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 Rozpočet města
na rok 2016
 23. reprezentační ples
 Informace cestujícím
 Pohádkový karneval

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
24. února 2016
v 16.00 hod.
v kulturním domě.

UZÁVĚRKA
Silvestr 2015 v Petřvaldě

Foto: Karel Návrat

Termín uzávěrky
březnových

INFORMACE Z RADNICE

Petřvaldských novin
je 5. února 2016

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

Termíny uzávěrek dalších

22. schůze Rady města Petřvaldu se konala 10. prosince 2015
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o prominutí úhrady za pronájem
sálu v Kulturním domě v Petřvaldě Sdružení rodičů při Základní
škole v Petřvaldě na ulici Školní čp. 246 při konání tradičního školního plesu dne 23. 1.
2016.
 o prominutí nájmu za sál v Kulturním domě v Petřvaldě Klubu
důchodců PS a ÚK závod J. Fučík v Petřvaldě v době konání výroční členské schůze dne
23. 3. 2016 v době od 15:00
do 18:00 hod., členské schůze
u příležitosti Dne horníků dne
7. 9. 2016 v době od 15:00 do

18:00 hod., a o prominutí nájmu za místnost ve Středisku
kulturních služeb v Petřvaldě při
konání výborových schůzí vždy
první čtvrtek v měsíci pro rok
2016.
 zachovat stávající rozsah linky
MHD Ostrava č. 30 a nezavádět novou linku MHD Ostrava
č. 93. Dotace města na dopravní obsluhu pro rok 2016 bude
1 179 208,- Kč.
 o posílení linky MHD Havířov č. 876403 v pracovních
dnech ve směru do Petřvaldu
v 15:47 a ve směru do Havířova
v 16:39 hod. Cena přidaného
páru spojů za rok 2016 bude
činit 61 385,20 Kč vč. DPH.

čísel novin jsou zveřejněny
 poskytnout finanční dar dárcům
krve Ing. Petru Tomisovi, Jiřímu
Sláčalovi, Jiřímu Skýbovi a Bohumilu Cífkovi – každému ve
výši 1 000 Kč.
 v rámci stavby „Dětské hřiště
na pozemku parc. č. 3879/6
a 3879/7 v k. ú. Petř vald
u Karviné“, o uzavření dohody
o činnosti a umístění stavby
v ochranném pásmu vodního
díla č. 1222/D/KA/2015 se
společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
RM stanovila počet zaměstnanců města Petřvald zařazených do
městského úřadu a organizač-

na www.petrvald-mesto.cz

ní složky – Střediska údržby pro
rok 2016.
RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor v 1. nadzemním
podlaží domu v Petřvaldě, na ulici Závodní č. p. 1504 na pozemku parc. č. 4640 v k. ú. Petřvaldu
Karviné o výměře 101,67 m2.
RM jmenovala Danielu Stromskou
členkou komise pro občanské záležitosti.
RM vzala na vědomí obsah kroniky města Petřvald rok 2014.
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23. schůze Rady města Petřvaldu se konala 29. prosince 2015
RM rozhodla
 o uzav ření smlouv y o ná jmu části nebytových prostor
v Petřvaldě na ulici Závodní
čp. 1504 na pozemku parc.
č. 4640 v k. ú. Petřvald u Karviné, s nájemcem Ing. Marcelou
Šafránkovou. Smlouva bude

uzavřena na období 1 roku
s automatickým prodloužením
nájmu za předpokladu, že nájemce bude nebytový prostor
užívat v souladu se smlouvou
a bude hradit nájemné řádně
a včas. Smlouva nabývá účinnosti 1. 1. 2016, s ročním ná-

jemným 10 000,- Kč.
 o prominutí úhrady za pronájem
sálu v Kulturním domě v Petřvaldě Sboru dobrovolných hasičů
Petřvald při konání hasičského
plesu dne 20. 2. 2016.
 o udělení souhlasu s umístěním
sídla spolku Tenisový klub Pe-

třvald, z. s. v objektu Sportovního areálu města Petřvald na
adrese Okrajová 1872, 735 41
Petřvald.
RM vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2015.

10. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 16. prosince 2015
ZM schválilo v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Petřvaldu na rok 2016.
ZM vzalo na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016.
ZM vydalo na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecním zřízení) ve
znění pozdějších předpisů Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM rozhodlo
 o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíko-

vé dotace v Moravskoslezském
kraji“ s Moravskoslezským krajem, jejíž součástí je závazek
obce posky tnout konečným
uživatelům na spolufinancování
výměny kotlů částku ve výši 3%
způsobilých výdajů.
 podle ustanovení § 44 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
o pořízení změny č. 1 územního
plánu města Petřvaldu. Pořízení
změny územního plánu podmínit
v souladu s ustanovením § 45
odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, částečnou
úhradou nákladů na její zpracování navrhovateli (žadateli
o změny územního plánu).
ZM určilo pověřeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1

územního plánu města Petřvaldu
Ing. Petra Dvořáčka.
ZM stanovilo podle § 71 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náhradu výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem
funkce členům Zastupitelstva
města Petřvaldu, kteří nejsou pro
výkon funkce dlouhodobě uvolněni, pro rok 2016 paušální částkou
ve výši 130,- Kč/hod.
ZM schválilo odměny členům
výboru finančního a výboru kontrolního za aktivní přístup k plnění úkolů výborů v roce 2015, dle
předloženého návrhu.
ZM odvolalo Ing. Michaelu Krulovou z funkce členky kontrolního
výboru a Ing. Martinu Polochovou z funkce členky finančního
výboru.

ZM jmenovalo Ing. Michaelu Krulovou do funkce členky finančního výboru a Ing. Martinu Polochovou do
funkce členky kontrolního výboru.
ZM zřídilo pracovní komisi pro přípravu Plánu rozvoje města Petřvaldu 2016-2018 ve složení Ing. Jiří
Lukša, Mgr. Pavel Marenčák,
Ing. Petr Dvořáček, Petr Přeček,
Ing. Václav Holeček, Bohumil Šeda,
Jiří Martynek, Rostislav Balwar.
ZM vzalo na vědomí
 zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald
za rok 2015.
 termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města
v roce 2016:
RM: 13. 1., 10. 2., 9. 3., 13. 4.,
11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8.,
7. 9., 12. 10., 9. 11., 30. 11.
ZM: 24. 2., 27. 4., 29. 6., 31. 8.,
19. 10., 7. 12.

PROČ NEMŮŽE BÝT ANO NA RADNICI – TENISOVÝ KLUB
V době, kdy členové Hnutí ANO působili v radě města spolu se svými
koaličními partnery z KSČM, došlo
na základě shromážděných faktů
o nevýhodnosti smlouvy s Tenisovým klubem k výpovědi stávající smlouvy, a to k 31. 12. 2015.
Z ekonomických důvodů se plánovalo dát objekt do nájmu. Na
jaře letošního roku se však KSČM
spojila s ČSSD a radní z ANO byli
sesazeni. Tato nová koalice pak
postupně začala pracovat na navrácení starých zaběhnutých pravidel. Nejvíce se to odrazilo právě
na jejich plánech s Tenisovým klubem. Rada města na svém nedávném zasedání rozhodla, že zruší
výpověď Tenisovému klubu a sepíše s ním nový dodatek. Přitom
je všeobecně známo, že zde není
žádná vstřícnost ke sportovnímu
vyžití obyvatel našeho města. Je-

