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INFORMACE Z RADNICE
Co se nám v roce 2015 podařilo a co připravujeme pro rok 2016
Konec letošního roku se blíží,
a proto bilancujeme naši roční
práci pro město a jeho občany.
Z investičních akcí jmenujme následující:
Dokončili jsme stavbu objektu
nové radnice, bylo realizováno
zateplení budovy mateřské školky K Muzeu a dokončeno zateplení budovy ZŠ Školní. Byla také
započata rekonstrukce objektu
č. p. 1738 na ul. Ráčkova (vznikne zde 17 bytů s pečovatelskou
službou, termín ukončení je stanoven na podzim příštího roku),
byla zrekonstruována část chodníku a dešťová kanalizace na ulici
Závodní, byla provedena rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty
na ul. Družstevní nad železniční vlečkou na hranici Petřvaldu
a Rychvaldu. Byly provedeny opravy asfaltových povrchů v části

ulic Nad Doly, Březinská a Dolní.
V rámci zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích byla instalována dopravní zrcadla.
Započala rekonstrukce chodníku
na městském hřbitově (dokončena bude v příštím roce), byla realizována kompletní oprava fasády
budovy skladu na hřbitově. Byly
provedeny opravy podlah a obkladů v jídelně a rekonstrukce školní
družiny na ZŠ Masarykova, včetně výměny podlahových krytin ve
dvou třídách. Pokud počasí dovolí, proběhne do konce roku výměna vstupních dveří do budovy této
školy. V letošním roce byla také
vystavěna část oplocení školního
hřiště u ZŠ Masarykova.
Pokračovala rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Školní
a bylo dokončeno zasíťování této
školy optickými kabely. Před zahá-

jením jarní sezony byla provedena
hloubková regenerace umělých
povrchů v obou sportovních areálech města, tj. na ul. Okrajová
a na školním hřišti u ZŠ Školní.
Byla zrekonstruována dvě bytová
jádra v městských bytech na ul.
Březinská, bylo nově opraveno
7 bytů v domech s pečovatelskou
službou a byla postavena dvojgaráž v areálu střediska údržby.
Co se týče neinvestičních projektů, určitě jste si všimli, že jsme
se zapojili do projektu s kompostéry, jehož smyslem je využívat
vlastnoručně vyrobený kompost
na soukromé zahrádce a samozřejmě také sní žit náklady na
svoz a uložení tohoto biologického odpadu. V případě vyhlášení
dotačního programu na kompostéry v roce 2016 budeme oslovovat další možné zájemce.

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
16. prosince 2015
v 16.00 hod.
v kulturním domě.

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky
lednových
Petřvaldských novin
je 3. prosince 2015
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz
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V letošním roce byla zkolaudována kanalizace v Zimném Dole.
Proběhla také výměna vánočního
osvětlení, náhradou 70 ks svítidel EKO-LED na veřejném osvětlení se nám daří snižovat spotřebu
elektrické energie. Byla realizována rekonstrukce úseků veřejného osvětlení na ul. Na Hranici,
Podlesní, Šenovské a Na Pořadí.

tací (národních i evropských).
Jednáme s Ministerstvem financí ČR, které přislíbilo, že uvolní
finanční prostředky na rekonstrukci chodníku na ulici Ostravská a vybudování chodníku podél
ulice Šumbarská. Máme rovněž
přislí beny finanční prostředky
na rekonstrukci školní zahrady
u MŠ Šenovská.

V letošním roce byla povolena
výstavba cca 35 nových rodinných domů a bylo zkolaudováno
cca 25 nových staveb. Ve spolupráci s RPG Byty byly zbourány
3 bytové domy v lokalitě Pokrok.

Jsou připravovány následující
projekty - zateplení městských
budov na ulici Březinská, zateplení domů s pečovatelskou službou na ulici Ráčkova, zateplení
a částečná rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu,
rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice, vybudování dětského
hřiště na Podlesí a workautového
hřiště u ZŠ Školní, výstavba chodníku na ulici Březinská, stavební
úpravy komunikace ulici U Stružky a samozřejmě opravy vytipovaných místních komunikací. Město
Petřvald za účelem snížení ceny

Proběhly opravy pomníků obětem fašismu (na ul. Ostravské
u č. p. 1.) a obětem v koncentračních táborech za 2. světové
války (ul. Rychvaldská).
A co připravujeme? Je jasné,
že se vše odvíjí od získaných finančních prostředků, které se
mimo jiné snažíme zajistit z do-

vyhlásilo výběrová řízení na následující služby:
Údržbu veřejné zeleně – nově tuto
službu bude od roku 2016 zajišťovat společnost AWT Rekultivace,
a.s. (úspora cca 800 tis. Kč/rok)
Zimní údržbu místních komunikací – nově již tuto zimu bude zajišťovat firma pana Bohumila Šedy.
(úsporu nelze zatím vyčíslit)
Provoz a údržbu veřejného osvětlení – nově v příštím roce společnost ČEZ Energetické služby,
s.r.o., Ostrava Vítkovice. (úspora
cca 700 tis. Kč/rok)
Město Petřvald v letošním roce
oslavilo 710 let od svého založení. Symbolicky byla k tomuto výročí otevřena nová radnice. V září
proběhly oslavy Dny tradic města
Petřvaldu, které se těší čím dál
větší oblibě a zájmu ze strany občanů stejně jako ostatní kulturní
akce, které město pro občany

organizuje - Novoroční koncert,
výjezdy do ostravských divadel,
reprezentační ples města, setkání s jubilanty, Noc s Andersenem,
Velikonoční jarmark, taneční
soutěž, v ystoupení PS Dance
pro veřejnost, Adventní jarmark
a spousta dalších akcí pro děti,
seniory a dospělé, besed a ručních dílen pořádaných střediskem
kulturních služeb a knihovnou našeho města.
O konání těchto akcí v roce 2016
se můžete také dozvědět v právě
distribuovaném kalendáři.
Mnoho akcí pro naše spolu občany pořádají také zájmové organizace, spolky a sdružení, za což
jim patří naše poděkování. O dění
ve městě se také zajímá čím dále
více občanů, za jejichž podněty, náměty a připomínky rovněž
děkujeme.
Ing. Jiří Lukša, starosta města
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
18. schůze Rady města Petřvaldu se konala 12. října 2015
RM rozhodla:
 o zřízení věcných břemen na
pozemcích města,
 o uzavření smlouvy o dílo s nejvhodnějším uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Výměna podlahových krytin
včetně vyspravení podkladů
v určených prostorách školských zařízení města Petřvald“,
a to s firmou Martin Šúrek,
 ponechat výši ročního nájemného za m2 podlahové plochy
nebytových prostor pro roky
2016 a 2017 ve stávající výši,
 neposkytnout neinvestiční dotaci základní organizací odborového svazu pracovní ků
hornictví, geologie a naftového
průmyslu Dolu Darkov,
 n euz av ř í t ko misio ná ř sko u
smlouvu s Muzeem Těšínska,

přísp. org. na prodej propagačních předmětů města Petřvaldu,
 o udělení souhlasu s umístěním sídla Spolku rodičů při MŠ
K Muzeu Petřvald na adrese
K Muzeu 257, 735 41 Petřvald,
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
6 600 Kč za období od 1. 10.
2015 do 31. 8. 2016 Mateřské
škole Radost s.r.o.,

ního prostředí České republiky
na „Pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů pro
město Petřvald“,
 o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
na adrese Rychvalská čp. 838,
735 41 Petřvald,

 neposkytnout neinvestiční dotaci spolku Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. na zřízení
67. babyboxu v Nemocnici Třinec,

 v rámci stavby „Chodník podél
silnice III/4726 ul. Šumbarská v k.ú. Petřvald u Karviné“
o uzavření dohody o činnosti
a umístění stavby v ochranném
pásmu vodního díla se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s..

 o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní
prostředí mezi městem Petřvald a Státním fondem život-

RM vyhlásila záměr pronájmu
neby tov ých prostor v 1. p.p.
domu v Petřvaldě na ulici Březinské č. p. 1613 na pozemku

parc.č. 1837/5 v k.ú. Petřvald
u Karviné, o výměře 18,82 m2.
RM souhlasila se záměrem společnosti MERANO, a.s., Karviná –
Staré Město na vybudování domu
seniorů se 22 byty v Petřvaldě na
ulici Ráčkova 1731.

RM vzala na vědomí:
 informaci o zpracovaných návrzích řešení veřejného prostranství mezi novou radnicí a ul.
Kulturní,
 výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9.
2015,
 informaci o provozu a přerušení provozu Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, přísp.
org. v době hlavních prázdnin
ve školním roce 2015/2016
a o termínu zápisu do mateřské školy v roce 2016.

19. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. října 2015
RM rozhodla:
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o nájmu a provozování Sportovního areálu Petřvald, Okrajová
1872, uzavřené mezi městem
Petřvald a Tenisovým klubem
Petřvald, o.s. dne 21. 12. 2007,
 o zrušení výpovědi smlouvy
o nájmu a provozování sportov-

ního areálu ze dne 17. 2. 2015.
 o zřízení sportovního oddílu
s názvem Dětská tenisová škola a o výši poplatku za jedno
dítě, která činí 260 Kč za měsíc,
 o uzavření příkazní smlouvy
s paní Janou Kopeckou, jejímž

předmětem je zajištění výuky
tenisu,
 o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 2 800 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené
na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů města Petřvaldu.

