraci zdarma.
Gratulujeme!
Děti si také mohly vysloužit sladkou odměnu v soutěži, která probíhala během Týdne knihoven
v dětském oddělení.

LISTOPAD

20. 11. Světový den dětí
21. 11. Světový den televize

Srdečně zveme všechny broučky a berušky,
malé i velké,

ve čtvrtek 5. 11. 2015

na

„Broučkiádu“
…uspávání broučků…



Malování vlastních broučků a berušek proběhne
v 16:00 hod. v SKS, v místnosti číslo 3.

Lampionový průvod broučků a
berušek začíná v 17:00 hod. od
budovy SKS.
Po uspání všech broučků a berušek proběhne
večerní čtení v knihovně.

tel.: 596 541 092
e-mail: 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
Akce

13.11. Mezinárodní den
nevidomých

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

28. 11. 2015
Den pro dětskou knihu
V tento den
budou v knihovně probíhat tradiční vánoční
dětské dílničky, výroba adventních věnců, vánočních přání
a prodej nových dětských knih.
Také si můžete vyzkoušet malování horkým voskem – enkaustiku.
Již potřetí se letos uskuteční výstava polské dětské knihy. Přijďte
se nechat unést vánoční atmosférou, odpočinout si a nabrat síly
pro předvánoční shon. Těšíme se
na vás v knihovně od 13.30 do
17.00 hod.

Významné světové a mezinárodní dny související s činností
knihoven

Knihovna bude od
21. 12. do 31. 12. 2015
UZAVŘENA!

Pobočka
Technické muzeum Petřvald
Stálá
expozice

PRO ZAJÍMAVOST

UPOZORNĚNÍ

Milí čtenáři a naši příznivci,
přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

Termín

Popis akce

Podzimní dekorace
Malý básník

3.- 11. 11.
18. - 22. 11.

Tvoření pro MŠ i ZŠ
Soutěžení v rýmování

Adventní kalendář

24. - 27. 11.

Výroba adventního kalendáře, pro ZŠ

Na akce se prosím předem objednejte • tel.: 596 541 092 • e-mail: petrvald@muzeumct.cz
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Byli jsme na sportovních kurzech
Pro předmaturitní roční k y
všech studijních oborů Gymnázia
a Obchodní akademie v Orlové
tělocvikáři každoročně realizují týdenní sportovně turistické
kurzy. Žáci gymnázia si mohou
v červnu vybrat ze dvou nabídek – sjíždění Vltavy nebo kurz
v Chorvatsku poblíž řeky Cetiny.
Pro žáky odborných oborů pak
v září připravujeme ve spolupráci s organizací Děti v pohybu –
Outdoor and Colours turistický
kurz na Moravici v Mokřinkách.
Žáci tercie rovněž v září absolvovali sportovně turistický kurz,
a to v Soběšovicích. Pěší turistika, základy vodní turistiky na Vltavě, Moravici, základy raftingu
na Cetině, základy lezení na cvičných skalách u Kružberku, cykloturistika, poznávání zajímavých
míst – Čertovy kameny u Vltavy,

klášter ve Vyšším Brodě, teambuildingové a další hry - softbal,
frisbee, volejbal, basketbal, golf,
pétanque. To je jen malý výčet
z realizovaných aktivit. Pro žáky
zdravotně handicapované jsme
pak v září realizovali týdenní příměstský kurz v prostorách školy.
Žáci získali zkušenosti v poskytování pr vní pomoci, stavění
stanů, pracovali s mapami, buzolami apod. A jak vnímá turistický
kurz jeden z účastníků?
Turisťák s velkým “T“
Pět dní plných smíchu, adrenalinu, vody a skal bylo úžasných.
V řece se vykoupali snad všichni,
i když to bylo to, čeho jsme se
báli nejvíc. Ale i tak byla ohromná
sranda. U táboráku jsme si zazpívali, popovídali si, opekli buřty,
každý den jsme hráli hry, učili se

nové věci nebo jsme relaxovali. Zkrátka a dobře to byl úžasný
turisťák.
Díky všem těmto aktivitám
žáci posilovali svou fyzickou zdatnost a také sociální dovednosti
– spolupráce v týmu, pomoc druhému. Dík patří všem vyučujícím

tělesné výchovy za realizaci těchto zážitkových aktivit.
Více se o všech aktivitách školy
a o studiu na GOA ORLOVÁ dozvíte
na Dni otevřených dveří ve čtvrtek
19. 11. 2015 od 89 do 17:30 hodin.
Mgr. Pavel Kubínek, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Orlová

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Vzpomínka na pana Rudolfa Scholze z Petřvaldu
Dne 22. 9. 2015 zemřel ve
věku 80 let pan Rudolf Scholz
z Petřvaldu. Na jeho život se lze
dívat z mnoha pohledů. Byl dlouhá léta vedoucím pracovníkem na
dole a práce a rodina mu zabírala
jistě velmi mnoho času. V čem ale
vyniknul nejvíce, to byl chov zpěvných harckých kanárů. Je jistě více
než symbolické, že na Ostravsku je
nebo spíše byl jejich chov tolik rozšířen. Horníci si totiž dříve chovali
kanáry a brali si je do dolů jako indikátory nebezpečných důlních plynů. Rudolf Scholz se jejich chovu
věnoval již od svých třinácti let. Už
v roce 1948 jako třináctiletý vstoupil do spolku chovatelů ve Slezské
Ostravě. Jeho píle a cílevědomost
v chovu se vyplatila a v roce 1963

obsadil první a druhé místo na
místní soutěži v Ostravě. Od té
doby tato místa prakticky nikdy
neopustil. Podobně, pokud se podíváme do přehledu mistrů Československa a České republiky, první
místo obsadil už v roce 1970 a jeho
kanárci pak s přehledem vyhrávali až do konce 80. let. Naposledy
se stal mistrem republiky v roce
2013 a to po šestnácté! Jeho výkon bude těžko kdy překonán. Stal
se mistrem světa v Olomouci, ale
on sám si nejvíce vážil 2. místa na
Světové mistrovské soutěži v roce
1974 v Rotterdamu. Chovu kanárů
obětoval mnoho času a prostředků. Mnohokrát cestoval po Evropě
a vždy přivezl do republiky výborné chovné kanárky. Jejich potom-

ky pak přátelsky šířil
i mezi ostatní chovatele u nás. Byl dlouholetou vůdčí osobností
v této oblasti chovatelství u nás a hlubokou úctu a uznání si
vysloužil i v Polsku,
Německu a na Slovensku. Jako významný
posuzovatel a školitel
vychoval pan Rudolf Scholz mnoho dalších výborných chovatelů.
Až do posledních dní se nevzdával
chovu i přes značné zdravotní problémy a jiné potíže. Stále organizoval soutěže v Petřvaldu a účastnil
se i soutěží celostátních. Bohužel
jeho srdce, které do posledních
chvil patřilo kanárkům, dotlouklo.