diné pozitivum vidíme v tom, že
byla zahájena dětská tenisová
škola. Ta ale byla spuštěna městem, nikoliv Tenisovým klubem!
A díky nevýhodnému dodatku ke
smlouvě bude město muset za
hodiny tenisové školy na kurtech
platit. Na svých kurtech! Město
za několik milionů postavilo kurty a nyní bude ještě za ně platit. Doposud Tenisový klub platil
pouze nájem ve výši 1 Kč ročně.
Přitom se nájmy obdobných areálů v okolních městech pohybují
ve zcela jiných částkách. Například v Těrlicku město pronajímalo 4 venkovní kurty za 10 tis. Kč
měsíčně. S tím však náš Tenisový
klub nesouhlasil. Stejně jako nesouhlasil s tím, aby byla provozní doba neplacené části areálu
pro děti (skatepark, dětské hřiště, funny hřiště) v období prázd-

nin od 10:00 hod. Podle nového
dodatku majitel (město Petřvald)
bude platit Tenisovému klubu za
správcovství v době od 10:00 hodin do 15:00 hodin. Při původně
plánovaném vyhlášení nájmu se
mělo nájemné pohybovat ve výši
nejméně 5 tis. Kč měsíčně + volné
jednotky pro tenisovou školu (což
činí cca 45 00 Kč/měsíčně v létě
= cca 22 500 Kč sezona). S volnými jednotkami, ale Tenisový klub
nesouhlasil. Nyní podle nového
dodatku hodinové jednotky bude
město platit, místo toho, aby tyto
částky ušetřilo. Město bude nyní
hradit náklady na opravy a materiál nutný k údržbě kurtů a bude
opětovně poskytovat dotace na
platy správce a uklízečky areálu!
Dobr ý hospodář by takovou
smlouvu každopádně nesepsal
a rozhodně nepodepsal!

Dosavadní nájemce působí v areálu osmý rok a o jeho plné využití se příliš nestaral. Tenisová
hala byla a je pro občany k dispozici v průměru hodinu denně.
Byly a znovu jsou upřednostňovány zájmy předsedy Tenisového
klubu, bývalého místostarosty
města a současného radního
v jedné osobě. Už za doby svého
starostování kurty stavěl především pro sebe a skupinu svých
známých. Těmto praktikám chtělo Hnutí ANO zamezit, ale bylo
sehraným tandemem bývalé starostky a bývalého místostarosty
ve spolupráci s KSČM odstaveno. Opravdu si nové vedení města myslí, že to občanům nevadí?
Miloslav Hesek,
zastupitel města Petřvald

Stanovisko k pronájmu víceúčelového sportovního areálu
Něco málo z historie
V dubnu 2002 město Petřvald (dále
jen město) započalo hledat místo
pro umístění sportovního areálu. Pozemky byly zakoupeny v září
2002 od firmy OKD, a.s. Poté byla
zpracována studie a začala dlouhá
jednání s poslanci o získání dotace

na realizaci a současně byly zahájeny práce na projektové dokumentaci a přípravě realizace stavby. Práce
na výstavbě sportovního areálu
byly započaty v roce 2006 a ukončeny v roce 2008. Stavba stála cca
43 mil. Kč, přičemž 30 mil. Kč byla
dotace ze státního rozpočtu, zbý-

vající část hradilo město ze svých
zdrojů. Již v dubnu 2007 byl zahájen provoz nezpoplatněné veřejné
části a budovy, v lednu 2008 byl
zahájen provoz tenisového kurtu
v kryté hale, od května 2008 pak
provoz na 4 venkovních antukových
kurtech. Před rokem 2008 vlastnil

Tenisový klub Petřvald (dále jen
TK) čtyři tenisové kurty s technickým zázemím (nedaleko firmy ARBOR Moravia). Při přípravě stavby
sportovního areálu bylo dohodnuto,
že v rámci stavby budou kurty TK
zrušeny a pozemek bude zrekultivován. Na podzim roku 2008 byl
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Radou města Petřvald vyhlášen záměr pronájmu a provozování sportovního areálu. Protože na výzvu
reagoval pouze TK, byla nájemní
smlouva uzavřena právě s ním.
Ze současnosti
Po komunálních volbách v listopadu 2014 rada města rozhodla řešit
pronájem sportovního areálu. Město
vypovědělo smlouvu o nájmu a provozování sportovního areálu s TK
k 31. 12. 2015. Počátkem roku
2015 bylo bývalým vedením města dohodnuto vyhlásit záměr pronájmu sportovního areálu. Vzhledem
k dubnovým změnám v obsazení
rady města nastala nová situace.
Nabízelo se několik možných variant. Buďto jít cestou, že se o areál
bude starat město samotné, což by
ovšem znamenalo zvýšení nákladů
v řádech několika stovek tisíc korun
(2 zaměstnanci-správci). Druhou variantou bylo vyhlásit záměr pronájmu
sportovního areálu, v tomto případě
by však došlo s největší pravděpodobností k zániku TK. S touto variantou nesouhlasilo nové vedení
města, které má zájem podporovat
činnost klubů a spolků. Nabízela se

třetí varianta - pokračovat v nájemním vztahu s TK. Vzhledem k tomu,
že za celou dobu provozování sportovního areálu město neobdrželo
žádnou písemnou stížnost týkající
se jeho provozování a že se podařilo
úspěšně nastartovat projekt Dětského tenisového kroužku v Petřvaldě,
vyhodnotili jsme tuto variantu jako
nejvhodnější, a to s ohledem na
budoucnost dětí, kterým se naším
rozhodnutím otevřela možnost ve
spolupráci s TK vytvořit mládežnickou tenisovou základnu v Petřvaldě.
Po dlouhém vyjednávání se zástupci TK bylo dohodnuto, že nájemní vztah s TK bude pokračovat.
Tato skutečnost byla radou města
odsouhlasena. Následně byl uzavřen mezi městem a TK dodatek
ke stávající smlouvě. Věděli jsme,
že náhled na naše rozhodnutí může
vyvolat různorodost názorů, ale rozhodli jsme se pro řešení nabídnout
cestu mladým tenistům do tenisového areálu a tím také TK poskytnout možnost vytvořit základnu
pokračovatelů klubu.
V letním období je sportovní areál
otevřen od dubna do října v souladu s provozním řádem. Tenisové

Vánoční strom
Opravdu mě mrzí, že mezi námi žijí
spoluobčané, kteří neustále šíří
pomluvy a lži. Jestliže bude tato situace pokračovat, budu se muset
bránit jinak, a to právní cestou. Na
facebooku Hnutí ANO a v nezávislém občasníku Petřvaldské oKo,
které vydává Hnutí ANO, je informace o tom, že vánoční strom pořídilo město Petřvald za 500 tis. Kč.
Nevím, kde k tomuto údaji nepodepsaný zdroj přišel. Obzvlášť, když
členové Hnutí ANO jsou v zastupitelstvu v kontrolním a finančním
výboru! Všechny smlouvy jsou k dispozici a k nahlédnutí na městském
úřadě. Jsem přesvědčen, že tyto lži
jsou vypouštěny mezi spoluobčany
cíleně. Všichni víme proč. Rozumný
člověk si snad udělá správný úsudek sám. To, že Hnutí ANO díky
svému postoji škodí především
samo sobě, je snad všem jasné.