RM schválila změnu subdodavatele vítězného uchazeče - AWT
Rekultivace a.s., Havířov – Prostřední Suchá - k veřejné zakázce
„Údržba a úprava ploch veřejné
zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu“.

9. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 21. října 2015
ZM vyhlásilo záměr prodeje části
pozemku parc. č. 2677 kat. území Petřvald u Karviné o výměře
cca 45 m2.

ZM rozhodlo:
 nevydat Obecně závaznou vyhlášku města Petřvaldu o nočním klidu a regulaci hlučných činností,

 zadat zpracování studie regenerace veřejného prostranství

mezi novou radnicí a ul. Kulturní v Petřvaldě.
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 10. 2015 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

71 700,00

72 782,15

63 054,66

Nedaňové příjmy

10 663,00

11 456,00

10 366,83

0,00

15,00

84,52

Přijaté transfery

15 626,10

20 218,68

14 713,87

PŘÍJMY CELKEM

97 989,10

104 471,83

88 219,88

Běžné výdaje

82 113,00

87 472,59

58 544,64

Kapitálové výdaje

33 633,00

37 037,55

31 039,32

VÝDAJE CELKEM

115 746,00

124 510,14

89 583,96

5 157,26

7 438,67

-8 171,57

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

14 519,65

14 519,65

14 394,24

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 600,00

0,00

0,00

-3 244,80

17 756,91

20 038,32

1 377,87

Kapitálové příjmy

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2015 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.			
Pavlína Malíková

Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou č. p. 1738
Dne 1. 10. 2015 byly zahájeny práce na stavebních úpravách
za účelem změny užívání domu
č. p. 1738 na dům s pečovatelskou službou. Práce, na které
město Petřvald získalo z programu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“ dotaci
Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 4 643 000 Kč včetně DPH,
provádí na základě výběrového
řízení společnost MH - Stavby,
s.r.o., IČ: 27776506, se sídlem
V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Termín dokončení
stavby je 30. 11. 2016. K 1. 12.
2016 tak budou mít občané měs-

ta Petřvaldu k dispozici dalších
celkem 17 bezbariérových bytů
s pečovatelskou službou, z toho

bude 6 bytů dispozičně 2 + kk
a 11 bytů 1 + kk.

Marcela Šopová, referent odboru
výstavby a životního prostředí

Zateplení MŠ K Muzeu
Na období letních prázdnin bylo
naplánováno zateplení budovy MŠ
K Muzeu. Práce byly započaty v srpnu a koncem měsíce září byly
úspěšně dokončeny. Výběrové řízení pro provedení těchto prací vy-

hrála firma Fenbau s.r.o. na základě
nejnižší cenové nabídky. Díky získané dotaci z fondu SFŽP jsme získali
85 % způsobilých nákladů na zateplovací práce a město ušetřilo nemalé finanční prostředky. Jsme rádi, že

zateplením této budovy jsme mohli pokračovat v nastoleném trendu
před dvěma lety, kdy se v rámci
dotačních titulů povedlo realizovat
zateplení MŠ 2. května a ZŠ Školní. Chtěl bych poděkovat zaměst-

nancům školky za jejich trpělivost
v době prováděných prací. Malým
školákům přeji, aby se jim v této
školce s novým kabátkem líbilo.
Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města

INFORMACE O ROZNÁŠCE
KALENDÁŘŮ NA ROK 2016
V termínu od 30. 11. do
6. 12. 2015 proběhne roznáška kalendářů města Petřvald na
rok 2016 do všech petřvaldských
domácností. Kalendář bude obsahovat užitečné údaje pro občany (důležitá telefonní čísla,
seznam kontaktů MěÚ Petřvald,
plánované akce, apod.). Občané, kterým v uvedeném termí-

nu nebude kalendář doručen do
schránky (chybějící nebo malá
domovní schránka), si ho mohou
vyzvednout osobně na podatelně
Městského úřadu Petřvald, kanc.
č. 102 v termínu od 8. 12. 2016.
Věříme, že se tento kalendář stane vaším užitečným pomocníkem
po celý rok 2016.
Odbor správní
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Chodník na ulici Závodní
Vzhledem k havarijnímu stavu
dešťové kanalizace pod panelovým chodníkem na ul. Závodní
bylo nutné v tomto úseku provést
její opravu. Dešťová kanalizace byla zrekonstruována a opět
zprovozněna. Při této příležitos-

ti byl nově vybudován chodník
ze zámkové dlažby. Tato stavba byla realizována Střediskem
údržby města Petřvald, za což
děkujeme.

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

Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města

Emmu Uherek

Valerii Terezu Hánovou
Foto: Pavel Římánek

INFORMACE PRO OBČANY
V úterý 8. 12. 2015 od 13:00 do 16:00 hodin bude v bývalé obřadní síni na Městském úřadě v Orlové - Lutyni zajištěna 1. konzultace odborných pracovníků KÚ MSK ke kotlíkové dotaci pro občany
z Orlové, Petřvaldu a Doubravy. Bližší informace k akci poskytneme
na tel. čísle 603 355 450.

Informace pro občany
Dne 29. 10. 2015 proběhla
kolaudace posledního úseku trasy kanalizace G a G1 na ul. V Zimném dole vybudované v rámci
stavby pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy
v důsledku doznívání důlních škod
po těžbě uhlí v Petřvaldě“.
Na základě výše uvedeného
vyzýváme vlastníky nemovitostí,
ke kterým byla vybudována kanalizační odbočení nebo je pro ně
reálné napojení z hlavního řadu
kanalizace, k provedení domovních přípojek kanalizace.
Před výstavbou domovní kanalizační přípojky je nutno učinit
tyto kroky:
1. zpracovat „projektovou dokumentaci“ přípojky: jednoduchý
technický popis záměru s příslušnými výkresy
2. předložit stanoviska
a) MěÚ Petřvald, MěÚ Orlová,
popř. rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštního předpisu
b) uzavřít smlouvy s vlastníky
pozemků, ve kterých bude přípojka umístěna, případně doložit souhlas osob (smlouvu),
které mají k pozemkům jiná

a) při nákladech na výstavbu 45 tis. Kč a provozních nákladech 18 tis. Kč/rok
b) při nákladech na výstavbu 60 tis. Kč a provozních nákladech 7 tis. Kč/rok
c) při nákladech na výstavbu 45 tis. Kč a provozních nákladech 5 tis. Kč/rok

práva – např. věcná břemena,
zástavní právo
c) doložit doklady prokazující
vlastnické právo žadatele, nelze-li ověřit v KN
d) předložit vyjádření provozovatele kanalizace – SmVaK Ostrava a.s., ke stavbě kanalizační
přípojky pro územní souhlas
3. požádat o územní souhlas
u stavebního úřadu
K bodu 1. místo napojení je
možno vyčíst z projektové dokumentace hlavního kanalizačního
řadu, která je k dispozici na odbo-

ru výstavby a ŽP. V této dokumentaci je rovněž možno orientačně
zjistit výskyt podzemních a nadzemních sítí.
K bodu 2. odst. b) Smlouvy
je nutné uzavírat pouze v případě, že přípojka bude umístěna
kromě vlastního pozemku i v cizích pozemcích, případně jsou
na pozemcích věcná břemena
nebo jiná práva – např. zástava
pozemku.
K bodu 2. odst. d) Vyjádření
SmVaK Ostrava a.s. – viz. informace na www.smvak.cz

K bodu 3. nutno doložit kopii
katastrální mapy.
Další informace jsou zveřejněny na www.petrvald.info v sekci
KANALIZACE.
Dotazy týkající se výstavby kanalizace vám zodpoví pracovnice Městského úřadu Petřvald, který sídlí na
náměstí Gen. Vicherka č. p. 2511
v Petřvaldě, nejlépe po předchozí telefonické domluvě: Šopová Marcela,
kancl. č. 203, tel. 596 542 915,
sopova@petrvald-mesto.cz
Šopová Marcela,
odbor výstavby a životního prostředí
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Údržba místních komunikací
v zimním období 2015 - 2016
Po dlouholeté spolupráci s firmou Jana Pulcerová bude zimní
údržbu místních komunikací ve
městě Petřvald nově provádět
p. Bohumil Šeda, IČ 410 62 311,
Panelová 1485, 735 41 Petřvald,
se kterým byla podepsána smlouva na základě výběrového řízení.
Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak zmírnilo
závady vznikající povětrnostními
vlivy a podmínkami ve sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací v průběhu zimního období.
Přesto se setkáváme se stí žnostmi na automobily parkující na
místních komunikacích (zejména
v obytných zónách např. Marjánka, Holubova kolonie, Na Svahu,
Finské domky a u panelových
domů na ul. Březinské). Z těchto
důvodů upozorňujeme řidiče motorových vozidel na dodržování
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a prováděcí vyhlášky č. 30/2001
Sb., k výše zmíněnému zákonu.
Jedná se zejména o parkování
vozidel na vozovkách, kde jsou
vytvářeny překážky v silničním
provozu i při provádění zimní
údržby místních komunikací (pluhování) a odvozu komunálního
odpadu. Zároveň vás upozorňujeme, že v případě neprůjezdnosti
nebude na této místní komunikaci prováděna zimní údržba ani
náhradní svoz odpadu. Pro informaci uvádíme seznam pořadí důležitosti udržovaných komunikací
pro zmírňování závad ve sjízdnosti
místních komunikací.