Byl jsem se naposledy
podívat do jeho osiřelého chovatelského zařízení a věnoval jsem
mu vzpomínku v té
pracovně, mezi jeho
vítěznými poháry, na
které dopadá prach,
mezi zarámovanými
fotografiemi, na nichž
jsou tváře chovatelů,
které už též nikdy nepotkám, mezi
spoustou zažloutlých papírů s poznámkami o chovu. To všechno už
je pryč a nevrátí se to, ale Ruda
Scholz zůstane pořád ve vzpomínkách nejen svých blízkých, ale
i všech přátel chovatelů kanárů.
Za kamarády „kanárkáře“
MUDr. Karel Edelmann Ph.D.

8. ročník soutěže O nejlepší petřvaldskou buchtu
Konal se 26. září 2015 ve středisku kulturních služeb. Celou akci
připravila organizace Českého svazu žen Petřvald - sídliště ve spolupráci s pracovnicemi knihovny
našeho města. Soutěž přinesla nejedno překvapení. I když byly před
námi tři dny prodlouženého víkendu
a pršelo, účast v soutěži s přinesenými výrobky byla rekordní. Celkem
se sešlo 28 výrobků. Musím hrdě
prohlásit, že zde byly i dva výrobky,
které vlastnoručně připravila dvě
děvčata ve věku 9 a 10 let. Jelikož
nebyla taková kategorie soutěže
pro nejmladší vyhlášena, byly jejich výrobky zařazeny mezi ostatní. Předsedkyně ZO ČSŽ Jarmila
Skálová slíbila, že v příštím ročníku vyhlásí organizace i tuto kategorii. Doprovodným programem byl
kurz enkaustiky, který vedla paní

Šárka Čihulová z Havířova. Technika rozpuštěného vosku přenášená
žehličkou na papír se líbila dětem
i dospělým. Dětem byly určeny
i soutěže (např. skok v pytli, běh
na určitou vzdálenost v plavacích
ploutvích, zdobení papírových dortů
aj.) a odměny za ně. Odnášely si plyšová zvířátka, hračky, sladkosti...
Pak nastal čas hledat porotce.
S radostí jsme přivítali i pana místostarostu Ing. Petra Dvořáčka,
který také donesl rodinný výrobek.
Byl okamžitě nominován do poroty.
Této funkce se zhostil i pan Pavel
Římánek, který jednak fotografoval
celou akci a již několik roků se nechává „přeslazovat" přinesenými
výrobky v pozici porotce. Musím
podotknout, že je vždy velmi platným členem poroty. Tříčlennou porotu doplnila slečna Alena. A mohlo

se začít posuzovat. Posuzoval se
vzhled i chuť výrobků. Nakonec byly
porotou zpracovány výsledky, které
byly velmi očekávané - zejména
těmi kuchařkami,
které se do soutěže přihlásily. A kdo
vyhrál? První místo získala paní Mária Štefanovičová, předsedkyně ZO ČSŽ Karviná
-Mizerov s pudinkovým řezem, druhé místo opět paní Mária Štefanovičová z Karviné-Mizerova a její
medovník a třetí místo paní Bohumila Krátká a její dort s kytičkami.
Vítězkám popřál pan místostarosta
Ing. Petr Dvořáček a předsedkyně
ZO ČSŽ Petřvald -sídliště Jarmila

Skálová. Vítězky si odnesly hodnotné ceny. Těšíme se na další ročník
soutěže O nejlepší petřvaldskou
buchtu a ještě jednou děkujeme
městu Petřvald za finanční podporu akce, panu místostarostovi
Ing. Petru Dvořáčkovi za účast, Monice Molinkové a Radce Haichlové
za spolupráci, paní Šárce Čihulové za kurz enkaustiky, panu Pavlu
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Římánkovi za pořízení dokumentace z akce a členkám ZO ČSŽ Petřvald – sídliště za aktivní zapojení
do organizace této akce.
A na závěr vítězný recept od
paní Štefanovičové z Karviné.
Pudinkový řez:
Těsto: 6 žloutků, 18 dkg cukru
moučka, 18 dkg polohrubé mouky,

1 prášek do pečiva. Vše smícháme a přidáme tuhý sníh z 6 bílků.
Vylijeme na plech vyložený pečícím
papírem. Pečeme do růžova.
Náplň: 3/4 l mléka, 2 vanilkové pudinky, 3 lžíce polohrubé
mouky, 1 vejce. Vše svaříme na
kaši. Po vychladnutí přidáme 20
dkg másla nebo Hery. Těsto rozřízneme a na první díl dáme krém

a na druhý díl přidáme marmeládu.
Každý díl pokapeme rumem, který
smícháme s vo dou a cukrem. Dozdobíme krémem.
Dobrou chuť.
JaS