S výsadbou nového vánočního stromu před novou radnicí bylo počítáno v rozpočtu města na rok 2015.
Na dodavatelskou firmu proběhlo
výběrové řízení dle platných zákonů a směrnic města. Dle smlouvy
o dílo byla celková cena za vánoční
strom, jeho dopravu a činnosti spojené s jeho výsadbou 183 415,- Kč
(bez DPH). Samotný vánoční strom
– abies nordmaniana (jedle kavkazská), v zemním balu, vysoký
6,5 m, stál 153 400,- Kč. Zbývající částka 30 015,- Kč byla použita
na dopravu z Německa, hloubení
jámy, výsadbu stromu, kotvení stromu, pronájem autojeřábu a další.
O strom bude následně pečováno
dalších 5 let.
Závěrem přeji všem spoluobčanům, aby jim vánoční strom přinášel radost, a to nejen o Vánocích.

cca 85 tis. Kč, ta byla na výzvu
města převedena na účet města.
K dnešnímu dni se v tomto fondu
nachází cca 300 tis. Kč. Na základě nově uzavřeného dodatku bude
TK platit nájem 5000,- Kč/měsíc,
nebude již přispívat do fondu oprav
(finanční prostředky na něm nakumulované budou používány na opravy a údržbu haly až do vyčerpání,
následně bude tyto opravy hradit
město), TK se zavázal uspořádat
jednou ročně celoměstskou sportovní akci pro děti a mládež se zaměřením na tenis a jednou ročně
tenisový turnaj pro dospělé, dále
se TK zavázal poskytnout pronajaté prostory haly a tenisových kurtů
pro aktivity Dětského tenisového
kroužku. Město nebude již dále poskytovat TK dotaci na platy správců
v letním období (s výjimkou od 1. 7.
do 31. 8. v čase 10:00 – 15:00 hodin v pracovních dnech). Za pronájem kurtů pro Dětskou tenisovou
školu bude město TK platit kurtovné, které je určeno na přípravu
a údržbu kurtů (ve stejné finanční
výši, tak jako každý jiný nájemce).
Město bude TK hradit náklady na
materiál nutný k údržbě kurtů.
Na závěr chci zdůraznit, že většina
sportovních klubů se bez dotace na
činnost neobejde.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Vážení spoluobčané,
rád bych reagoval na článek
p. Heska ohledně sportovního
(tenisového) areálu. Reaguji,
protože jeho polovina je částí
mého článku, který jsem chtěl
vydat v PN. Článek jsem nejdříve stáhnul z tisku zpět, ale záhadně se dostal k p. Heskovi /
zastupitel Hnutí ANO/, potažmo
k petřvaldskému Hnutí ANO,
které ho nyní zneužilo. Můj článek vyjadřoval určitou genezi
situace ohledně sportovního
areálu. Bohužel Hnutí ANO jej
použilo pouze pro potřeby pomluv a fabulace. Panu Heskovi
nic neříkají určitá autorská prá-

va a plagiátorství mu asi není
cizí. Je mi smutno, že článek byl
vydán i v jakémsi bulletinu Hnutí
ANO. Dále se divím, že na shodu
podstatné části článku neupozornila Hnutí ANO předsedkyně
redakční rady PN paní Kulínská
/Hnutí ANO/, když byla seznámena s oběma články. Nečekám omluvu od pana Heska ani
od Hnutí ANO, ale doufám, že si
občané uvědomí, na jaké bázi
asi zdejší Hnutí ANO funguje.
Mgr. Pavel Marenčák
– KSČM, člen Rady a zastupitelstva
města Petřvald

Ing. Jiří Lukša, starosta

Město Petřvald pořádá dne 6. února
2016 již v pořadí 23. reprezentační ples
Tradičně probíhá v rámci plesu losování sponzorských darů,
které věnují podnikatelé, instituce a soukromé osoby v našem
městě. Stávají se tak sponzory
plesu a jejich jméno nebo logo
firmy se objevuje i na seznamu
firem, které věnovaly svůj sponzorský dar. Seznam je k dispozici na každém stole při konání
plesu a v neposlední řadě je zveřejněn v Petřvaldských novinách
a na webových stránkách města.

kurty mohou využívat občané na
základě objednávek / telefonických
nebo osobních, připravuje se webová aplikace/. Od zahájení provozu
v roce 2008 většina tenistů využívá kurty pravidelně. Nerozlišuje
se, zda jsou z Petřvaldu, nebo z jiných měst. Pokud se jedná o nové
zájemce, mohou využívat tenisové
kurty ve volných hodinách. A těch
je dostatek. Celý sportovní areál
je vlastnictví města, a proto je třeba připomenout, že provoz tohoto
zařízení není levnou záležitostí cca 600 ti. Kč/rok (plyn, elektřina,
voda, mzdy správců, zprovoznění
kurtů, drobné opravy aj.). Na základě nájemní smlouvy vykonával
za město veškerou práci spojenou
s provozem sportovního areálu TK.
Do konce roku 2015 měl TK pronajat sportovní areál za 1Kč/rok, na
základě nájemní smlouvy dostával
od města ročně finanční částku ve
výši cca 120 tis. Kč na mzdy správců v letním období (duben – říjen).
Tato finanční částka byla vždy řádně vyúčtována. TK si musel pronájmem kurtů vydělat na celý provoz
(cca 480 tis. Kč). Ze zisku za zimní období převedl TK každý rok (od
roku 2011) 80% (v roce 2014 cca
100 tis. Kč) do fondu na opravu
a údržbu haly. Například v případě regenerace umělého povrchu
v roce 2014 se jednalo o částku

V případě, že byste měli zájem být v tomto roce sponzorem našeho plesu, obraťte
se laskavě osobně nebo telefonicky na starostu města
pana Ing. Jiří ho Lukšu, tel.
776 348 504 nebo místostarostu pana Ing. Petra Dvořáčka, tel. 606 068 262.
Děkuji za vstřícnost.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2016
Rozpočet města Petřvaldu na rok
2016 byl zpracován v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a platnou rozpočtovou
skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného
rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2016, ze zákona
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění pozdějších předpisů, z vy-

hlášky č. 213/2015 Sb., o podílu
jednotlivých obcí na stanovených
procentních částech celostátního
hrubého výnosu daně z přidané
hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů
roku 2015 a predikce daňových
příjmů na rok 2016.
Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 90 498 000 Kč,
ve v ýda jové č ásti v objemu
106 662 000 Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu
rezerv a rozvoje a z příjmů získaných odprodejem podílových listů.
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VÝDAJE rozpočtu města Petřvaldu v roce 2016

PŘÍJMY rozpočtu města Petřvaldu v roce 2016

Odvětvové třídění – paragraf

Kč
710 000

1014 Ozdravování hospodářských zvířat

50 000

2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.
2212 Silnice

5 265 000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 484 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

4 370 000
300 000

2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
3111 Předškolní zařízení

2 663 000

3113 Základní školy

9 771 000

3314 Činnosti knihovnické

1 516 000

3319 Ostatní záležitosti kultury
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí

500 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže

2 115 000

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

150 000
18 770 000

3612 Bytové hospodářství

4 138 000

3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plánování

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1211 Daň z přidané hodnoty

32 910 000

1340 Poplatek za provoz, shrom. a odstr. komunál. odpadu

3 300 000

1511 Daň z nemovitých věcí

11 220 000

Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem

5 870 000

2111 Příjmy z poskytování služeb

50 000

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

146 000

2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

100 000

2141 Příjmy z úroků

2 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

8 170 000

2212 Přijaté sankční platby

50 000
15 000

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

45 000
5 000

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

275 000

2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

200 000
52 000

2460 Splátky půjček

150 000

4350 Domovy pro seniory

1 388 000

4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.