Operační plán odklízení sněhu
z místních komunikací
I. pořadí důležitosti – údržba
je provedena do 4 hodin od spadu
sněhu nebo vytvoření náledí, a to
na celé šířce vozovky: ul. Bučinská, Ludvíkova, Závodní, Klimšova, Podlesní, Gen. Svobody,
Školní, K Muzeu, Kulturní, J. Holuba, Modrá, Radvanická, část
Rychvaldské.
II. pořadí důležitosti – údržba
je provedena do 12 hodin od spadu sněhu nebo vytvoření náledí,
a to na celé šířce vozovky. Jedná
se o sběrné místní komunikace
a ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do I. pořadí.
Zimní údržbu na silnicích Ostravská, Michálkovická, Rychvaldská, Šenovská a Šumbarská
zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná. V případě vyhlášení
kalamitní situace, kdy většina
místních komunikací je nesjízdná
a neschůdná, není údržba prováděna dle plánu zimní údržby, ale
operativně dle povětrnostních
podmínek a situace na místních
komunikacích. Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech
z místních komunikací k nemovitostem. Děkujeme všem občanům
za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby ve městě
Petřvald.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA PROSINEC 2015
1. Svoz odpadů
		
		
		
		
		

ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
1., 2.,
8., 9.,
15., 16.,
22., 23.,
29., 30.,

2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
17.
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí-úterý)
		
28., 29.

Kamenná svatba manželů Mazurkových
Šedesátpět společných let
mají za sebou manželé Věra
a Valdemar Mazurkovi. Kamenná
svatba je nejen datum v kalendáři, ale je to hlavně důvod k veliké
oslavě. Ta byla započata v sobotu 17. 10. 2015 v obřadní síni
v nové budově radnice. Oslavenci
symbolicky obnovili svůj manželský slib a připomněli si dlouhou
cestu životem, plnou radostí
i starostí. Slavnostním ceremoniálem k jejich výročí svatby je
provedl Ing. Jiří Lukša, starosta
města, v doprovodu hudby, zpěvu a přednesu. Není to náhoda,
že jubileum, které manželé Mazurkovi oslavili, je označováno
jako kamenná svatba. Kámen je

tvrdý a vydrží dlouho, stejně jako
jejich svazek. Jejich již 65 let žijící rozhodnutí uzavřít manželství
nevzešlo jen z růžového klamu,
ale jistě ze zralého poznání a hlubokého vzájemného citu, o tom
svědčí mimo jiné i to, že vychovali tři děti, dcery Miluši a Soňu
a syna Rostislava. Dnes se těší
ze 4 vnuček, 6 vnuků a 6 pravnoučat. Děkujeme oslavencům,
že naše pozvání do obřadní síně
přijali. Přejeme jim, aby krásné dny, které spolu prožili, trvaly ještě dlouho a aby ve zdraví
a v pohodě užívali radosti, které
člověku skýtá život.
I. Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

G. Kochová,
referent odboru výstavby
a životního prostředí

POZVÁNÍ RODIČŮ K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Zveme rodiče čerstvě naro zených petřvaldských občánků
(tj. do 5 měsíců věku dítěte)
k slavnostnímu vítání:
• vítání občánků se konají v so boty v obřadní síni MěÚ Petřvald,
• konkrétní termín obřadu je
nutno dopředu dohodnout na
matrice:
tel. 596 542 904,

• v obřadní síni máme pro dítě
připravenou kolébku,
• spolu s rodiči se mohou slav nostního vítání zúčastnit i dal ší příbuzní vítaných dětí,
• během obřadu je povoleno fo tografovat a pořizovat video záznamy vlastními prostředky
anebo využít i fotoslužeb, které
jsou na místě k dispozici.

• pro každé dítě je uspořádán
samostatný obřad,

V případě zájmu o zveřejně ní údaje o narození dítěte v Pe třvaldských novinách je nutno
podepsat na matrice MěÚ Pe třvald souhlas se zveřejněním
(nutno předložit rodný list dítě te a doklad totožnosti jednoho
z rodičů).

• děti jsou vítány zástupci města,

I. Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

tomkova@petrvald-mesto.cz,
• vítání občánků je určeno všem
novorozeňatům s trvalým byd lištěm v Petřvaldě,

• délka obřadu je cca 20 minut,

Foto: Pavel Římánek

Ceremoniály k výročí svateb pořádá Komise pro občanské záležitosti
města Petřvaldu.
Toto výročí oslaví každý rok několik párů. V letošním roce se v obřadní
síni uskutečnily 3 zlaté svatby (50 let), 1 smaragdová svatba (55 let)
a 1 kamenná svatba (65 let).
Srdečně zveme manželské páry, které v příštím roce oslaví výročí svatby, do obřadní síně v budově radnice.
Termín obřadu si lze dohodnout na matrice, 1. NP – kancelář č. 104.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

pořádá ve čtvrtek 7. ledna 2016
„Den otevřených dveří“,

v budově na ulici Školní 246 v době od 14.00 do 17.00 hod.,
(Vstup vchodem od nové tělocvičny)
v budově na ulici Závodní 822 v době od 13.00 do 16.00 hod.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy

Učební plán 1. třídy:
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova

9
4
2
1
1
1
2

hodin
hodiny
hodiny
hodina
hodina
hodina
hodina

Vyučování v první třídě začíná v 8:00 hodin a končí zpravidla
v 11:40 hodin. Školní družinu můžou navštěvovat žáci 1. stupně
podle zájmu zákonných zástupců.
Přednost mají žáci prvních a druhých tříd. Pracovní doba školní dru-

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném
znění, který se bude konat ve dnech
21. a 22. ledna 2016
od 9:00 hodin do 16:00 hodin
(pro obě školy) na ulici Školní 246.
Zákonní zástupci počátkem ledna 2016 obdrží obálku, která
bude obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy,
b) dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku,

Informace pro rodiče žáků 1. tříd
Vážení zákonní zástupci, dále
Vás seznámím s průběhem zápisu
a začátku školního roku.
Z provozních důvodů se všechny děti dostaví k zápisu do ZŠ na
ulici Školní 246, dle časů, které
Vám budou zaslány. U zápisu uvedete, na kterou školu Vaše dítě
bude chodit. Pokud budete pro
dítě požadovat odklad, vyzvednete si žádost, tu vyplníte a odevzdáte paní učitelce. 10 dnů po
ukončení zápisu bude na vývěsní
tabuli školy a na webových stránkách uveden výsledek přijímacího
řízení – každý žák obdrží u zápisu
číslo, pod kterým bude uveden
na výsledkové listině. V případě,
že zákonní zástupci budou požadovat pro své dítě odklad povinné školní docházky, nejpozději
do 31. 5. 2016 předloží na ředitelství ZŠ doporučení odkladu,
které vystaví odborný lékař (popř.
klinický psycholog) a školské poradenské zařízení, na jehož základě bude ředitelkou školy povolen
odklad povinné školní docházky.
Před zahájením školního roku
budou žáci rozděleni do tříd ředitelkou školy. Do které třídy dítě
chodí, se dozvíte 1. září, kdy na
šatnách 1. tříd bude vyvěšen
jmenný seznam žáků.

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
vyhlašuje zápis do 1. tříd na školní rok 2016/2017

žiny je od 6:00 do 16:00 hodin.
Zápis do školní družiny proběhne při
zahájení školního roku 2016/2017
u vychovatelek školní družiny.
Aby dítě mohlo zvládnout náročnou situaci ve škole bez vážnějších problémů, mělo by být nejen
dostatečně vývojové a sociálně
zralé, ale také dobře připravené.
Posuďte sami, zda Vaše dítě splňuje toto DESATERO:
1. Dítě by mělo být dostatečně
fyzicky a pohybově vyspělé,
vědomě ovládat své tělo,
být samostatné v sebeobsluze.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné
kontrolovat a řídit své chování.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5. Dítě by mělo být schopné
rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se
v elementárních matematických pojmech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně
rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně
si zapamatovat a vědomě
se učit.
8. Dítě by mělo být přiměřeně
sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost.
10. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost v praktickém životě.
Ing. Zdeňka Kozlovská,
ředitelka školy

c) pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu dostaví.
Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.
Vážení rodiče, potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své
dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace,
které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. Dne 7. ledna 2016 si v době od 14:00 do 17:00 hod. můžete
v rámci „Dne otevřených dveří“ přijít naši školu prohlédnout. Zde
je několik informací o škole: Škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zaměřen na environmentální výchovu. Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání,
jehož hlavním cílem je naučit žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytnout žákům všeobecný přehled o ostatních oborech
a v souladu se současnými trendy jim dávat dobré základy dvou
cizích jazyků a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Škola pro žáky zajišťuje školy v přírodě, lyžařské kurzy,
jsme sponzory ZOO Ostrava – tygra ussurijského, zapojujeme se
do projektů EU i různých institucí, žáci se zúčastňují akcí pořádaných městem Petřvald, a do mnoha a mnoha dalších aktivit. Škola
má 25 tříd ve dvou objektech, odborné učebny, které jsou vybaveny moderní technikou, která je neustále inovována. Součástí školy je školní družina, která má 6 oddělení a kterou navštěvují žáci
1. – 4. ročníku. Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 35 pedagogů, 6 vychovatelek školní družiny, 2 hospodářsko-techničtí
pracovníci, vedoucí školní jídelny a 24 správních zaměstnanců,
školní psycholog. Nedílnou součástí školy je ZUŠ, která poskytuje vzdělávání v několika hudebních, tanečním a výtvarném oboru,
které vyučuje 10 pedagogů.
Ing. Zdeňka Kozlovská,
ředitelka školy