DEN PRO (A SE) PSY
Základní kynologická organizace Petřvald byla požádána vedením města o spolupráci při
pořádání akce nazvané „Den pro
psy", která se konala dne 1. 10.
2015 v prostorách před novou
radnicí. Protože máme psy rádi
(je to náš koníček) a není nám
lhostejný život opuštěných psů
v útulcích, souhlasili jsme. Tato
akce byla uspořádána na podporu
útulku v Dětmarovicích, kde jsou
umísťováni psi odchyceni v Petřvaldu a jiných obcích. Jejím cílem
bylo představit veřejnosti činnost

této organizace a předvést pejsky,
kteří čekají v útulku (někteří i velmi dlouhou dobu) na svůj nový do-

mov. Postupně nám
zaměstnanci útulku
představovali jednoho pejska za druhým,
v krátkosti nastínili,
jak se do útulku dostali, jakou mají povahu, co je baví, co jim
chutná a do jakého
domova se hodí. Byli
to všechno pěkní, hraví a veselí pejsci, kteří
si opravdu nezaslouží svůj osud...
Pro zpestření jsme pak předvedli divákům ukázku naší činnos-

ti se psy, např. agility, dogfrisbee,
dogdancing, poslušnost i obranu
se zadržením „pachatele".
Tuto akci podpořila také firma
CYKLO PTŠ - Pavlína a Tomáš
Šedovi, která připravila stánek
s dobrotami a potřebami pro psy,
a kde bylo možno zakoupit pro
opuštěné pejsky pamlsky, granule a jiné mňamky. Příjemnou
hodinu se psy skvěle zorganizoval a moderoval zastupitel Mgr.
Pavel Marenčák.
Za ZKO Petřvald Petr Semanco
Foto Pavel Římánek

První ročník kynologického závodu „O pohár starosty města Petřvald“

Když se členové naší základní organizace rozhodli uspořádat
tento kynologický závod, měli jsme
jen přibližnou představu, co nás
čeká. U tohoto závodu se však jednalo o oficiální kynologickou akci
zaštítěnou Českým kynologickým
svazem, a věřte, že práce s orga-

nizací a zajištění takovéto velké
akce bylo více než dosti. Český
kynologický svaz přidělil našemu
závodu profesionálního rozhodčího pana Jaroslava Tomana, který
nekompromisně, ale zároveň spravedlivě celý závod rozhodoval. Závod slavnostně zahájil v sobotu

17. 10. 2015 v 9.00 hod. náš pan
starosta Ing. Jiří Lukša- čestný ředitel závodu. Po slavnostním zahájení a následné instruktáži závod
začal. Závodníci většinou pobledlí
a se sevřeným žaludkem čekali, až
budou moci předvést, co se svým
čtyřnohým parťákem dokážou.

Někomu se povedlo vše na výbornou, některým se vše nedařilo
úplně podle představ, ale tak už
to ve sportech chodí (kynologie
je jedním ze psích sportů). Vyhrát
může jen jeden!

A tady máme výsledky jednotlivých kategoriích:
kategorie ZVV1
– zkouška všestranného výcviku 1. stupně

kategorie ZM
– zkouška základního minima

kategorie ZZO
– zkouška základní ovladatelnosti

1.místo

Michal Kraicinger se psem Barack

1.místo

Soňa Barnová se psem Centes

1.místo

Veronika Vajsová s fenou Sendy

2.místo

Kateřina Kolářová se psem Raghav

2.místo

Veronika Vajsová s fenou Šíra

2.místo

Kristína Bezecná s fenou Aida

3.místo

Kristína Bezecná s fenou Alexa

3.místo

Petr Semanco se psem Fenix

3.místo

Alice Pietroszková se psem Daren

Členové naší základní kynologické organizace se v konkurenci
neztratili. Nicméně hlavní cenu pohár starosty za nejvyšší počet
bodů získal člen ZKO Šenov pan
Michal Kraicinger se psem Barack (belgický ovčák Malinois),
který zároveň zvítězil i v soutěži
"OBRANÁŘSKÝ SPECIÁL" (jednalo se o speciální cvik - útok na
psovoda se psem v nečekané
chvíli z úkrytu na kraji lesa). Je
třeba vyzdvihnout hodnotu, pře-

devším uměleckou, hlavní ceny
- putovního poháru vyřezaného
ze dřeva a znázorňujícího psa
u překážky. Nešlo o běžný pohár,
nýbrž o nádherné umělecké dílo,
vyřezané ze dřeva Mgr. Vlastou
Koběrskou – ateliér DŘEVKO.
Velká dřevěná socha i její zmenšeniny, které obdrželi vítězové
jednotlivých kategorií, byly opravdu překrásné. Dále byli vítězové
jednotlivých kategorií odměněni
za první až třetí místo velmi hod-

notnými cenami. Ceny slavnostně předal pan starosta a závod
byl u konce. Velmi si vážíme dotace města Petřvald, která velkou
měrou přispěla k vysoké úrovni
této akce. Děkujeme panu starostovi, že si udělal čas a stal se
hlavním patronem našeho závodu. Děkujeme sponzorům: firmě
Hájek Pet Food za poskytnutí prvotřídního amerického a skandinávského krmiva pro psy, firmě
ateliér DŘEVKO – Mgr. Vlasta

Koběrská za návrh a realizaci
uměleckých soch a firmě VaC design s.r.o. - REKLAMKA za návrhy
a zhotovení veškerých reklamních a propagačních materiálů.
Přejeme všem zúčastněným
závodníkům další úspěchy a mnoho krásných chvil prožitých se svými čtyřnohými přáteli.
Už nyní se těšíme na další
ročník!
Za ZKO Petr Semanco
Foto Pavel Římánek
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Závody v rybolovné technice
Dne 4. října 2015 se na petřvaldském hřišti SK Slavoj konaly
závody v rybolovné technice. Konkrétně šlo o podzimní kolo Územního přeboru dorostu a žactva,
kterého se letos zúčastnilo 35 dětí
z Moravskoslezského kraje. Závod
byl zahájen nástupem v 9:00 hodin. Po zahájení závodu děti soutěžily v pěti disciplínách. První
disciplínou D1 byl „hod mouchou
na terč“, dále následovaly disciplíny D3 a D4, ve kterých se děti snažily trefovat zátěží na cíl různými
způsoby. Poslední dvě disciplíny
patřily hodu do dálky. U D2 se házelo do dálky mouchou a u
D5 šlo o hod do dálky se
zátěží. Děti soutěžily v šesti kategoriích (junioři, juniorky, žáci, žákyně a mladší
žáci a žákyně). Díky dobrému počasí se závod stihl
odházet v rekordním čase,
již ve 12:00 hodin se přešlo
k zakončení závodu a vyhlášení výsledků. Letos jsme
se dočkali skvělých výsledků nejen díky dobrému počasí, ale především díky
velkému nadšení a celoročnímu úsilí dětí, pro které byl
tento závod zakončením letošní sezony a za který byly
děti odměněny hodnotnými
cenami. Tento závod byl již
pátým závodem za poslední