192 000

4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče
5212 Ochrana obyvatelstva

10 000

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

30 000

5511 Požární ochrana – profesionální část

10 000

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

2 147 000

6112 Zastupitelstva obcí

1 985 000
19 180 000

6171 Činnost místní správy

45 000

6310 Obecné výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované

300 000

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

705 000
50 000

6399 Ostatní finanční operace

1 000 000

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)

107 367 000

Konsolidace výdajů (- § 6330)
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

4 555 000
20 000

2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend

1 338 000

2 000 000
500 000

1361 Správní poplatky

535 000

15 000
200 000

1355 Odvod z výherních hracích přístrojů

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí

3 800 000
240 000

1341 Poplatek ze psů

9 386 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 600 000
15 800 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj
3729 Ostatní nakládání s odpady

400 000

1121 Daň z příjmů právnických osob

75 000

1 733 000

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

15 400 000

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti

1351 Odvod loterií a podobných her

491 000

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

76 165 000

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

6 145 000

3392 Zájmová činnost v kultuře

Kč

Třída 1 - Daňové příjmy celkem

26 000
309 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Druhové členění – položka

705 000
106 662 000

Třída 4 - Přijaté transfery celkem

3 818 000

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

3 113 000
705 000

4134 Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)

91 203 000

Konsolidace příjmů (- pol. 4134)

705 000

PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci

97 989 095

FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016
Druhové členění - položka
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje

Kč
8 084 000

8124 Splátky úvěru

- 1 920 000

8127 Odprodej podílových listů

10 000 000

FINANCOVÁNÍ CELKEM

16 164 000

Zprovoznění terminálu Hranečník
Od 28. února 2016 dojde ke
zprovoznění přestupní ho terminálu Hranečník včetně trolejbusové trati, která nahradí
autobusové linky mezi tímto
terminálem a centrem města.
V této souvislosti dojde také
k zásadním změnám na autobusových linkách zajišťujících spojení mezi Petřvaldem a Ostravou.
Důvodem zřízení přestupní ho

terminálu je snaha o zefektivnění a ekologizaci veřejné dopravy v centru města Ostravy
tím, že zde bude v cílovém stavu ponechána pouze doprava
provozovaná v elektrické trakci.
Silné přepravní vztahy z terminálu dále do všech centrálních
částí města již bez dalšího přestupu zajistí tramvajová doprava a nově také trolejbusová trať

k Mostu M. Sýkor y pořízená
z dotace v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce. Na
rozdíl od dnešního stavu umožní terminál komfortní přestup
z autobusů bez pěší docházky.
Veškerá nástupiště jsou zastřešena a cestujícím pro delší čekání bude k dispozici krytá čekárna
v objektu občanské vybavenosti
včetně WC. Tramvajová doprava

z terminálu Hranečník bude posílena tak, že její průměrný interval
bude v pracovní dny 5 min. a večer a o víkendu 10 min. Linka 4
bude provozována v současném
rozsahu a zajistí přímé spojení
s Mariánskými Horami a terminálem Svinov. Linka 12 bude
prodloužena všemi spoji do terminálu Hranečník a zajistí přímé
spojení s Mariánskými Horami,
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Vítkovicemi a terminálem Dubina. Trolejbusová doprava z terminálu Hranečník bude zajištěna
3 linkami v průměrném intervalu
ve špičce 3 min. a mimo špičku
10 min. včetně víkendu. Nejvýznamnější bude linka 101, jejíž
provoz bude celodenní a zajistí
spojení s oblastí Sokolské třídy,
Přívozem a terminálem Hl. nádraží. Nová linka 107 v polookružní
trase Hranečník – Most M. Sýkory – Sídliště Fifejdy – Most
M. Sýkory – Hranečník zajistí
celodenně spojení s Českobratrskou ul., nákupním centrem Futurum a administrativním centrem
Orchard. V době dopravní špičky
bude navíc v provozu nová linka
110 v trase Hranečník – Nám.
J. Gagarina – Nám. Republiky,
která zajistí kapacitní posílení
dopravy a možnost pohodlného přestupu žáků a studentů na
Nám. J. Gagarina směrem na Kamenec a Hladnov. Linky 29, 30,
531 a 551 zůstanou v dnešních
trasách, avšak spolu s dalšími
linkami budou ukončeny v termi-

nálu Hranečník. Zásadně však
bude změněn jízdní řád těchto
linek s ohledem na jiné oběhy
vozidel, ale také z důvodu lepší
koordinace linek (v případě linky
30 s linkami 23 a 29) a tím zlepšení dopravní obslužnosti. Linka 78 bude zrušena a náhradou
budou v lince 30 zavedeny nové
spoje zlepšující dopravní obsluhu
Petřvaldu v okrajových nočních
hodinách s návazností na tramvajovou linku 4. Na linkách 531
a 551 bude zavedena taktová doprava tak, aby vytvářely spojení
s terminálem Hranečník ve špičce pravidelně každou čtvrthodinu
a mimo špičku každou půlhodinu. Provoz linky 532 a 552 bude
mírně rozšířen a linky budou vedeny ve Vítkovicích přes Mírové
náměstí, čímž se zlepší dostupnost Vítkovic a přestupy směrem
na Ostravu-jih, Mariánské Hory,
Svinov a Porubu. Na území Petřvaldu budou na těchto linkách
doplněny zastávky. Bezbariérová
linka 535 bude zrušena s ohledem na pravidelný provoz nízko-

podlažních autobusů na běžných
linkách. Linka 554 zůstane prakticky beze změny.
Zároveň se od tohoto data s ohledem na přemístění Městského
úřadu Petřvald změní název stejnojmenné zastávky, a to na Petřvald - střed pro linky 30 a 403
a na Petřvald- pošta pro ostatní

linky. Přestože změny v souvislosti se zprovozněním terminálu Hranečník jsou pro občany Petřvaldu
zásadní, věříme, že cestující ocení především komfort při přestupu
a velmi dobrou nabídku návazných
spojů i dílčí zlepšení v samotné
dopravní obsluze Petřvaldu.
Koordinátor ODIS s.r.o.

Informace cestujícím
Město Petřvald informuje cestující MHD ČSAD Havířov a.s., že od
28. 2. 2016 bude přidán jeden pár spojů linky č. 876 403 v pracovní dny ve směru do Petřvaldu v 15:47 a ve směru do Havířova
v 16:39 hodin.
Současně informujeme cestující, že od 28. 2. 2016 dojde ke změně současného názvu autobusové zastávky:
„Petřvald - městský úřad“ - /na silnici I/59 ul. Ostravská/
nově za „Petřvald - pošta“
„Petřvald - městský úřad“ - /na silnici III/4726 ul. Šumbarská/
nově za „Petřvald - střed“
Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí

Co patří do kanalizace, a co ne?
Buďme ohleduplní k životnímu prostředí i vlastní peněžence
Do čistíren společnosti SmVaK
Ostrava dotéká stále více látek,
které do odpadních vod nepatří.
Způsobují provozní problémy,
zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí.
Ostrava, 9. 11. 2015. V třídění
plastů, skla nebo papíru patří
Česká republika k evropským premiantům, v kanalizaci ale často
končí předměty a látky, které tam
rozhodně nepatří. Ty mohou poškozovat potrubí a další zařízení
v kanalizační síti, zatěžují životní prostředí a působí technické problémy při odkanalizování
a čištění odpadních vod. Objem
nevhodných látek ve vodě, která
přichází do čistíren společnosti
SmVaK, se zvyšuje, čímž se kromě negativních dopadů na životní
prostředí komplikuje a prodražuje
proces odkanalizování a čištění.
„Málokdo si při vaření uvědomu-

je, jak velké problémy v odpadu
způsobují oleje a tuky, které do
něj po použití běžně vyléváme.
Tukové částice se při ochlazení
shlukují a nabalují na sebe další
odpad. Sražený tuk může uvnitř
potrubí vytvořit velmi odolnou
ucpávku a zneprůchodnit ho.
Vzniklé hroudy tuku ve stokách
poškozují a ucpávají kanalizační
čerpadla. Tuk se také nalepuje
na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé
kyseliny urychlují korozi. Použité
tuky a oleje patří do speciálních
kontejnerů nebo do sběrných dvorů,“ říká ředitel kanalizací SmVaK
Ostrava Jan Tlolka.
Použité oleje jsou dále recyklovány a mohou najít upotřebení
při výrobě energie, jako paliva
nebo například při výrobě kosmetiky. Problémy způsobují také
zátky od lahví a jiné předměty,

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA ÚNOR A BŘEZEN 2016
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
únor: 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24.
březen: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 30., 31.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
únor: 11.

březen: 17.