Beseda se spisovatelem
Naše spolupráce se Střediskem kulturních služeb v Petřvaldě,
pro nás zjednodušeně s knihovnou, velice dobře pokračuje. Už
dva roky například využíváme nabídku na setkání s hercem a propagátorem čtení moderních knih
Jakubem Hejlíkem, který přijíždí
se svým výborným programem Listování. Paní knihovnice nám také
poskytly cenné rady pro výběr knih
pro naše Dílny čtení a nyní zorganizovaly besedu se spisovatelem,
cestovatelem a tvůrcem televizních programů Arnoštem Vašíčkem. Žáky sedmých a osmých tříd
koncem října doslova strhl projev
člověka, který procestoval téměř
celý svět a který si splnil svůj chlapecký sen. A. Vašíček objevuje

a zkoumá záhady dávných civilizací nebo kmenů dodnes žijících
v odlehlých částech naší planety.
Zvláštní jevy ho lákají nejen k bádání a hledání odpovědí, ale i k literárnímu ztvárnění. Někteří žáci
si už knihy Zajatci ďáblova chřtánu
a Neuvěřitelné skutečnosti, které
máme ve škole, půjčili. A to je pro
nás, kdo máme rádi knihy a víme,
jak je někdy těžké vzbudit v mladých lidech jiskřičku zájmu o čtení, ta největší odměna. A panu
spisovateli přejeme další úspěšné
cesty. Nyní například vyrazil za novými zážitky do Velké Británie, kde
spolupracuje na řešení další záhady s pracovníky Britského muzea.
Mgr. Lenka Kocurková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
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„Nové cesty za jazykovým věděním“ aneb petřvaldské děti v Londýně

N a ko n c i l o ň s k é h o š ko l ní ho roku jsme se zapoji li do projektu (reg. č. projektu
CZ.1.07/1.1.00/56.2536) na základě výzvy č. 56 OPVK pod názvem „Nové cesty za jazykovým
věděním“. Díky němu naše škola dostala příležitost zorganizovat
pro vybrané žáky týdenní výjezd
do Velké Británie. V průběhu letních prázdnin byl škole tento jazykově-poznávací zájezd povolen.
Nastalo hektické období hledání
vhodné cestovní agentury a spousty papírování, na jehož konci bylo
na základě rozřazovacích testů
vybráno 20 kandidátů, kteří navštívili v termínu 12. – 18. října
Velkou Británii, konkrétně Londýn
a jeho okolí. Naši žáci absolvovali
velmi dlouhou cestu přes několik
zemí eurozóny - Německo, Belgii,
Holandsko, Francii, kde jsme se
v Calais nalodili na ranní trajekt.
V průběhu více než hodinu dlouhé
plavby jsme byli odměněni krásným, ale větrným výhledem z paluby na pobřeží Francie a samotný
přístav. Plavba se dětem moc líbila, někteří, protože byly opravdu
velké vlny, měli co dělat, aby se
udrželi na nohou. Po příjezdu do
Doveru jsme si udělali několikahodinovou zastávku, kdy jsme obdivovali Dover cliffs a pokochali jsme
se i pohledy z nedaleké vyhlídkové
restaurace. Ve večerních hodinách
jsme přijeli do městečka Catford,
předměstí Londýna, kde byla vět-

šina dětí ubytována v černošských
rodinách, z čehož měli někteří velký
multikulturní zážitek. Jejich dočasní rodiče, tzv. „hostmothers“ and
„hostfathers“ si každý večer české
děti vyzvedávali a ráno po snídani
je opět rozváželi na zvolené místo,
tzv. „meeting point“. Žáci si během
pětidenního pobytu v britských domovech mohli vyzkoušet jaké to je,
když druhá strana umí pouze anglický jazyk. Někteří dokonce naučili
své hostitele několik frází a slůvek
v češtině. Součástí pobytu byla povinná devítihodinová výuka v jazykové škole. Byly vytvořeny skupiny
a poté, co byly děti rozděleny, mohlo vyučování začít. Žáci ohodnotili i tuto zkušenost jako pozitivní,
a dokonce neměli problém s porozuměním. V polední pauze jsme
všichni s průvodcem navštívili nedalekou observatoř a nultý poledník na Greenwichi. Přitom jsme
se dozvěděli, že stojíme na místě,
kde se natáčel známý film Piráti
z Karibiku. Obdivovali jsme i více
než sto let starou dřevěnou plachetnici Cutty Sark a zaútočili i na
nedaleké obchůdky se suvenýry.
Následovala teplá večeře s noclehem v rodinách a po oba další
dny několikakilometrové pochody
metropolí Londýn. Zde jsme první
den absolvovali Southbank Walk
(procházku po jižním břehu Temže), mohli obdivovat zvedací most
Tower Bridge, který je natřen modrou královskou barvou. Nahlédli

jsme i do St.
Catherine´s
Docks, kde
snad náhodou kotvila
královnina
zlatá loďka
v yužívaná
pro zvláštní
příležitosti.
Prošli jsme
kolem Shakespearova
divadla Globe Theatre
a nechyběl ani the Tower of London,
který ukrývá korunovační klenoty
a jehož historie sahá až do 11. století a vlády Viléma Dobyvatele.
Při dalším poznávání města jsme
mohli obdivovat dílo architekta
Ch.Wrena, který navrhl St.Paul´s
Cathedral i samotné finanční centrum se spoustou světových bank,
pojišťoven i londýnskou burzou. Na
tomto místě na nás velmi příjemně
zapůsobil styl oblékání samotných
finančníků a úředníků. Odpoledne jsme měli rezervovány lístky na
London Eye – turistickou atrakci,
kde se nám naskytl dechberoucí
výhled na celý Londýn. A nejen to.
Díky dobré viditelnosti byla tato
obří atrakce velikým adrenalinovým
zážitkem. Tím ovšem prohlídka nekončila. Navštívili jsme 4D projekci zaměřenou na Londýn, která se
všem dětem velmi líbila. Děti lákaly i trhy, Covent Garden, které byly
v 70. letech přebudovány na turistickou atrakci a dodnes neztratily
nic ze své oblíbenosti. Na tomto
místě jsme nasáli atmosféru prodeje a obdivovali hudebníky i jiné
umělce, kteří v kavárnách zpříjem-

ňovali čas turistům i místním. Viděli
jsme také střídání stráží u Buckinghamského paláce, kde jako každý
den bylo hodně živo a neměli jsme
se téměř kde směstnat, dále pak
známou Oxford Street – ulici, kde
jsme se podivovali butikům věhlasných světových značek a cenám
většiny vystaveného zboží. Zastavili jsme se i na Trafalgar Square,
kde jsme na skok zavítali do National Gallery, ale naše žáky stejně
nejvíce upoutaly tzv. živé sochy.
Na závěr jsme absolvovali National History Museum. Tam si přišli
na své jak ti, kteří mají rádi drobné
živočichy, tak i ti, kteří obdivují vyhynulé druhy či kostry dinosaurů.
Můžeme konstatovat, že za krátkou
dobu jsme zhlédli maximum památek a o podívanou zkrátka nebyla
nouze. Myslím si, že nebudu lhát,
když za všechny zúčastněné řeknu
na závěr jediné. Děkujeme za tuto
jedinečnou multikulturní zkušenost
a přejeme si, aby takovýchto projektů do budoucna přibývalo.
Mgr. Jana Güntherová,
Mgr. Julie Janková, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, přísp. org.

Neobvyklý 28. říjen 2015
Státní svátky a významné historické události si u nás ve škole
připomínáme často a různými způsoby. Učíme se o nich a také připravujeme různé akce a projekty.
Vzpomínáte si třeba na velkou výstavu Dialog s pamětí inspirovanou
událostmi 17. listopadu, kterou jste
mohli loni vidět ve škole? A velký
projekt pana učitele Karáska propojený s historickým bádáním žáků
paní učitelky Jankové pod názvem
Pomník padlým z 1. světové války?
Dnes je umělecky ztvárněný jmenný seznam padlých hrdinů – legionářů součástí školní výzdoby. Stále
nám tak připomíná právě události
vedoucí ke vzniku Československé
republiky. Letos jsme si svátek vzniku samostatného Československa
připomněli opět jinak. Naši školu
oslovili organizátoři oslav 28. října
z Penzionu Luna v Havířově -Šumbarku. Přáli si uspořádat setkání
několika generací. Nabídku jsem
přednesla ve škole, a tak jsme

si s dětmi připravili několik básní
a krásnou klavírní skladbu a 20. listopadu jsme se vydali do Havířova.
Naši malou skupinu tvořili O. Čelechovský jako mužský doprovod a recitátorky A. Dronská, K. Křižáková
a N. Brychcyová, klavíristka K. Langerová a školní reportérky I. Kaloková a M. Homolková. Vypravili jsme
se do domova seniorů a zažili jsme
tam krásné odpoledne. Oslavy proběhly velice slavnostně v úplně zaplněné kulturní místnosti penzionu.
Vystupovali skauti držící také stráž
u státní vlajky, na setkání s prezidentem Masarykem zavzpomínala stoletá paní a skupina Veselé
harmoniky složená ze čtyř starších
pánů a jedné šedovlasé dámy zahrála na foukací harmoniky lidové
písničky. Celému programu vévodil
pan Malíř, veterán 2. světové války,
který v uniformě s vyznamenáními
a ve svých devadesáti třech letech
pronesl svůj pečlivě připravený
a zajímavý projev o vzniku Česko-

slovenska. A my
jsme přispěli recitací a krásnou
hrou na klavír. Pro
závěr programu
vybral pan Malíř
oblíbenou píseň
našeho prvního
pana prezidenta
Ach, synku, synku. Zpívali ji skoro
všichni zúčastnění. Jsem ráda, že
jsem se s dětmi
mohla této akce
zúčastnit. Byl to
nečekaně silný
zážitek. Naši žáci se podíleli nejen na programu, ale v další části
odpoledne si mohli promluvit se
zajímavými lidmi, s dalšími veterány 2. světové války, se členy legionářské obce, s obyvateli penzionu.
Povídali si o proběhlé oslavě, o událostech velkých dějin i o příbězích
z osobního života pamětníků. Na-

slouchali lidem, kteří chtěli vyprávět
a měli také o čem. Byla to nejzajímavější oslava státního svátku, jakou jsem kdy zažila, a těší mě, že
se naše petřvaldská mládež ukázala v tom nejlepším světle. Setkání
generací se opravdu povedlo.
Mgr. Lenka Kocurková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
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Dílny čtení