tři roky, který byl uskutečněn zde
v Petřvaldě na hřišti SK Slavoj. Nejen díky skvělé organizaci se zde
závody těší velké oblibě u dětí i u
vedoucích. Proto doufám, že nám
bude umožněno pořádat zde závody i nadále. Jako ředitel závodu bych na závěr touto cestou
rád poděkoval za vstřícný přístup
a zapůjčení hřiště pro tyto účely.
Také bych rád poděkoval za sponzorské dary pro děti od firmy Candy Plus (www.candyplus.cz) a firmy
FishingStore (www.fishingstore.
cz).
Jiří Plachý

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Ve spolupráci s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu v Karviné připravujeme pro naše členy a příznivce naší
ZO ČZS přednášku o pěstování ovocných stromů se zaměřením
na osvědčené a nové odrůdy jabloní. Přednáška bude spojena
s ochutnávkou letošních výpěstků jablek a bude se konat 19. listopadu 2015 v klubovně zahrádkářů od 16.00 hodin. Vstup zdarma.
Zve výbor ZO ČZS Petřvald

Domov Březiny oslavil 40 let
Domov Březiny, příspěvková
organizace Moravskoslezského
kraje, oslavuje v letošním roce
40. výročí svého vzniku. Při této
události vydal Almanach a pro
uživatele, zaměstnance i širokou veřejnost připravil několik
společenských akcí. V pátek
18. září 2015 se k této příležitosti uskutečnilo v Kulturním
domě v Petřvaldě slavnostní setkání za účasti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje
Svatomíra Recmana, starosty
města Petřvald Jiří ho Lukši,
zástupců poskytovatelů sociálních služeb z regionu a dalších
hostů. Na programu setkání
bylo mimo jiné ocenění zaměstnanců i uživatelů s nejdelší
dobou pobytu v zařízení, dále
prezentace Almanachu, vystoupení Dua WEGA a bohaté občerstvení. Ředitel organizace Pavel

Zelek mimo poděkování prezentoval výhled organizace Březiny,
p. o. pro nejbližší léta s tím, že
nadcházející roky by měly být ve
znamení významných transformačních kroků. Náměstek hejtmana kraje Svatomír Recman
v rámci setkání uvedl, že Moravskoslezský kraj vždy podporoval
a bude podporovat rozvoj sociálních služeb v našem regionu
a zasadí se o to, aby transformace Domova Březiny proběhla
co nejrychleji a ke spokojenosti
uživatelů sociální služby domova se zvláštním režimem. Poděkoval zaměstnancům za jejich
nelehkou práci, která vyžaduje velké srdce a plné nasazení
a popřál jim do dalších let plné
zdraví a úspěchy v jejich životním poslání.
Ing. Pavel Zelek
ředitel Domova Březiny, p. o.

TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
5. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (4. kolo).
TJ P E T ŘVA L D - B a n í k O K D
DOUBRAVA
2:2 (1:0).
Branky a asistence: 14.´ T. Budina z přímého kopu, 79.´ T. Sobek
(P. Przywara) - 53.´ a 60.´ Široký.
Oboustranně výborný zápas týmů
z čela tabulky. Hráč T. Volný odehrál za muže Hepa 700. utkání!!!
Stínem zápasu byla zranění J. Dittricha a O. Kostky po surových
zákrocích soupeře, jenže sudí nenašel odvahu tyto likvidační fauly
potrestat červenou kartou…
ŽK - 4:8. Diváků - 150.
9. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (5. kolo).
H. BLUDOVICE - TJ PETŘVALD
1:3 (0:1).
Branky: 38. T. Volný, 53. T. Budina, 64. K. Biela.
ŽK: Volný, Przywara. 1. zápas
za muže odehrál dorostenec
J. Sztymon. Výborný výkon.
13. 9. - mistrovské utkání okr.
přeboru (6. kolo).
Baník Fučík ORLOVÁ - TJ PETŘVALD
2:7 (1:3).
Branky: K. Biela 2, L. Chromik
2, J. Sklepek, T. Budina z pen.,

T. Sobek.
ŽK: Kawulok, T. Sobek. ČK: 1:0.
Výborný výkon Hepa.
19. 9. - mistrovské utkání okr.
přeboru (7. kolo).
TJ PETŘVALD - Slavoj PETŘVALD
3:1 (1:1).
Branky: 9. T. Budina z pen., 68.
T. Budina z přímého kopu, 80.
O. Kostka - 17. R. Škuta.
ŽK: T. Budina, L. Kawulok.
Před „zápasem roku“ se představili početnému obecenstvu,
v němž nechyběli ani starosta
města s místostarostou p. Ing.
J. Lukša a p. Ing. P. Dvořáček,
benjamínci Hepa, aby pak přivedli
mužstva Slavoje a Hepa na hrací
plochu. Do tomboly kromě domácího týmu přispěli paní Župníková,
pan Nalevajka a sponzor utkání
pan J. Kolář.
V samotném zápase se domácí
favorit ujal vedení už v 9. minutě,
ale v 17. hosté vyrovnali a drželi
krok až do 68. minuty, kdy inkasovali druhou branku. Teprve 10
minut před koncem Hepo pojistilo
výhru třetí brankou. Ačkoliv v tabulce dělilo oba týmy 16 bodů,
hráči Slavoje podali obětavý výkon a o cenný úspěch přišli až
v závěru zápasu.