3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí, úterý)
únor: 22., 23.

březen: 29., 30.

které na sebe v potrubí zachycují další odpady. Do kanalizace
v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené
ubrousky a tyčinky do uší, nebo
textilie, které se používají k úklidu. Jen tím přispíváme k jejímu
možnému ucpání. Spláchnutím
do WC bychom se také neměli
zbavovat potravin a zbytků jídla.
Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí. Díky
dostatečnému přísunu stravy se
mohou nekontrolovatelně přemnožovat. Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných
léků, chemikálií, ředidel, zbytků
barev apod. Když se dostanou
do odpadní vody, mohou narušit
fungování čistírny a způsobit ekologickou havárii. „Může se to zdát
triviální, ale z našeho pohledu
jde opravdu o zásadní problém.
Negativní jsou dopady na životní
prostředí, ale také na naši provozní činnost. Látky, které do odpadu nepatří, způsobují technické
problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují, což má ve
svém důsledku dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadních vod
(stočné). Kanalizační síť slouží
k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo
kapalném skupenství. To, co je
možné do kanalizace vypouštět,
jednoznačně určuje kanalizační
řád,“ vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. Společnost SmVaK
Ostrava a.s. provozuje kanalizační

síť s celkovou délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na síť je připojeno více než 525 000 obyvatel.
V provozu je 111 kanalizačních
čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou
279 682 m3 za den, což odpovídá
zhruba 1 milionu obyvatel. V roce
2014 bylo odkanalizováno téměř
28 milionů m3 odpadních vod.
Co do kanalizace nepatří?
- oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších
domácích pracích
- pevné předměty
- zbytky potravin (biologický odpad)
- hygienické potřeby (vlhčené
ubrousky, tyčinky do uší, atd.)
- chemikálie a další nebezpečné
látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.)
- léky (patří zpět do lékárny)
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
Marcela Šopová, referent odboru
výstavby a životního prostředí
(upraveno)
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Statistika přestupků za rok 2015
Komise k projednávání přestupků města Petřvald projednává přestupky
dle § 46, § 47, § 49 a § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v pl. znění a dle zák. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění.
Počet nevyřízených přestupků z minulého období
Počet přestupků došlých během roku 2013
Postoupeno (pro nepříslušnost, dle TP)
Odloženo *
Počet přestupků ke zpracování
Vyřízeno v příkazním řízení (bez ústního jednání):
Napomenutím
Pokutou
Projednáno ve správním řízení:
Bez uložení opatření
Napomenutím

32
162
15
58
121
69
49
20
38
0
7

Pokutou
15
Propadnutím věci
0
Zákazem pobytu
0
Zastavením řízení
15
Počet nezpracovaných přestupků
14
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody
4
Celkem uloženo pokut
32
20 100,- Kč
Na pokutách uloženo
Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů:
107
-dle § 46 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky)
15
-dle § 47 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu atd.)
4
-dle § 49 (občanské soužití-slovní a fyzické napadení)
58
-dle § 50 (majetek- poškození cizí věci, krádež atd.)
30
* Podmínky pro odložení: v zákonné lhůtě nebyl podán návrh na projednání přestupku, jednání nevykazovalo znaky přestupku nebo se přestupku dopustila osoba, která není odpovědná za přestupek (nedovršila
patnáctý rok svého věku).
Bc. Eva Kaňová, referent správního odboru

Ocenění dobrovolníků
Dobrovolnického centra ADRA
Dne 1. 12. 2015 se konal
v Kulturním domě Petra
Bezruče slavnostní večer
k Mezinárodnímu dni dobrovolníků a 60. výročí města Havířova. Akci pořádal
tým Dobrovolnického centra ADRA. Po úvodním slovu moderátorky přítomné
hosty, zástupce měst Havířova, Karviné, Českého
Těšína, Orlové a Petřvaldu
a především oceněné dobrovolníky přivítal primátor města
Havířova Bc. Daniel Pawlas. Za
město Petřvald byl oceněn pan Jiří
Skotal, občan města Orlové, který
působí jako dobrovolník v Domově Březiny téměř 5 let. Pravidelně
dochází za klientem tohoto zařízení panem Wasilem, doprovází
ho na společenské akce pořádané domovem, pomáhá mu a motivuje ho při sebeobsluze, je mu
pomocníkem, posluchačem, někdy jen tichým společníkem při
svých návštěvách. Dobrovolníka
za město Petřvald ocenil starosta
Petřvaldu Ing. Jiří Lukša a předal

Informace pro občany v souvislosti
se změnami k 1. 1. 2016
Oznámení o uložení zásilky
a výzvy s poučením
Občanům, kteří mají evidovánu
adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, jsou od 1. 1.
2016 ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na
ohlašovně, v jejímž správním obvodu mají hlášen trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky
a výzvy s poučením na vhodném
místě v sídle ohlašovny jsou po
uplynutí lhůty deseti dnů splněny
podmínky fikce doručení, tzn. desátým dnem se považuje písemnost
za doručenou. Upozorňujeme, že
i nepřevzatá písemnost nabude
právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nepřevzetím pošty je
tak možné promeškat např. lhůtu
na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.
Občanské průkazy
S novelou zákona o občanských
průkazech účinnou od 1. 1. 2016
se občanské průkazy občanům
starším 70 let budou nově vydávat
s platností na 35 let od data vydání dokladu. To neplatí v případě
změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu. Rovněž občané po dovršení
15 let věku, kteří mají trvalý pobyt
na území České republiky a nemají občanský průkaz, jsou povinni
požádat o jeho vydání po dovršení
15 let, nejpozději však do 30 dnů
ode dne, kdy dosáhli věku 15 let.
I nadále bude možné podat žádost
o vydání občanského průkazu na
kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností, přičemž
vydávajícím úřadem uvedeným na
dokladu bude ten obecní úřad obce
s rozšířenou působností, u kterého
občan požádal o vydání občanského průkazu. V případě, kdy občan

při podání žádosti sdělí, že si přeje
převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu,
bude převzetí občanského průkazu
zpoplatněno správním poplatkem
ve výši 100 Kč.
Cestovní pas
S novelou zákona o cestovních
dokladech účinnou od 1. 1. 2016
bude možné podat žádost o vydání
cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou
působností. Vydávajícím úřadem
uvedeným na dokladu bude ten
obecní úřad obce s rozšířenou
působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu.
V případě, kdy občan při podání
žádosti sdělí, že si přeje převzít
cestovní pas na jiném úřadu, bude
převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši
100 Kč. Občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6
pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na
10 let, občanům mladším 15 let
s dobou platnosti na 5 let. V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání
žádosti. Správní poplatek za vydání
cestovního pasu s biometrickými
údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů
činí 4.000 Kč, pro občany mladší
15 let 2 000 Kč. Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez
biometrických údajů ve zkrácené
lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti
na 6 měsíců.
Poznámka: Nejbližší úřad s rozšířenou působností je Městský
úřad Orlová.
Petra Bierská, evidence obyvatel
Ivana Tomková, matrika

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE

mu dárkový balíček. V rámci slavnostního večera vystoupil i ředitel
ADRY pan Radomír Špinka a byla
provedena prezentace akcí ADRY
za rok 2015. V rámci programu
jsme zhlédli retro módní přehlídku, poslechli zpěv Karolíny Vrbové
s doprovodem klavíru a vystoupení skupiny Sunday Swing Jam Trio.
Děkujeme panu Jiřímu Skotalovi
za vykonanou práci v Domově Březiny v rámci dobrovolnictví a přejeme mu do dalších let především
pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Bc. Ivana Rajdusová