Knihy do školy!! Tak by mohl znít
neoficiální název projektu s docela
složitým názvem, který zní Nové
cesty za jazykovým věděním (reg.
č. p. CZ. 1. 07. /1. 1. 00/56.2536
na základě výzvy č. 56 OPVK).
Naší škole se ho podařilo získat
pro rozvoj jazykového vzdělávání
také v mateřském jazyce. V praxi
to znamená, že jsme nakoupili knihy téměř za 100 000 Kč. Jsou tak
po ruce učitelům a hlavně dětem,
které tak mohou lépe odstartovat
svou cestu za poznáním, že kniha
může být opravdu dobrým přítelem
i mladého člověka.
Čtenářské dílny
– organizace a zajištění
Čtenářské dílny umožňují rozvíjet čtenářství u dětí jiným způsobem
než v klasické hodině literární výcho-

vy. Základem je souvislé čtení textu
knihy (ne úryvku) sedm až dvacet
minut bez vyrušování. Děti čtou nabídnuté nebo své knihy. Cílem je získat jejich zájem o dočtení vybrané
knihy, což je podle nás předpokladem pro jejich pozdější samostatný výběr knih. V hodinách se také
vedou debaty o přečteném, pracuje
se různými metodami na zlepšování
porozumění čtenému textu. Hodiny
mají být příjemné, zajímavé a různorodé. Podporujeme zájem dětí, rozvíjíme jejich schopnost komunikovat
o knize a spojovat poznatky z textů
s vlastními prožitky. Pro příjemnou
atmosféru, která by měla být se čtením knih vždy spojená, využíváme
nově zařízenou relaxační místnost.
Máme zde hezké vybavení poskytnuté vedením města. Koberec,
křesla, pohodlnou pohovku a ná-

bytek na uskladnění knih. Projekt
zkoušíme v pěti
třídá ch našich
škol na pr vním
i druhém stupni,
také v jedné třídě
na Masar ykově
škole. Dílny čtení
probíhají v prvním
pololetí školního
roku 2015/2016.
Vedení školy náš
učitelský záměr
zlepšit čtenář skou úroveň našich dětí velmi podporuje. Máme
nový příjemný prostor nejen pro
čtení knih, ale i pro další školní aktivity, mohli jsme se zúčastnit kvalitního školení, měli jsme prostor
pro svobodný výběr knih, máme
podporu při všech aktivitách pro
rozvoj čtenářství. V posledních dvou
letech například chodíme na program Listování, pořádáme vánoční
akci spjatou se Dnem dětské knihy
nebo spolupracujeme s knihovnou

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

nabízející nám programy a besedy
přímo pro potřeby vyučování. Věřím, že práce spjatá s Dílnami čtení i naše snaha skončí úspěšně
a jejich výsledkem budou noví petřvaldští čtenáři. Tak zní i cíl našeho
projektu – podpořit výchovu aktivních a hlavně samostatných čtenářů, a tak i zvýšit šanci naší mládeže
na získání kvalitního vzdělání.
Mgr. Lenka Kocurková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
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BROUČKIÁDA
Dne 5. listopadu rozsvítilo
cestičku Petřvaldem několik
desítek broučků a berušek. Od
SKS vyrazil téměř stometrový
světýlkový průvod a prošel nejobydlenějšími částmi města.
Krásnou večerní procházkou
jsme udělali radost sobě i dětem, které si vyzdobily papírové
broučky a poponášely barevné lampiónky. Také přihlížejícím, jelikož průvod byl opravdu
dlouhý a pestrý. Po zpáteční
cestě jsme dali broučky spát
do připraveného zimního domečku a část průvodu si šla
nakonec poslechnout pohádku do knihovny…byl to hezký
podvečer.
Skrzyžalová Lucie,
kulturní referent

MILOVNÍCI DIVADLA, POZOR!!!
Město Petřvald pro své „milovníky divadla“ připravilo zájezd do NDM na muzikál
inspirovaný životním příběhem….aneb „z ošklivého káčátka hvězdou hvězd!“

FUNNY GIRL

Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennart

neděle 6. prosince v 16:00 hod. - Divadlo Jiřího Myrona
cena do 250,- Kč (vstupné + 60,- Kč doprava)

Objednávky ve středisku kulturních služeb – tel: 596 541 648, 723 909 247; e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
Havířov – Spořitelna 14.50 hod.
Petřvald – Vodárna 15.02 hod.
Petřvald – Na kopci 15.05 hod.
Petřvald – Březiny 15.08 hod.

Odjezdy autobusu:

Petřvald – Parcelace 15.10 hod.
Petřvald – Penny 15.12 hod.
Petřvald – Kaple 15.15 hod.
Petřvald – DPS 15.16 hod.

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 

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

PRO ZAJÍMAVOST
Významné světové a mezinárodní dny související s činností knihoven

PROSINEC
3. 12. Mezinárodní den lidí s postižením
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků
10. 12. Den lidských práv
11. 12. Světový den dětství (OSN)
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Kulturní pohraničí – vytvoření
moderní kulturní infrastruktury
v Jasienici a Petřvaldě - reg.č.
CZ.3.22/3.3.05/12.03344 - beseda s Darinou Krygiel, výtvarnicí a ilustrátorkou knížek pro děti
a mládež
Dne 20. 10. 2015 se v dopoledních hodinách sešli v prostorách zmodernizovaného dětského
oddělení zdejší knihovny děti
třetí třídy ze Základní školy Petř vald a jejich spolužáci, teď
už i kamarádi, ze spřáteleného
města Jasienica, aby si spo -

lečně poslechli besedu s polskou výtvarnicí a ilustrátorkou
knížek pro děti a mládež paní
Darinou Krygiel. Tato akce se
konala v rámci projektu Kulturní pohraničí – vytvoření mo derní kulturní infrastruktury
v Jasienici a Petřvaldě - reg.č.
CZ .3. 22/3.3.05/1 2 .0334 4.
Projekt je spolufinancován z pro-

Galerie Nad knihami
Nová výstava v knihovně je
věnována dvěma výtečným petřvaldským fotografům. Zvířata
a rozmanitou přírodu představují
fotky pana Karla Návrata a známé

světové památky a místa zvěčnil
na svých fotografiích pan Pavel
Římánek. Srdečně vás tímto zveme na výstavu, kterou můžete přijít obdivovat až do 31. 1. 2016.

středků Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko –
Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013.
Paní Darina se s dětmi přivítala v českém i polském jazyce
a pak jim řekla něco o sobě jak se k malování dostala, jaké
knížky ilustrovala a ukázala jim
na internetu své webové stránky. Dětem se moc líbily její obrázky i to, že si z webových stránek
mohou stáhnout tolik oblíbené
vystřihovánky. Pak následovaly
otázky na paní Darinu a nakonec
výtvarná aktivita. Děti dostaly

pastelky a rozstříhaný obrázek
s několika políčky, který musely
vybarvit podle předem určeného
klíče. Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec se to dětem
povedlo a pomocí magnetek své
výtvory připevnily na tabuli. Společně tak daly dohromady čtyři krásné obrázky vztahující se
k různým ročním obdobím. Před
rozloučením paní Darina rozdala
dětem své vystřihovánky na tvrdém papíru s krátkou pohádkou
o lišce. Dětem se akce velmi líbila. Velkou výhodou bylo, že paní
Darina mluví česky i polsky. Děti
tak neměly problém s pochopením některých slovíček.