K derby se po utkání stručně vyjádřili oba trenéři. Za domácí Hepo
p. M. Sikora: „ Pouze spokojenost
se ziskem 3 bodů…“ Za Slavoj
p. Z. Matuška: „Před slušnou návštěvou jsme dokázali vzdorovat
dlouhou dobu a pořádně favorita
potrápit.“
26. 9. - mistrovské utkání okr.
př. (8. kolo).
Slavoj RYCHVALD - TJ PE TŘVALD 3:3 (2:2).
Branky a asistence: 23. J. Sklepek
(T. Budina), 28. L. Chromik (T. Volný, P. Przywara), 90. J. Kozubjak (J.
Sklepek) - 4. 1:0, 9. 2:0, 80. 3:2.
Horší začátek zápasu už Hepo
dlouho nezažilo. V 9. minutě prohrávalo o 2 branky a od 15. minuty šlo do deseti…Takový scénář by
snad nenapsal ani E. Bass. Teprve od 20. minuty začalo hru vyrovnávat, aby do poločasu vyrovnalo
i skóre. Po pauze se sice snažilo
přidat vítěznou branku, jenže do
vedení se dostali opět domácí.
Teprve v poslední minutě se podařilo Hepákům vytěžit bod a tím
se dostat v tabulce na 1. místo!
(největší rivalové Hepa prohráli).
Trenéři: M. Sikora a J. Vlček,
vedoucí mužstva: P. Šilhánek.

DOROST
5. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže (4. kolo).
TJ PETŘVALD – MOŘKOV 5:1 (2:0).
Branky a asistence: 19.´ V. Zajíček
(D. Durczok), 37.´ D. Durczok (D.
Knorr), 53.´ J. Duda (J. Sztymon),
54.´ D. Knorr z přímého kopu,
65.´ J. Sztymon z přímého kopu
- 85.´ 5:1.
Výborný výkon!
13. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže (5. kolo).
FRÝDLANT n. / O. - TJ PETŘVALD
3:3 (0:1).
Branky a asistence: 20. V. Gellnar
(P. Slavev), 54. V. Gellnar (V. Zajíček), 71. J. Sztymon (D. Kršák)
- 66., 76., 90. + 3.
ŽK: Sztymon, Bitala, Kršák. Výborný výkon brankáře M. Slívy. Hepáci přišli o dvoubrankový náskok
v poslední čtvrthodině po hrubých
individuálních chybách… a rovněž
o první 2 body v soutěži!
19. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže (6. kolo).
TJ PETŘVALD – FRYČOVICE
3:1 (1:1).
Branky a asistence: 28. J. Sztymon
(F. Marek), 48. J. Sztymon (L. Budina), 81.´ J. Duda (V. Gellnar) - 14.

KONCERT
Změna programu vyhrazena.

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

17.10 hod. – VÁNOČNÍ

15.45 hod. – folková skupina KOPYTO
17.00 hod. – rozsvícení vánočního stromu

13.30 hod. – slavnostní zahájení
13.40 hod. – vystoupení dětí z MŠ Petřvald
13.55 hod. – vystoupení dětí ze ZŠ Petřvald s následným otevřením
dětského jarmarku v KD
14.30 hod. – vystoupení dětí ze ZUŠ Petřvald
15.00 hod. – hosté z Jasienice

s cimbálovou muzikou JAGÁR

13.00 hod. – vystoupení krojovaného sboru JA-PE

od 13.30 do 17.00 hod. tvořivé dílny v knihovně *
v 16.00 hod. otevření kapliček * od 16.30 do
16.50 hod. žehnání adventních věnců
v římskokatolickém kostele * výstava IQ parku
Liberec v KD * výstava vánočních výrobků žáků
ZŠ * pražírna kávy s posezením * koňský povoz

u KD Petřvald a v knihovně
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Město Petřvald Vás zve na VII. ročník
nesoutěžní přehlídky amatérských
divadel

20.- 22. listopadu 2015
Kulturní dům v Petřvaldě
Vstupné na jedno představení 50,- Kč
Na dvě představení 90,- Kč
Na tři a více představení 120,- Kč
Předprodej ve středisku kulturních služeb – tel: 596 541 648, 596 541 342.

PÁTEK
18.00 hod.

Ochotnický soubor při DDM
RYCHVALD
„ŠÍLENĚ TRHLÁ PRINCEZNA“

Na motivy klasické pohádky tak,
jak to umí jen ochotníci
z Rychvaldu…

SOBOTA
16.00 hod.

HOSTÉ – THEATRE CLUB
„KANDYDATKI NA ŻONĘ“

Polský soubor z družebního města
Jasienica předvede komedii o
námluvách mladého Wiktora.

SOBOTA
18.00 hod.

Divadlo Devítka, spolek
„OPONA NAHORU!“

Když se má dědictví dělit mezi 5
neznámých žen…

NEDĚLE
15.00 hodin

ENTHEMOR
„VÝMĚNA MINISTRŮ“

Česko-anglická hra inspirovaná
televizní reality show.

NEDĚLE
18.00 hodin

Datyňské amatérské divadlo
„BABKY V AKCI“

Komedie o zrušené svatbě…

11

listopad 2015
- 0:1 z penalty.
Zasloužené vítězství za zlepšený
výkon ve 2. půli v souboji 2. a 3.
v tabulce.
26. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže (7. kolo).
Bospor BOHUMÍN - TJ PE TŘVALD 2:0 (2:0).
Domácí tým dokázal 2x využít
naše individuální chyby v obraně
jako přes kopírák… Ve 2. půli, po
změnách v sestavě, začali Hepáci vedoucí tým soutěže přehrávat
a vytvářet si i šance. Jenže regulérní branku rozhodčí neuznal
a navíc domácí pomezní rozhodčí
hosty do další šance nepustil…
(viz video). I přes prohru předvedli kluci ve 2. poločase nejlepší výkon na podzim!
V tabulce krajské soutěže klesli
dorostenci Hepa na 3. místo (1.
Bohumín, 2. Brušperk).
Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Gorovič.
P. Sekera
P. Sekera

STARŠÍ ŽÁCI
5. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže (3. kolo).
H. SUCHÁ - TJ PETŘVALD 6:1 (4:0).