Zleva: J. Skýba, J. Sláčala, Ing. P. Tomis, B. Cífka
Ing. Jiří Lukša, starosta města, přijal ve své kanceláři v pondělí
21. 12. 2015 dárce krve. Osobně jim za tuto činnost poděkoval
a předal finanční dar, který schválila rada města.
Na setkání byli pozvání tito dárci krve: pánové Ing. Petr Tomis, Jiří
Sláčala, Jiří Skýba a Bohumil Cífka.
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Vánoční setkání jubilantů v obřadní síni
V sobotu 12. prosince 2015 se
v obřadní síni uskutečnilo již tradiční slavnostní setkání jubilantů
s představiteli města. Pozváni byli
tentokrát jubilanti, kteří v měsících říjen, listopad a prosinec oslavili 80., 85., 90. a 95. narozeniny.
Naše pozvání přijali tito oslavenci:
Marie Špryňarová, Klára Michalíková, Maxmilián Pavelek, Valdemar Mazurek, Karel Mojestík,

Leo Chrobák a Jaroslav Zíta.
Vánočního setkání se zúčastnili
Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Mgr. Šárka Němcová, Petr Přeček
a Miloslav Hesek, členové zastupitelstva města. Slavnostního projevu se ujal pan starosta a jeho
řeč obohatila přednesem veršů
sametového alba Mgr. Němcová.
Program následující po oficiální
části setkání připravili hudebníci,
kteří doprovázejí slavnostní obřady, ve složení

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

Mgr. Regina Bednaříková – klavír,
Mgr. Pavel Urban – housle, Karolína Levková a Rastislav Širila
– zpěv. A jelikož toto setkání probíhalo v čase adventu, zazpívali
jsme si několik vánočních koled
i my s jubilanty a ostatními přítomnými. V závěru byly oslavencům
rozdány dárky s kyticí a blahopřáním.
Všem jubilantům ještě jednou
přejeme do dalších let především
pevné zdraví, mnoho osobní po-

hody, spokojenosti a radosti ze života. Těšíme se na další setkání
s jubilanty, které se bude konat
v březnu 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

Zleva sedící: Marie Špryňarová, Klára Michalíková, Maxmilián Pavelek, Valdemar Mazurek,
Karel Mojestík, Leo Chrobák, Jaroslav Zíta.
Emu Riedlovou
Komise pro občanské záležitosti
Foto: Pavel Římánek

Zleva stojící: Petr Přeček – člen zastupitelstva města, Ing. Jiří Lukša – starosta města,
Mgr. Šárka Němcová – členka zastupitelstva města, Miloslav Hesek – člen zastupitelstva
města a Ivana Tomková – matrikářka.
Foto: P. Římánek

Víte, s kým se můžete potkat v obřadní síni?
S členy Komise pro občanské záležitosti (dále jen „KPOZ“) a s ní
spolupracujícími osobami.
KPOZ se zaměřuje ve své činnosti
na významné životní události v životě občanů našeho města. Připravuje především slavnostní obřady
(občanské sňatky, vítání občánků,
jubilejní svatby, setkání jubilantů)
a zajišťuje osobní návštěvy 80.,
85., 90. a starších jubilantů.
Předsedkyní KPOZ je Mgr. Šárka Němcová, členka zastupitelstva města a jejími členy Daniela
Stromská a Petr Přeček, člen zastupitelstva města. Na slavnostních obřadech se podílí i další
osoby: Ing. Jiří Lukša, starosta
města, Ing. Petr Dvořáček, místostarosta a Miloslav Hesek, člen
zastupitelstva města. Slavnostní
ráz těchto obřadů zajišťuje fotograf, hudebníci a přednášející, které vám chceme představit.
Mgr. Regina Bednaříková – klavír
Vystudovala hru na klavír na Janáčkově konzervatoři u prof. Z. Duchoslava a Fakultě umění Ostravské
univerzity ve třídě doc. Eleny Gilelsové, dcery slavného ruského
pianisty Emila Gilelse. Nyní vyu-

čuje povinný klavír a korepetici na
Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, kde rovněž aktivně
působí jako členka školské rady
a koncertní komise.
Již od studentských let se velmi
intenzivně věnuje klavírní spolupráci i s jinými nástroji, účastní se
mnoha soutěží, čehož dokladem
jsou četná ocenění „Za vynikající
klavírní doprovod“. Často vystupuje na různých koncertech
i nás i v zahraniční (Slovensko, Polsko, Německo, Anglie, USA…)

Rastislav Širila – zpěv
Je studentem 4. ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě, oboru hudebně – dramatického. Odmalička se věnuje
zpěvu. Za jeden ze svých největších úspěchů v tomto oboru považuje získání 1. místa v celostátním
kole soutěže Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. V současné době účinkuje v několika diva-

delních představeních Národního
divadla Moravskoslezského, které
z větší části tvoří opery. V loňském
roce měl možnost hrát na scéně
Státní opery v Praze, v Divadle
na Vinohradech, ve staré budově Národního divadla. V letošním
roce se připravuje na představení
ve Slovenském národním divadle
v Bratislavě.
(pokračování na str. 8)

MgA. Pavel Urban – housle
Hru na housle začal studovat pod vedením Mgr. Zdenky Hališkové. Po ukončení
druhého cyklu a maturitních
zkouškách na gymnáziu nastoupil na Umělecko-pedagogickou katedru Ostravské
univerzity do třídy Prof. Zdeňka Goly. Absolvoval základní
vojenskou službu ve Vojenském uměleckém souboru Ondráš jako hudebník,
poté byl zaměstnán jako
houslista v Janáčkově filharmonii Ostrava, kde působí
dodnes.

„Zleva: Pavel Římánek – fotograf, Miloslav Hesek – člen zastupitelstva města, Mgr. Šárka Němcová – členka zastupitelstva města a předsedkyně KPOZ,
Ing. Jiří Lukša – starosta města, Petr Přeček – člen zastupitelstva města
a KPOZ, Karolína Levková a Rastislav Širila – zpěváci, Mgr. Regina Bednaříková – klavírní doprovod, MgA. Pavel Urban – houslista, Ivana Tomková –
matrikářka, Danuše Káňová – bývalá matrikářka.
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(dokončení ze str. 7)
Karolína Levková – zpěv
Je studentkou 3. ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, oboru operní zpěv. Zpěvu se
věnuje od 5 let a rády by se mu
věnovala i v budoucí kariéře. Postupem let se zúčastnila několika
soutěží, na kterých se většinou
umístila na předních místech. Mezi
své největší úspěchy řadí například
účast na soutěži Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde
se dostala až do celostátního kola
a získala 1. místo nebo účast na
soutěži Pro Bohemia, kde triumfovala taktéž prvně a mimo to získala
titul laureáta a cenu primátora Ostravy pro nejúspěšnějšího účastníka Ostravy.
Kateřina Pyreňová – přednes
Je studentkou Gymnázia Komenského v Havířově. Věnuje se hře

Petřvaldské noviny
na klavír už 9. rokem. Navštěvuje
pěvecký sbor Fusion v Havířově
a také pěvecký sbor, který spadá
pod gymnázium. Ráda kreslí.
Pavel Římánek - fotograf
Je petřvaldský rodák, pracoval na
Dole ČSM ve Stonavě v technických funkcích, později ve funkci vedoucího dopravy v SME Ostrava.
Odtud odešel do důchodu.
Fotit začal již na gymnáziu, kde
navštěvoval fotografický kroužek
a fotil své spolužáky ve třídě,
na výletech a na různých akcích.
V roce 1982 ho oslovila tehdejší
matrikářka Danuše Káňová – a od
té doby fotí obřady a různé akce,
které se v našem městě konají.
Říká: „Fotografie má kouzelnou
moc. Zachycuje neopakovatelné
životní momenty a dovede i po letech oživit nádherné vzpomínky.“

Vybráno z archivu…
Jubilejní svatba manželů Markovových

Foto: Pavel Římánek

My všichni vás srdečně zveme k slavnostním obřadům do obřadní
síně v nové budově radnice.
Termíny jednotlivých obřadů si lze dohodnout na matrice
(osobně nebo na níže uvedeném kontaktu).
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s vámi.
Ivana Tomková, matrikářka, Komise pro občanské záležitosti a spol.