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

Pobočka
Technické muzeum Petřvald
Stálá
expozice

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

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

Vánoční vločky
Šišky s perlami

Termín

Popis akce

2. - 3.
a 8. - 10.12.
15. - 22.12

Předvánoční tvoření s povídáním p. faráře V. Zatloukala o Vánocích
Výroba vánočních ozdob, pro ZŠ

Na akce se prosím předem objednejte • tel.: 596 541 092 • e-mail: petrvald@muzeumct.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Kde by se vzalo to dobro?
Adventní zamyšlení
Když jsem začal učit náboženství na jedné brněnské škole, přihlásilo se samo od sebe děvče,
které mi řeklo: „Já v Pána Boha nevěřím, protože kdyby byl Bůh, kde
by se vzalo to zlo?“ Při každé hodině náboženství jsem na její otázku
myslel a ona pozorně naslouchala.
Po nějaké době mě cestou z náboženství překvapila: „Víte, já o tom
pořád přemýšlím. Ale kdyby Bůh
nebyl, kde by se vzalo to dobro?“
(Z knihy Jiřího Mikuláška)
Tak brzy přichází tma a někdy na
nás padá strach. Tolik zlých zpráv,
tolik obav, tolik starostí... Ale do
toho přichází doba adventu, kdy
v nás rezonují slova žalmu 139:
„Žádná tma pro tebe není temná:
noc jako den svítí.“ Světlo vstupuje do světa zahaleného temnotou!
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to
přicházelo do světa.“ (Jan 1,5.9)
Sednout si k adventnímu věnci
a každý další týden rozsvítit o jednu svíci více pomáhá nahlédnout
na svůj život a uvědomit si, že do

něj vstupuje láska. Ta jediná dává
životu smysl a ta jediná umí zkoumat a poznat vše bez odsuzování.
Láska, která se ukazuje světu
jako nevinná a bezbranná; to Dítě,
na jehož narození se připravujeme.
Láska, která působí zázraky,
sama však není ušetřena bolestné oběti.
Láska, která je darem sebe
sama, avšak nežádá nic pro sebe.
Láska, která čeká, že na její
volání přijde naše odpověď lásky.
Přeji vám, drazí spoluobčané,
aby adventní čas přinesl do vašich
domovů pokoj a abyste ve světle
Slova, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi, otevřeli svá srdce důvěře a naději.
V závěru tohoto adventního zamyšlení si dovolím ocitovat P. Vojtěcha Kodeta: „Dobro je silnější
než zlo a každý skutek čisté lásky
je víc než mnoho nenávisti.“ Věnujme svou pozornost dobru, které můžeme vykonat, a najdeme
v sobě odpověď na otázku položenou ze začátku.
P. Vít Zatloukal,
petřvaldský farář

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

Vánoční pořad bohoslužeb:
24. 12. mše svatá v Domově pro seniory
"Půlnoční" mše svatá
		
25. 12. Slavnost Božího narození - mše svatá
26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše svatá
27. 12. Svátek sv. Rodiny – mše svatá
jesličková pobožnost s koledami
31. 12. sv. Silvestr, poslední den roku – mše svatá
1. 1. 16 Slavnost Matky Boží - Nový rok – mše svatá

10:00 hod.
22:00 hod.
09:00 hod.
09:00 hod.
09:00 hod.
15:00 hod.
16:00 hod.
10:00 hod.

Adventní koncert
V neděli 13. 12. 2015 v 15:00 hodin vystoupí a zahraje v kostele
sv. Jindřicha Moravian woodwind quintet (Moravské dechové kvinteto).
Přednese tyto skladby: C. M. Schönberg - Les Misérables (suita), G. Bizet
- Carmen (suita), P. I. Čajkovskij - Louskáček (suita)
Srdečně vás zveme k zastavení a zpříjemnění si adventního odpoledne.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek koncertu bude věnován na podporu maminek v tísni.
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Okénko Domova Březiny
Možná, že čtenáři Petřvaldských
novin, kteří čtou také články v okénku Domova Březiny, nabyli dojmu,
že v našem domově žijeme v tomto
roce pouze vzpomínkami na minulost – čtyřicetiletou historií existence Domova Březiny. Je pravda, že
jsme si při několika příležitostech
historii DB připomínali, ale mimo to
jsme pro naše uživatele stále připravovali tradiční a oblíbené společenské akce, výlety, návštěvy jiných
zařízení pro seniory a další aktivity.
Novinkou bylo vystoupení hudební skupiny Trio seniores ve středu
8. října 2015 při setkání našich uživatelů v „kavárně“. Bez přehánění
lze napsat, že hudební a pěvecké
umění těchto tří vitálních seniorů
vyvolalo u všech přítomných nad-

šení. Pánové, kteří bez přestávky
hráli téměř dvě hodiny, „nakazili“
naše seniory radostí. Velmi se těšíme, že nás brzy opět navštíví.
Další novinkou je započetí mezigeneračních setkání našich seniorů s dětmi z Mateřské školy Karla
Dvořáčka v Orlové. První setkání
proběhlo 15. října 2015 – paní
Knapíková, paní Krenžolková a paní
Wykretová navštívily za doprovodu
dvou instruktorek sociální péče děti
v jejich škole. Děti připravily pod vedením paní učitelky Hanzlové krátké vystoupení, naše seniorky jim
přečetly několik pohádek a všichni společně připravili, upekli a pak
s chutí snědli jablečný štrúdl. Zcela jistě se v podobných návštěvách
bude dále pokračovat, protože jsou

pro obě věkové skupiny velmi přínosné. Neobvyklou akcí, která není
sice novinkou, ale naši uživatelé
se jí zúčastnili teprve podruhé, byl
2. ročník festivalu Orlovské múzy.
Velké společenské setkání klientů regionálních zařízení poskytujících sociální služby, jenž proběhlo
v Domě kultury města Orlová dne
21. 10. 2015, bylo mimo jiné příležitostí prezentovat výsledky tvůrčí
činnosti v podobě přednesu poezie,
zpěvu, tanečních kreací či divadelních scének. Malá skupinka členů
Březiňanky, pěveckého sboru, který tvoří účastníci pravidelného skupinového zpívání v DB (bývá každé
pondělí dopoledne), zazpívala ve
složení paní Wykretová, pan Brožek
a pan Korecki tři lidové písně. Za

svůj zpěv získala ocenění posluchačů i poroty. Skupina našich uživatelů rovněž přijala pozvání Nového
domova v Karviné k účasti na Sportovně společenských hrách, které
v tomto zařízení pro seniory proběhly dne 8. října 2015. V Domově
Březiny jsme 3. listopadu 2015 zorganizovali Podzimní olympijské hry,
kterých se mimo dvou družstev DB
účastnili soutěžící z domovů seniorů Helios a Luna z Havířova, Vesna
z Orlové a Nový domov z Karviné.
Všichni účastníci her vyjadřovali
maximální spokojenost s příjemnou soutěžní atmosférou, bohatým
občerstvením a pěknými věcnými
cenami pro tři nejlepší jednotlivce.

v dresu dospělých 600. utkání! Diváků - 120.
28. 10. - mistrovské utkání okr.
přeboru (13. kolo).
TJ PETŘVALD – VĚŘŇOVICE 1:2 (1:1).
Branka a asistence: 43. P. Przywara (O. Kostka).

O porážce Hepa rozhodly hrubé individuální chyby!
17. 10. - mistrovské utkání krajské soutěže (10. kolo).
TJ PETŘVALD – SKOTNICE 3:2 (1:2).
Branky a asistence: 45. V. Gellnar
(D. Kršák), 61. F. Marek (D. Kršák),
90. F. Marek (D. Kršák).
Hepáci dokázali otočit zápas z 0:2
na 3:2!

Petr Rokosz, instruktor sociální péče
Domov Březiny, p. o. Petřvald

TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
3. 10. - mistrovské utkání okr.
přeboru (9. kolo).
TJ PETŘVALD - FK TĚRLICKO
3:0 (2:0).
Branky a asistence: 11. L. Chromik (K. Biela), 20. J. Sklepek (P.
Przywara), 69. J. Kozubjak (P. Przywara).
Diváků - 150. Velmi dobrý výkon.
Před utkáním byl oceněn T. Volný,
který proti Doubravě sehrál v dresu dospělých Hepa 700. zápas
(4. místo v „Historické tabulce“).

10. 10. - mistrovské utkání okr.
přeboru (10. kolo).
ALBRECHTICE „B“ - TJ PETŘVALD
0:3 (0:2).

Branky a asistence: 12. P. Przywara (L. Chromik), 36. T. Volný (J. Kolek), 88. J. Karkoška
(D. Vodák).
Hráči Hepa měli po celý zápas
výraznou převahu, jenže v koncovce byli málo produktivní. Diváků - 60.
17. 10. - mistrovské utkání okr.
přeboru (11. kolo).
TJ PETŘVALD - Viktoria BOHUMÍN
5:0 (4:0).
Branky a asistence: 23. T. Budina
(T. Volný), 24. T. Budina (O. Cudrák), 31.
T. Volný (O. Kostka),
43. J. Kolek (P. Przywara), 90. T. Budina
(P. Przywara).
Výborný výkon v 1.
poločase. Diváků 80.
24. 10. - mistrovské
utkání okr. přeboru
(12. kolo).
SLOVAN ZÁBLATÍ - TJ
PETŘVALD
4:1
(2:0).
Branka a asistence:
75. L. Chromik (P. Przywara).
Hráči Hepa přišli o neporazitelnost po 12 mistrovských zápasech
v řadě, brankář P. Jonšta odchytal

Diváků - 200. V souboji vedoucích
týmů soutěže zvítězili zaslouženě
hosté, i přes porážku zůstali hráči
Hepa v čele tabulky (už jen s jednobodovým náskokem).
M. Sikora, trenér
J. Vlček,asistent trenéra
P. Šilhánek, vedoucí mužstva

DOROST
3. 10. - mistrovské utkání krajské
soutěže (8. kolo).
TJ PETŘVALD – ALBRECHTICE
3:0 (2:0).
Branky a asistence: 12. L. Budina
(F. Marek), 33. V. Zajíček (-), 83.
L. Budina (P. Bitala).
Výborný výkon.
11. 10. - mistrovské utkání krajské soutěže (9. kolo).
SK BRUŠPERK - TJ PETŘVALD
5:3 (1:2).
Branky a asistence: 14. - 1:0, 26. 1:1 F. Marek (V. Zajíček), 42. - 1:2
J. Sztymon (V. Zajíček), 47. - 2:2,
54. - 3:2, 72. - 3:3 P. Bitala (V. Zajíček), 83. - 4:3, 90. - 5:3.