Branka: M. Ježek.
Surově hrající domácí tým postupně vyřadil ze hry 3 hráče
Hepa, kteří tak museli dohrávat
zápas pouze s 8 hráči…Zásluhou
M. Ježka Hepo vsítilo 1. branku
v soutěži!
12. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (4. kolo).
ČSAD HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD
1:2 (1:1).
Branky a asistence: B. Stoklasa
2 (D. Ševčík, M. Sobek).
V klíčovém utkání dvou „bezbodových“ týmů dokázali zvítězit
žáci Hepa zcela zaslouženě, jejich výhra však měla být daleko
vyšší, když po celý zápas zahazovali jednu tutovku za druhou.
Navíc body zachránil skvělý brankář D. Sliwka, který chytil penaltu
i dorážku!
19. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže (5. kolo).
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE
0:3 (0:2).
Po vítězství na půdě Havířova si
dělali Hepáci zálusk i na hráče
Interu. Podali sice snaživý výkon,
ale soupeř byl nad jejich síly.

27. 9. - mistrovské utkání krajské
soutěže (6. kolo).
MFK KARVINÁ „B“ - TJ PETŘVALD 17:0 (8:0).
Trenéři: M. Sekera, S. Valová, vedoucí mužstva: I. Vlček.
M. Sekera

MLADŠÍ ŽÁCI

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Turnaj v Bohumíně 28. 9. 2015
TJ PETŘVALD - Bohumín A
6:11 Skyba 4, Bőhm, Bitala
TJ PETŘVALD - Bohumín B
15:5 Bőhm 4, Skyba, Marcol 3,
Zborovský 2, Bitala, Súdna
TJ PETŘVALD – Těrlicko
3:6 Bőhm, Bitala, Skyba

K. Pokorný

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
27. 9. 2015
Na turnaji přípravek v Karviné
jsme obsadili skvělé 3. místo
z osmi startujících. V bráně výborně chytal Adam Durczok, v zápase
o třetí místo dokonale zavřel bránu
a ve druhém poločase nepustil ani
jeden gól. Dále nastoupili Pavel
Kačor, který nastřílel 17 gólů za
celý turnaj a zároveň byl vyhlášen
jedním ze tří nejlepších hráčů celého turnaje, Dalibor Lach 6 gólů,
Viktor Stavař 2 góly, Jakub Kaša
1 gól, Ota Šoch, Štěpán Bőhm 3
góly, Šimon Bitala 1 gól a Jan Šustek. Všichni kluci podali výborné
výkony, hráli skvěle týmově a plnili
pokyny trenérů.

Turnaj v Havířově 21. 9. 2015
TJ PETŘVALD - Sl.Orlová A
5:6 Bőhm Bitala, Šustek, Zborovský, Súdna
TJ PETŘVALD - MFK Havířov A
9:4 Bitala 5, Marcol 2, Skyba, Zborovský
Sestava: Zahnaš, Bőhm, Bitala,
Súdna, Zborovský, Marcol, Skyba,
Šustek, Lach, Konečný, Levánský
Turnaj na HEPU 14. 9. 2015
TJ PETŘVALD - Sl.Orlová B
13:1 Bőhm 4, Skyba 4, Bitala
3,Šustek 1, Zborovský 1
TJ PETŘVALD - MFK Karviná A
8:13 Bőhm 5, Marcol 2, Levanský 1

MALÍ ŽRALOCI SE PŘIŠLI PŘIHLÁSIT
TJ Petřvald se připojil k náborovým projektům FAČR „Měsíc
náborů“ a „Můj první gól“ a přivítal ve svých řadách další malé
fotbalisty, kteří u nás mají jako
maskota velkého plyšového žraloka. Zpočátku jsme se trochu báli
počasí, když hrozilo, že spadne
i nějaká ta kapka, ale nakonec
bylo naštěstí jen chladno. To ale
vůbec nevadilo ani dětem, které
se, jak bylo vidět z jejich reakcí,
bavily opravdu náramně. Pořádající klub musel zajistit, aby se akce
zúčastnili žáci mateřských škol
nebo první a druhé třídy základních škol. A pak se samozřejmě
o děti postarat. Na samotném hřišti si pak na jednotlivých stanovištích děti mohly vyzkoušet různé
disciplíny, ať již přímo fotbalového
nebo jiného pohybového charakteru. Děti dokonce kreslily obrázky se sportovní tématikou, nebo
skládaly puzzle. Na konci rozdali
organizátoři všem dětem drobné
dárky a sladkosti. Hlavním cílem

bylo přilákat děti ke sportu. Jakýkoliv sport stále zůstává možnou
prevencí před lákadly moderní
doby a fotbal je určitě vhodná
alternativa jak pro kluky, tak pro
holky. Pokud navíc zaregistrujete
svého potomka do fotbalového
klubu a pokud se narodil v roce

2008, získá dokonce drobnou odměnu. Jedná se o takový vstupní
balíček do světa fotbalu. Obsahuje míč, dres, tašku, láhev na
pití i kartičky hráčů. S projektem
MŮJ PRVNÍ GÓL navíc vyhrála
FAČR plaketu o nejlepší projekt
Grassroots. Fotbalové asociace

z jednatřiceti zemí se přihlásily
do soutěže, ale český nápad měl
navrch nade všemi a jednoznačně zvítězil. Děkujeme tímto všem,
kteří přišli, tak i všem organizátorům, kteří pomohli s realizací této
báječné akce.
Za TJ Petřvald P. Sekera
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O cenu města Petřvald
Byla krásná prosluněná neděle 13. září a cyklistický klub FESO pořádal v rámci oslav 710-ti let trvání města cyklistický závod „O cenu
města Petřvald“ s mezinárodní účastí. Slavnostního zahájení a startu se ujal starosta města pan Ing. Jiří Lukša a společně s místostarostou panem Ing. Petrem Dvořáčkem se zúčastnili i závěrečného
vyhodnocení a předání odměn jednotlivým vítězům. Děkujeme tímto
vedení města za vstřícnost vůči cyklistice – tomuto náročnému sportu.
Celkové výsledky v jednotlivých kategoriích:
Muži – 100 km
1. Buksa Dominik BIKESTYLE.CZ Opava
2. Dudziak Tomasz Polsko
3. Záruba Petr
ACK Stará Ves
nad Ondřejnicí
4. Swaczyna Petr CK FESO
9. Fierla Jan ml. CK FESO
Masters mladší – 80 km
1. Malošík Jan
CK Orlík Orlová
2. Uvíra Václav
CK Orlík Orlová
3. Fierla Jan st.
CK FESO
Masters starší – 50 km
1. Swaczyna Patrik CK FESO
2. Míček Oldřich TJ SIGMA Hranice
3. Konečný Pavel CK Kolík Bohumín
9. Muška Josef
CK FESO
Junioři – 80 km
1. Trachtulec Petr CK FESO
2. Vávra Marek
ACK Stará Ves
nad Ondřejnicí
3. Bialonczyk Kamil Polsko