Vánoční nadílka pro obyvatele DPS

Mgr. Regina Bednaříková a Rastislav Širila
Dne 14. prosince loňského roku
se uskutečnilo v Domě s pečo-

vatelskou službou Petřvald malé
vánoční posezení. Popřát obyva-

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zastupitelům města Petřvald za pozvání u příležitosti mých
90. narozenin. Děkuji účinkujícím za nádherné vystoupení. Hudbou
a zpěvem z oper a operetek nám připomněli naše mládí. Nakonec
nám zazpívali koledy k přicházejícím Vánocům. Bylo to dojemné
a krásné. Děkuji moc.
Marie Špryňarová, obyvatelka DPS, Petřvald - Kamčatka

Foto: P. Římánek

telům tohoto domu k vánočním
svátkům a do nového roku přišel
místostarosta Ing. Petr Dvořáček
v doprovodu Bc. Ivany Rajdusové, sociální pracovnice a Ivany
Tomkové, matrikářky. Rozdávaly
se i vánoční dárky. Jedním z nich
bylo vystoupení zpěváka Rastislava Širily za klavírního doprovodu
Mgr. Reginy Bednaříkové. Účinkujícím se prostřednictvím vánočních písní a koled podařilo navodit
tu pravou pohodovou vánoční at-

mosféru. K tomu přispělo i to,
že v závěru vystoupení si všichni
mohli zazpívat několik koled za
doprovodu klavíru a profesionálního zpěvu. Posléze následovalo
velice příjemné posezení u kávy.
Děkujeme všem přítomným seniorům, že přijali naše pozvání a ještě jednou jim přejeme do nového
roku pevné zdraví, hodně chuti do
života a spoustu důvodů k radosti.

se vešlo asi 130 posluchačů, kteří
se tak trochu museli cítit stísněně, ale atmosféra byla i přes tento
menší komfort mimořádně slavnostní. Zazněla hudba ryze vánoční, ale i ta nevánoční. Na programu
se podílely všechny tři obory: hudební, taneční a výtvarný. Zapojilo
se všech deset pedagogů. Hrálo,

zpívalo a tančilo 58 dětí. Souběžně s koncertem probíhala výstava
prací výtvarného oboru na téma
Vánoce a zima. Vystavované práce od nejmenší hvězdičky až po
velkoplošný obraz Vánoční městečko vytvářelo 60 dětí. A bylo se
na co dívat. Večernímu koncertu
předcházel ještě jeden dopolední

Ivana Tomková, matrikářka

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Vánoce, Vánoce…
Je konec ledna a Vánoce 2015
jsou už nenávratně minulostí.
A přesto bych ráda vzpomněla na
koncert žáků konaný v koncertním
sále naší základní umělecké školy dne 15. prosince 2015 aspoň
několika čísly. Vánoční koncerty
pořádá naše škola pravidelně od
roku 1990. Za tuto dlouhou dobu

se konaly dva z těchto koncertů
v kulturním domě a dva v kostele
sv. Jindřicha, zbývající v sále školy. Jestliže kapacita koncertního
sálu v budově Masarykovy školy
je pro všechny kulturní události
během roku dostačující, u vánočního koncertu je to úplně naopak.
Letos tomu nebylo jinak. Do sálu
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 541 648 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

PŘIPRAVUJEME…
- drobné aktivity pro děti na jarní prázdniny
- pohádku pro děti v KD
- Velikonoční jarmark

18. února 2016 od
16.00 hodin v KD
Petřvald
vstupné
vstupné 40,40,- KčKč
prodej vstupenek na místě

prodej vstupenek na místě

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 

PRO POBAVENÍ
Blondýna v knihovně
Přijde blonďatá studentka do knihovny, opře se o pult, kde sedí
knihovnice, a spustí: "Jeden cheesburger, jahodový koktejl a malou kolu..."
"Ale tady jste v knihovně!", upozorní ji knihovnice.
"Aha," řekne blondýnka a pokračuje šeptem: "Jeden cheesburger,
jahodový koktejl a malou kolu..."

Soutěž LOVCI PEREL pokračuje!
Stále se můžete zapojit, stačí si
vybrat knížku označenou jako perlorodku a poprosit paní knihovnici o otázky k dané knize. Ty doma
zodpovíte a donesete zpátky do

knihovny. Za správně vyplněnou
kartu dostanete perličku. Čím víc
jich nasbíráte, tím máte větší šanci na vítězství.
Soutěž bude ukončena v červnu.

VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ
V úterý 9. 2. 2016 od 14:30 do 16:00 hodin
bude pro vás, děti, v knihovně otevřena valentýnská dílnička. Vytvořte originální dárek
a věnujte ho tomu, koho máte rády, určitě ho
velmi potěšíte. Budeme se těšit.
Vaše knihovnice.

10

Petřvaldské noviny

Milé maminky, v novém roce se můžete v knihovně opět setkávat, popovídat si a sdělit si mezi
sebou své každodenní starosti i radosti.
Termíny Klubu maminek: od 9:30 – 11:30 hodin
5. 1., 2. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6.

Město Petřvald – knihovna zve milovníky
historie na besedu s autorem knihy Největší
tajemství třetí říše, záhadologem a badatelem
Milanem Zachou Kučerou
Ve středu 17. února 2016 v 17:15 hodin v budově knihovny.

ČTENÍ POMÁHÁ
V knihovně jsme označily vybrané knihy logem
akce ČTENÍ POMÁHÁ, po přečtení těchto knih lze
na stránkách www.ctenipomaha.cz vyplnit kvíz
o dané knize. Kredit v hodnotě 50 Kč, který za to
dostanete, můžete věnovat na charitu.

Tajemství zlatého vlaku v podání MILANA ZACHY KUČERY, specialisty na
historické záhady a hledání pokladů. Byl skutečně objeven legendární
zlatý vlak v tunelu v polských horách? Nenechte si ujít besedu se známým badatelem, záhadologem a autorem, který se zabývá záhadami
nacistického Německa a hledáním pokladů.

Nabízíme zakázkovou výrobu reklamních
placek – buttonů, magnetek, zrcátek
Potěšte své blízké dárkem v podobě magnetky či buttonu, který
si mohou kdekoli připnout. Nově také nabízíme výrobu zrcátka.
Je jen na vás a vaší fantazii, zda využijete fotky, napíšete přáni,
vymyslíte logo, nakreslíte originální obrázek. Více informací získáé stránce v sekci SLUŽBY.
SLUŽ
te osobně v knihovně a na naší webové
Ceník:
1 – 4 ks:
25,- Kč (do 3 dnů)
5 – 19 ks:
20,- Kč (do týdne)
20 a více ks:
15,- Kč (dle dohody)
Co musí obsahovat objednávka?
1. Návrh – obrázek – průměr 5,6cm
2. Počet kusů
3. Magnetka, špendlík, zrcátko?