24. 10. - mistrovské utkání okr.
přeboru (11. kolo).
SEDLIŠTĚ - TJ PETŘVALD 3:2 (1:1).
Branky a asistence: 40. F. Marek (J. Sztymon), 89. F. Marek
(L. Foltýn).
Po této nečekané porážce klesli
dorostenci v tabulce na 4. místo.
Ing. P. Bitala, P. Gorovič,
trenéři

STARŠÍ ŽÁCI
Mistrovská utkání krajské soutěže:
TJ PETŘVALD – TĚRLICKO
0:7.
Soupeř naše hráče přehrál ve
všech směrech.
TJ PETŘVALD – TOŠANOVICE 11:0.
Branky: B. Stoklasa 3, D. Ševčík
3, M. Šebesta 2, D. Klos, J. Šelong a D. Bartosz.
Hepáci podali výborný výkon, tímto vítězstvím si vyměnili se soupe-

prosinec 2015
řem místo v tabulce a posunuli se
na 10. místo.
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD
5:1.
Branka: B. Stoklasa.
Poslední zápas v roce klukům nevyšel, po podzimu jsou na 10. místě s 6 body (11. Tošanovice 3, 12.
ČSAD Havířov 3).
M. Sekera, I. Vlček,
trenéři

MLADŠÍ ŽÁCI
11. kolo 1. 11. 2015
Dobrá - TJ Petřvald 1:4(0:3)
Góly: Kačor 3x, Sobek
10. kolo 24. 10. 2015
TJ Petřvald - H. Žukov 1:2(1:1)
Gól: Sobek
9. kolo 17. 10. 2015
TJ Petřvald - Tošanovice 4:3(0:2)
Góly: Lach 2x, Pokorný, Sobek
8. kolo 11. 10. 2015
Č.Těšín - TJ Petřvald 4:2(3:0)
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Góly: Kačor, Sobek
Velmi dobrý výkon, škoda neproměněných šancí.
7. kolo 3. 10. 2015
TJ Petřvald - Těrlicko 0:7(0:4)
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
8. kolo 27. 10. 2015
TJ Petřvald - I. Petrovice 7:11
(3:3)
Góly:Kačor 5x, Böhm, Bitala
7. kolo 22. 10. 2015
H. Žukov - TJ Petřvald 9:9(3:4)
Góly:Kačor 7x, Lach, Šoch
6. kolo 8. 10. 2015
Bohumín "A" - TJ Petřvald 11:5
(7:3)
Góly: Kačor 3x, Stavař, Šoch
5. kolo 1. 10. 2015
TJ Petřvald - MFK Havířov "A" 6:9
Góly: Kačor 5x, Lach

Stará garda
11. 10. se uskutečnil na Hepu
turnaj starých gard u příležitosti
710. výročí vzniku Petřvaldu, kterého se zúčastnila 4 družstva. Po

PODĚKOVÁNÍ
Dne 9. 10. 2015 jsme se zúčastnily setkání 70. a 75. letých
občanů s představiteli města Petřvald. Bylo to velmi zdařilé odpoledne. Příjemným překvapením bylo vítání nádhernou květinou,
růží, a následně jsme byli všichni požádáni o podpis do kroniky
města. Po úvodním slovu místostarosty města Ing. Petra Dvořáčka následovalo pásmo umělců Moravskoslezského divadla, které
bylo sestaveno z kupletů, operet, muzikálů a písní z filmů s orientací na víno, ženy a zpěv. Nejen zpěv, ale i taneční kreace byly
velmi působivé a vyvolaly vzpomínky na naše mládí. Leč všechno
končí a tak duet z muzikálu Fantom opery ukončil pásmo umělců,
za což jim patří dík nás všech. Chceme tímto poděkovat zastupitelům města Petřvald za toto nevšedně prožité odpoledne. Není možno nepoděkovat všem těm, kteří se fyzicky podíleli na organizaci,
která neměla chybu, bylo to zkrátka na jedničku. Závěrem chceme
popřát jak zastupitelům, tak všem pracovníkům městského úřadu
hodně úspěchů při řešení záležitostí týkajících se správy města.
Dagmar Gojová, Emilie Glosová, Jarmila Bartalosová

prvním zápase v přítomnosti všech
4 zúčastněných týmů turnaj slavnostně zahájil místostarosta Petřvaldu Ing. Petr Dvořáček.

I. Veteráni TĚRLICKO - Veteráni SK ŠENOV		
Branky: R. Vyčesaný 3, D. Šleis 2, Š. Husar - M. Hrdlica.

6:1 (5:0).

II. Veterans PETŘVALD - AZ HAVÍŘOV			
Branky: K. Szlauer - L. Szkutek, A. Malysz.

1:2 (0:0).

III. utkání o 3. místo: Veterans PETŘVALD - SK ŠENOV
8:1 (6:0).
Branky: M. Křístek 4, M. Budina 2, P. Kolibač, V. Sobek - R. Kunčický.
IV. finále: Veteráni TĚRLICKO - AZ HAVÍŘOV		
Branky: R. Vyčesaný - I. Hanzlík, na penalty 4:3.

1:1 (1:1).

Celkové pořadí: 1. Veteráni TĚRLICKO, 2. AZ HAVÍŘOV, 3. Veterans PETŘVALD, 4. SK ŠENOV.

K. Szlauer, P. Bőhm, M. Křístek,
Z. Kantor, P. Kolibač, M. Miksa,
O. Cudrák, P. Poloch a Š. Levánszký.

Družstvo Veterans PETŘVALD reprezentovali: V. Král, P. Káňa, M.
Budina (k), P. Ožana, Z. Krmášek,

Ceny všem týmům předali místostarosta města Ing. P. Dvořáček
a předseda oddílu P. Gorovič.

TJ Sokol: FSP nastoupí do 9. ročníku
Podbeskydské florbalové ligy
Po několikaměsíční pauze se
petřvaldský florbalový tým opět
připravuje na turnaje. Již po šesté jsme se přihlásili do velmi zajímavé Podbeskydské florbalové
ligy, která sdružuje celky z celého
Moravskoslezského kraje. Letos
se dokonce do soutěže přihlásil
i tým z Olomouce, který tak rozšíří dosah PFL o další pořádný
kus. Mimo tento nový celek se
zde představí Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí,
Polanka nad Ostravicí, Morávka, Stará Bělá, Kopřivnice a Palkovice. Všechny tyto týmy budou
zápasit s Florbalem Sokol Petřvald v sedmi turnajích konaných
mezi listopadem 2015 a březnem
2016. Celkem odehrajeme osmnáct utkání, ve kterých se bude

Sportovní ples
Výbor oddílu kopané pořádá tradiční ples v KD v sobotu
30. 1. 2016 od 19.00. K poslechu a tanci hraje DUO WEGA, vstupenky si můžete objednat u pana Sobka, č. tel.604 610 146.

bojovat o každý bod. Dne 29. 11.
2015 tak započne našemu týmu
zimní sezona, ve které bychom
rádi navázali na historický bronz
z letní Hornické florbalové ligy 15.
Shrnutí sportovní a provozní činnosti týmu i celého petřvaldského
Sokola za rok 2015 bude publikováno v následujícím vydání PN.
Prozatím můžeme konstatovat,
že zájemci o sportovní, cvičební
a společenské aktivity mají stále
možnost využít tělocvičnu s potřebným zázemím a vybavením.
Bližší informace o dostupnosti
tělocvičny a nabízených službách
získáte na webových stránkách:
sokolpetrvald.mypage.cz nebo na
telefonním čísle 604 377 409.
Za TJ Sokol Petřvald Petr Lehner

PODĚKOVÁNÍ
Dožila jsem se letos určitého věku a dostala jsem pozvání na
setkání jubilantů našeho města. Váhala jsem, zda se zúčastním.
Den „D“ byl krásný, slunečný a já jsem se rozhodla jít. Po příchodu do KD jsem byla přivítána krásnou růží a nádherně vyzdobeným
sálem, kde se scházeli moji vrstevníci. Po úvodním projevu a popřání všeho dobrého panem místostarostou začal program herců
Moravskoslezského divadla. Bylo krásné poslouchat v jejich podání operetní a muzikálové melodie, doplněné tancem a vtipným
moderováním. I pohoštění bylo výborné, nálada skvělá. A odpoledne rychle uběhlo. Protože vím, že v dnešní době „nejsou peníze,
čas,…“, tak si o to více vážím a děkuji všem, kteří se o naše krásné a příjemně prožité odpoledne postarali.
Valušková s doprovodem

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
za vstřícnost a ochotu při přípravě a realizaci našeho svatebního obřadu celému
týmu KPOZ v čele s paní matrikářkou Tomkovou a oddávajícímu panu Přečkovi. Dále
děkujeme za kulturně-vzdělávací předkrm
pro naše svatebčany v Technickém muzeu
v Petřvaldě, krásně nazdobený svatební
den plný dobrot v restauraci Petřvalďanka, šikovné paní kadeřnici Blachurové za
nádherný účes a v neposlední řadě Zahradnictví Šeda za perfektní kytice pro nevěstu a její dámskou družinu.
Jana a František Lehnerovi

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom popřát krásné vánoční svátky a šťastný nový
rok 2016 paní doktorce Hedvice Krkoškové. Zároveň bychom jí
chtěly moc poděkovat za její odbornou a profesionální péči, se
kterou přistupuje ke svým pacientům. Paní doktorku máme moc
rády a velice si jí vážíme. Je to výjimečný člověk. Přejeme jí proto
do nového roku 2016 hodně pracovních úspěchů, zdravíčko, štěstíčko a rodinnou pohodu.
Za všechno moc děkují sestry Andrea a Karin Starečkovy

Petřvaldské noviny
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Blahopřání
Kdysi jste si prstýnky dali a už je to pár let. Věčnou lásku jste
si slibovali a ten slib nikdy nevzali jste zpět. My přejeme, ať dál
vaše láska pučí jak jarní kvítí a slunce na cestu stále vám svítí.
Manželům Janu a Marii Zientkovým ke zlaté svatbě gratulují
a zdraví, lásku, štěstí a životní pohodu přejí děti s rodinami.