Kadeti - 50 km
1. Palička Hynek ACK Stará Ves Nad Ondřejnicí
2. Mikšaník Vladimír
ACK Stará Ves Nad Ondřejnicí
3. Míček Oldřich ml.
TJ Sigma Hranice
Žáci starší – 30 km
1. Vávra Erik
ACK Stará Ves Nad Ondřejnicí
2. Swaczyna Tomáš
CK FESO
3. Zátopek Jan
TJ Sigma Hranice
4. Huráč Vojtěch
CK FESO
5. Kotra Vojtěch
CK FESO
Žáci mladší - 15 km
1. Vall Jan
2. Husička Radim
3. Kovarčík Petr
6. Volný Matěj

SK MAXBIKE Ostrava
Forman Team Cinelli
Forman Team Cinelli
CK FESO

Ženy – 50 km
1. Bartošová Denisa
2. Mudříková Kateřina
3. Daněčková Romana
4. Frantová Kateřina

CK EPIC Dohňany-Slovensko
CK FESO
CPV Krnov
CK FESO

Juniorky – 50 km
1. Trčková Daniela

TJ KOVO Praha

Kadetky – 30 km
1. Pytlová Markéta

SK Bagbike Ostrava

Žákyně – 15 km
1. Venglarzová Kristina CK Orlík Orlík Orlová
Zdeňka Matasová

HISTORIE
Počátky motorového létání v Petřvaldě
První civilní letecká organizace
v Petřvaldě vznikla v roce 1926,
kdy 4. června 1926 Zemská správa politická v Opavě schválila na
základě žádosti místní skupiny vytvoření klubu motorového létání.
Klub byl nazván „MASARYKOVA
LETECKÁ LIGA“ a převzal program
i osnovy celorepublikových leteckých klubů.
„Účelem jest organizovat síly
občanstva ku práci pro pokrok
v letectví a pro jeho využití k obraně a rozkvětu státu, dle programu
„Masarykovy Letecké Ligy“ a jejím
Protektorem presidentem republiky T. G. Masarykem, aby Letecká
Liga prospívala míru, obraně, kultuře a hospodářství státu“.
Činnost místní skupiny byla
ukončena v roce 1938.

Čerpáno: Zemský archiv Opava
/další podrobnosti o činnosti „Klubu Masarykova letecká Liga“ se
nedochovaly/
Myšlenka založit v Petřvaldě
klub motorového létání nebyla
zapomenuta, proto 18. 8. 1947
skupina místních nadšenců motorového létání požádala příslušný orgán o povolení založení klubu
motorového létání v Petřvaldě.
Žádosti bylo vyhověno a nové
uskupení bylo pojmenováno „AEROKLUB PETŘVALD“. Žádost byla
zároveň postoupena Ministerstvu
dopravy pro ověření pilotních diplomů. Rovněž i této žádosti bylo
vyhověno, když pilotní diplomy
turistických letadel získali čtyři
členové petřvaldského leteckého

Vyhlídkový let nad Petřvaldem v roce 1949

klubu: Vilém Cichý, Rudolf Mecner,
Emil Polínek a Evžen Svěnčík. Výbor klubu: Karel Černý - předseda,
Emil Holaň – místopředseda, členové výboru: Emil Polínek, Koloděj, Jan Petřík, Karel Pytlík, Alois
Blacha, Evžen Svěnčík a Max Holeš. Účelem spolku bylo organizovat síly občanstva k práci pro
pokrok letectví a pro jeho využití k obraně státu, kultuře a míru.
Rozšiřovat znalosti o letectví, pečovat o prohlubování odborných
znalostí svých členů, zastupovat
národní letectví, zvláště zájmy
Moravy a Slezska. Starat se účelně o letectví po stránce vědecké,
technické, publikační a navazovat
styky s příbuznými leteckými organizacemi. Podporovat cestování letadly a letecké sporty vůbec.

Členové „AERO KLUBU“ v Petřvaldě v roce 1948

Spolek je nepolitický. Plocha letiště se nacházela na zemědělských
pozemcích Dolního dvora, který do
roku 1945 patřil Gabriele Thun
Hohensteinové, roz. Larischové.
Centrum letiště se nacházelo
v místě dnešních objektů Rekultivace OKD. Letištní plocha hraničila s ulicemi V Holotovci, Podlesní
a V Gaďoku. Pro hangár letadel
a jejich údržbu byly využity objekty
Dolního dvora - stodola a původní
obytné objekty zaměstnanců Dolního dvora. AEROKLUB Petřvald
vlastnil letadlo typu AERO C 104,
které původně sloužilo základnímu
výcviku vojenských pilotů a později bylo předáno AEROKLUBU.
Maximální rychlost stroje činila
185 km/h, který dosahoval letové
výšky 4300 m. Další letoun, který
vlastnil AEROKLUB,
byl PIPER CUB. Stal
se leteckým symbolem všech dob a do
dnešního dne se stále objevuje na leteckém nebi. Ústřední
postavou leteckého
uskupení se stal petřvaldský rodák - generál letectva Alois
Vicherek.
Osobní archiv
autora článku
Otakar Kochan

13

listopad 2015

FOTOREPORTÁŽ Z VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ POŘÁDANÝCH VE MĚSTĚ PETŘVALD

Foto Pavel Římánek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
Dne 15. října 2015 oslavil své narozeniny pan Lubomír Tůma. Vše nejlepší k tvým
65. narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky z celého srdce Ti přeje manželka
a dcery Květa, Blažena, Dana a Ivetka s rodinami.

Blahopřejeme jubilantům
Jitka Bystroňová
Drahomíra Kolková

90 let
80 let

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

Narozené děti

Vzpomínáme

Růženka Čížková
Tereza Hanslíková
Eliška Horkelová
Marek Šimon
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Děkujeme za to, že jsi s námi byla. Za každý den, který jsi s námi prožila.
Dne 12. listopadu 2015 uplynul rok od chvíle, co nás navždy opustila maminka,
babička a prababička paní Zdeňka Tajdusová. S láskou vzpomínají dcera Marcela,
syn Zdeněk a zeť Miroslav s rodinami.

To, že se rána zhojí, je jen zdání, v srdci nám zůstává bolest a vzpomínání.
Kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 25. října 2015 jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí mého manžela
pana Jaroslava Grygerka. Dne 10. prosince 2015 by se dožil 74 let.
Vzpomíná manželka Anička, sestra Jiřina s rodinou a rodina Bělicova.

Zemřeli občané
Dagmar Czuczorová 57 let
Anna Nemazalová
75 let
Karel Ponča
69 let
Rudolf Scholz
80 let
Anna Ščerbová
53 let
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Čas bolest zmírní, nedá však zapomenout.
Dne 29. listopadu 2015 uplynulo 20 let od doby, kdy nás navždy opustil náš milý
a starostlivý manžel, tatínek a dědeček pan Lubomír Mohyla z Petřvaldu. S láskou
a úctou vzpomíná manželka Marie, synové Lubomír a Petr s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a v srdcích našich žije dál.
Dne 8. listopadu 2015 vzpomeneme nedožité 83. narozeniny
pana Benedikta Kubného. S láskou a úctou vzpomíná manželka Emilia s rodinou.

Dne 13. listopadu
2015 si připomeneme
10 let od úmrtí
pana Václava Kačora.
S úctou stále vzpomínají
synové Václav a Vladislav
s rodinami.

Nad petřvaldským hřbitovem tichý vánek věje a Tobě,
tatínku, k věčnému spánku tichou píseň pěje.
Dne 4. listopadu 2015 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí
pana Milana Rösnera z Petřvaldu. S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna,
syn Zdeněk, dcera Anička s manželem, vnučka Veronika s manželem,
vnuk Libor s přítelkyní a pravnučky Kristýnka a Nikolka.

Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít dál.
Dne 3. listopadu 2015 vzpomeneme druhé výročí, kdy nás navždy opustila
paní Danuše Tomášová. S láskou vzpomíná syn Zdeněk s rodinou.

Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil, ten nikdy neodešel.
Dne 13. listopadu 2015 vzpomeneme 28. výročí úmrtí paní Danuše Kubicové,
roz. Tomášové. Nikdy nezapomeneme. Bratr Zdeněk s rodinou.

Již brzy bude to let pět,
co jsi opustila tento svět.
Už není možné s Tebou být,
ale v našich srdcích budeš žít.
Dne 7. listopadu 2015
to bude už pět let, kdy
dotlouklo srdce naší
milované maminky, babičky,
prababičky a družky
paní Boženy Lukáčové.
S láskou a vděčností
vzpomíná zarmoucená
rodina.
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Úmrtíí
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným
a známým smutnou zprávu, že dne 24. září
2015 nás ve věku 53 let opustila naše drahá
maminka paní Anna Ščerbová. Kdo jste ji znali,
vzpomínejte s námi. Dcera Žaneta s manželem
Lukášem, vnoučata Lukášek, Terezka,
Adámek, syn David s přítelkyní Šárkou,
vnoučata Adrianka, Sabinka, syn Jan
a sestra Jarmila s rodinou.

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem
příbuzným a známým smutnou zprávu,
že nás dne 14. září 2015 ve věku 68 let
navždy opustila naše drahá maminka,
babička, tchýně, teta, švagrová a sestra
paní Blanka Píšalová.
Zarmoucená rodina.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
BARVY LAKY Tom • pobočka Šenov
Nově otevřená prodejna barev a laků včetně příslušenství v ŠENOVĚ
při ul. Těšínské u kruhového objezdu vedle potravin Hruška.
TENTO MĚSÍC AKCE:
PRIMALEX Standard, 15 Kg......299,- Kč
HET KLASIK COLOR - všechny odstíny, 8 Kg...... 299,- Kč
HET Vápenný nátěr, 15 Kg.....155,- Kč
JUPOL Citro, protiplísňová barva, 2 L.....155,- Kč
ETERNAL mat, všechny odstíny, 0,6 L...... 145,- Kč
SYNTECOL, bezbarvý lak, 0,6 L.....109,- 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, SOKRATES, LUXOL, PRAKTIK, a dalších.
Kontakt:
Barvy Laky Tom, pobočka Šenov, IČ: 02680912, DIČ:
CZ8262044967, se sídlem ul. U Alejského dvora 619, Šenov,
tel.: 736 671 846, e-mail:barvy.senov@seznam.cz, otevírací
doba: po - pá 7:30 - 16.00 hod, so 8:00 - 11:00 hod.

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

JK INTERIER – KUCHYNĚ, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
STARÁ CESTA – KOBLOV
TEL. 773 966 006
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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
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MASÁŽE
V Petřvaldě, Odborů 1180,
provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince.
Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen,
loktů, kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme
různými metodami: Dornova metoda, Kraniosakrální terapie,
Spinal touch, lymfatická masáž, atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 781 811,
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.reiki
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KOUPÍM dům, chatu,
popř. parcelu.
Možno i zadlužený.
Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608370379

Lakovna
POM INDUSTRY s. r. o.
z Petřvaldu nabízí
k prodeji barvy
ze skladových zásob.
Výhodně!!
Telefon: 731 659 707

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

Výměna zipů u bund, kalhot, sukní, džínů, zkracování délek
a zužování kalhot i sukní, zužování a zkracování
rukávů, opravy poškozených oděvů, šití
záclon, dekoračních látek, polštářů...

Zdeňka Abendrothová

opravy a úpravy oděvů
U Kulturního domu 254, 735 41 Petřvald
mobil: 731 725 155

www.opravujiodevy.cz
e-mail: zdeniabe@seznam.cz

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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