Blahopřejeme jubilantům
Karel Mojestík
Leo Chrobák

80 let
80 let

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

Uzavřená manželství
František Smělík
a Jana Lehnerová

Už je to pěkná řádka let, co vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali, úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět a je to dlouhých 50 let.
Dne 31. prosince 2015 oslaví výročí zlaté svatby
manželé Daniela a Jiří Rakovi. Tak jako kdysi ať vám v srdci
zvony znějí! Lásku a štěstí vám k výročí přeje Iveta s rodinou.

Dne 1. listopadu 2015 oslavila své 75. narozeniny paní Emilie Glosová.
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky Ti za celou rodinu
přejí dcera Pavla a vnuk Martin.

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Valerie Tereza Hánová
Dominika Kolářová
Viktorie Myjavcová
Ema Riedlová
Emma Uherek
Lukáš Wittek
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané

Dne 29. října 2015 oslavil nádherných 90 let pan Maxmilián Pavelek.
Hodně štěstí, zdraví, ať Tě život stále baví a humor neschází.
Vše nejlepší přejí manželka Libuše, synové Milan a Luboš
s manželkou Evou, vnučky Deniska, Katka s manželem, vnuk Leoš
a pravnuci Ondra, Adámek a Matýsek.

Jarmila Budinová
Evelyna Koniuchová
Marie Nowaková
Anna Zachníková

93
72
81
84

let
let
let
let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínáme
Dne 1. prosince 2015 uplyne rok, kdy nás opustila paní Růžena Harantová,
drahá maminka, babička, prababička a tchýně. S úctou a láskou vzpomínají
dcery Jana, Marcela a syn Tomáš s rodinami a rodina Kaniova.
Děkujeme všem za vzpomínku.

Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil, ten nikdy neodešel.
Dne 20. prosince 2015 vzpomeneme na 1. smutné výročí úmrtí
paní Bronislavy Rojkovičové. Zemřela náhle ve věku 85 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Syn Antonín s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal. Ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 23. prosince 2015 uplynou 4 roky od úmrtí paní Ludmily Trombikové.
Společně s vnoučaty a pravnučkami Viktorkou a Emily s láskou vzpomínají manžel
Jaroslav s dcerou Naděždou a synem Jiřím.

Moc na Tebe vzpomínáme a v srdci Tě stále máme.
Za vše dobré děkujeme a nikdy na Tebe nezapomeneme.
Dne 10. listopadu 2015 vzpomínáme 95. narozeniny paní Milady Škutové.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcera Alena s rodinou.

Dne 23. listopadu 2015 uplynulo
15 let, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička
paní Anna Seberová. Vzpomínají
dcera Anna a vnuk Lukáš.

Kdo zůstal v srdcích těch, které
opustil, ten nikdy neodešel.
Dne 22. listopadu 2015 jsme
vzpomněli 1. výročí úmrtí
pana Rudolfa Kožucha.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie a dcery Svatava
a Šárka s rodinami.

Dne 21. prosince 2015 vzpomeneme nedožité sté narozeniny
maminky a babičky
paní Marie Pavelkové. S úctou
a láskou vzpomíná dcera Anna
s manželem Jiřím a celá rodina.

prosinec 2015
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Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 19. prosince 2015 by se dožila 73 let
paní Irena Sobková. S láskou a úctou
vzpomínají manžel Otakar, syn Vlastislav
s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Dne 25. listopadu 2015 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí naší maminky,
babičky, prababičky, tety a tchýně
paní Jiřiny Šimurdové. S láskou a úctou
vzpomínají dcera Jarmila, syn Pavel
a celá rodina.

To, že se rána zhojí, je jen zdání,
v srdci nám zůstává bolest a vzpomínání.
Kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 5. prosince 2015 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí maminky paní Zuzany Izaiašové.
S láskou a úctou vzpomíná syn Tonda, syn
Rosťa s rodinou a vnuk Tomáš s rodinou.

Od života pro sebe jsi nic nežádal, jen pro své děti
a rodinu jsi žil. Své zlaté srdce jsi nám daroval.
Kdybychom láskou budit je chtěli, neozve se nám
vícekrát, utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 1. prosince 2015 uplyne rok od chvíle, kdy odešel
od všeho, co v životě miloval, můj drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan Bořivoj Skýba.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Olga,
dcera Ivana a syn Bořivoj s rodinami.

Těžko se smířit s tím, co život vzal,
jen vzpomínky a lásku nám, tatínku, nechal.
Dne 21. listopadu 2015 by se dožil 78 let náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Martin Sobol. S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Mária, děti Miroslav, Martin,
Alena, snacha Marta a zeť Jan, vnoučata Martina,
Jarek, Michal, Petr, Tomáš, pravnoučata Sára,
Sebastián a Martin.

Dne 20. prosince 2015 uplynulo již 12 let
od úmrtí mého manžela
pana Ing. Otakara Bernatíka.
Odešel jsi náhle bez rozloučení a nám zůstal
jen stesk. Však co zanechal jsi, tu stále žije
s námi, tak i Tys tu zůstal, byť jen ve vzpomínání.
Vzpomínají manželka Zdeňka,
synové Jiří a Petr s rodinami.

Úmrtí
Přestalo tlouci srdce Tvé znavené, nebylo
z ocele, nebylo z kamene. Bolestí znaveno
přestalo bít, nebylo léku, jímž mohlo by žít.
Těžko se nám bude tady bez Tebe, Mirečku, žít.
V hlubokém zármutku oznamujeme všem
přátelům a známým, že dne 14. října 2015
zemřel náhle ve věku 69 let nás milovaný
druh, dědeček a kamarád
pan Miroslav Krkoška. Zarmoucená rodina.

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem
příbuzným a známým smutnou zprávu, že
nás navždy opustila dne 16. října 2015 v den
svých 93. narozenin paní Jarmila Budinová.
S naší drahou zesnulou se naposledy
rozloučíme v úzkém kruhu rodiny.
Zarmoucená rodina.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
FIRMA STELMAR

s.r.o.

se sídlem v Elektrárně Dětmarovice

hledá
do svého pracovního kolektivu pracovníky do středisek:

-

stavební

(izolatér,klempíř,stavební dělník,technolog-rozpočtář)

-

strojní

( zámečník, svářeč, armaturář, čerpadlář, turbinář, potrubář, technolog)

-

elektro

(elektromontér, pracovník MaR )

Praxe v údržbě energetických zařízení vítána !

Kontakt :

telefon: 596585924, e-mail: d.peterkova@stelmar.cz

Petřvaldské noviny
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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

UŠETŘETE NA VÁNOCE
Při nákupu nad 2000,- vč.dph výběr
příslušenství v hodnotě 10% ZDARMA!!!
AKCE pro občany MĚSTA PETŘVALD.
QT Technik spol. s r.o.
Tešínská 650/201 Ostrava
Tel.: +420 736 626 938
e-mail: info@QT.cz www.QT.cz

Platnost slevy
1.12. - 31.12.2015
Slevy nelze kombinovat ani sčítat.

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

prosinec 2015
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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

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
Vánoční prodej začíná od 1. prosince 2015

Denně od 9.00 - 17.00 hod.
Naproti mlýnu v Šenově - ul. U rybníků
(pod ČSAD rybník u hlavní cesty).
(kapr, amur, tolstolobik, pstruh, štika, candát, sumec a jiné)

Ryby zabíjíme, kucháme a stahujeme.
www.prodejrybsenov.cz

Tel.: 739 522 911
AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199
e-mail:

ondruch.jiri@seznam.cz

KOUPÍM dům, chatu,
popř. parcelu.
Možno i zadlužený.
Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608370379

Informace k inzerci
v Petřvaldských
novinách
• za zveřejnění inzerce v PN
zaplatí inzerující 6 Kč
včetně DPH za 1 cm2
• inzerce je zveřejněna
na základě objednávky
(vzor na www.petrvald.info)
• šíře sloupců pro inzerci
jsou stanoveny takto:
4,5 cm
9,3 cm
14,2 cm
19 cm
• podrobnější informace
k inzerci jsou zveřejněny
na www.petrvald.info

Petřvaldské noviny
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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

- 20%
NA PŮJČOVNU NÁŘADÍ PRO OBČANY A ŘEMESLNÍKY
MĚSTA

PETŘVALD

QT Technik spol. s r.o.
Tešínská 650/201 Ostrava
Tel.: +420 736 626 938
e-mail: info@QT.cz www.QTpujcovna.cz

Platnost slevy
1.11. - 31.12.2015
Slevy nelze kombinovat ani sčítat.

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
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