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

ŽIVOT VE MĚSTĚ
KČT Petřvald informuje
V závěru roku 2015 navštívili členové KČT Skorušinské vrchy, Lužické
hory, Jeseníky, Beskydy v Polsku,
Hukvaldy. Poslední výlet byl do Beskyd, z Horní Lomné přes Kamenitý, Kozubovou do Dolní Lomné, na
chatě na Kozubové s Mikuláškou

nadílkou. Velmi zajímavý byl čtyřdenní výlet do Lužických hor, kromě našlapaných kilometrů to byla
prohlídka sklárny v Lindavě, zajímavosti na trase Svojkov – Sloup Nový Bor – Klíč – Svor, jízda parním
vláčkem ze Zittau do Oybin (lázeň-

ské a výletní městečko se zříceninou hradu), výstup na Luž (793 m)
- nejvyšší vrchol Lužických hor, výstup na Jedlovou s rozhlednou a turistickou chatou. V říjnu se členové
KČT Petřvald podíleli na organizaci
IV. ročníku Petřvaldského rodinné-

ho šlapáčku. Rok 2016 byl tradičně
zahájen 1. ledna výstupem na haldu
Ema a 2. ledna výletem do Krnova.
Na trase Úvalno – Strážiště – Šelenburk – Cvilín – Krnov turisté našlapali za mrazivého počasí 10 km.
Anna Vlčková, KČT, odbor Petřvald
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koncert pro 94 žáků ze základní
školy. Slovy z písně Vánoce, Vánoce přicházejí, jsem začala a budu
jimi svůj příspěvek i končit… bylo
toho trochu moc, máme na rok na
klid nárok, zas až do Vánoc. Tak

to ani náhodou, už se těšíme na
další koncerty a setkání s vámi,
milí posluchači.

My Tři králové jdeme k vám…
Tak Tři králové zpívali a přišli také do Mateřské školy 2. května
v Petřvaldě (Březiny). Děti si povídaly o historii, smyslu i aktuálním významu příchodu Tří králů. Zároveň jsme se rozloučili s vánočním stromečkem, který zase za rok ozdobíme a budeme se
těšit na další Vánoce…

Blanka Ryšánková, učitelka ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, přísp. org.

J. Budíková

Stínování žáků na Středním odborném učilišti DAKOL, s. r. o.
14. – 17. 12. 2015 se žáci devátých tříd zúčastnili projektu, který
pro ně připravilo Střední odborné
učiliště DAKOL, s. r. o. – stínování
žáků. Jednalo se o účast našich
žáků v odborném výcviku různých
učebních oborů, které daná škola

vyučuje. V pondělí a úterý se žáci
IX. A vydali na tři pracoviště. V Petrovicích u Karviné se polovina třídy
zúčastnila práce v dílnách. Žáci si
pod dohledem mistrů a studentů
oboru obráběč kovů, truhlář, nástrojař a dalších vyzkoušeli výro-

bu ptačí budky v truhlářské dílně,
někteří svařovali, jiní kuli železo,
všichni obráběli kovový profil. Součástí bylo také programování v počítačové učebně, které dále slouží
žákům pro práci s CNC stroji. Druhá polovina třídy jela do orlovské

budovy školy, kde na ně čekalo
několik stanovišť. Pečení palačinek a barmanské umění, práce
s frézkami a soustruhy, vyrábění
vánoční dekorace v aranžérské třídě, instalatérská učebna. Po obědové pauze byli žáci převezeni do
havířovské budovy, kde sídlí obor
ošetřovatel a masér. Zde si žáci
na vlastní kůži vyzkoušeli umění
svých budoucích starších kolegů
– namasírované byly ruce, záda,
šíje, vyzkoušeno také baňkování. Ve středu a čtvrtek na stejná
pracoviště jela třída IX. B, a tak
všichni žáci devátých tříd, kteří
se akce zúčastnili, mohli v praxi
vidět, co je na mnoha učebních
oborech čeká, když budou mít týden odborného výcviku.
Mgr. Pavla Helbichová, PhDr. Jana
Lehnerová, Mgr. Hynek Peter
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Pobočka
Technické muzeum Petřvald
Stálá
expozice

Název
Výstavy

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.
Vernisáž
Termín
Popis výstavy
(datum, h)
Výstava návštěvníkům prostřednictvím modelů Jana BlizňáDřevěné kostely, kaple a zvo- 14. 1. - 22. 5.
2016
ka přiblíží fenomén dřevěných sakrálních staveb, typických
ničky Těšínska a severovýzejména pro podhorskou a horskou část Těšínska a severochodní Moravy
východní Moravy. Modely, zhotovené v několika měřítcích,
jsou věrnými kopiemi originálních staveb a dokládají rozmanitost tohoto typu architektury.

Název
Akce

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

Zasněžený svícen

Termín

Popis akce

16. – 19. 2.
2016

Výroba zimního svícnu svícnu, pro MŠ a ZŠ

Změna programu vyhrazena
Na akce se prosím předem objednejte • tel.: 596 541 092 • e-mail: petrvald@muzeumct.cz
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Jak jsem hledal nové bydlení v Petřvaldu - ponaučení pro ostatní
Oceňuji, že společnost RPG ve
svém časopise inzeruje, že bydlení v jejich bytech je vhodné i pro
seniory, že není potřeba, aby odcházeli do domovů důchodců, že
i v bydlišti je jim možno poskytnout
různé asistenční služby. Hledám si
byt. A jelikož známý bydlí v Petřvaldu u Karviné a sdělil mi, že je to
poklidná oblast a RPG tam zrovna
nabízela byty asi ve třech domech
na Porubské ulici a ulici Parys,
chtěl jsem se tam podívat. Známý mě ještě upozornil, že nejlíp je
dobré se tam zajet podívat večer.
To jsem opomněl a přímo jsem se
domluvil s makléřem. Jeli jsme se
na byt podívat. Byt byl na Porubské

ulici v domě č. 1102. Hned u vchodu nás zarazila skupinka výrostků
sedících na vstupních schodech
i v chodbě. Málem jsme se museli protlačit. Byt byl hezký, ale
kvůli skupince mládeže jsem zpozorněl a domluvil se s makléřem,
že si to do týdne rozmyslím. Chtěl
jsem se zde vypravit ještě večer,
jak mi radil známý. Vypravil jsem
se tam asi za dva dny a pozoroval
dům od vedlejšího domu č. 1103.
Před vchodem domu č. 1102 opět
skupinka asi dvou děvčat a pěti
17letých mladíků. Jeden měl rádio
nebo mobil, vyhrával jak u kolotočů, k tomu se mladík, na kterého
pokřikovali Kubo, pokoušel o hip

hop, všelijak se otáčel a skákal
a vřískal, děvčata se pořád chichotala, na jednu volali Adriano.
Ta vyskočila a s jekotem se začala s jedním z výrostků, co předtím předváděl tanec, přetahovat.
Prostě večer a před domem křik,
jekot, vyhrávání a hulákání - ideální bydlení i pro důchodce, jak je
prezentuje společnost RPG. Někdo
z nájemníků to již zřejmě nevydržel
a začal se s hlučícími hádat, tak se
pomalu sebrali a odcházeli k domu
č. 1103. Já jsem musel své “stanoviště” opustit a jen jsem viděl,
jak mizeli všichni v domě č.1103
ve sklepě, kde zřejmě pokračovali
ve svém vyžití. Potkal jsem pána

k odstranění dvou vzrostlých lip,
které tvořily významný doprovod
kamenného křížku na ulici Šum-

barská a Závodní. Ke kácení bylo
třeba přistoupit z důvodu špatného stavu dřevin. Toto sdělení nebylo občany vlídně přijato, neboť
v této lokalitě je to další kácení,
když před krátkou dobou na ulici
Polní byla odstraněna památná
lípa, která 200 let zdobila usedlost Vítězslava Břímka č. p. 58.
Vraťme se ale o 165 let zpátky
a podívejme se na historii památného objektu – Ševčíkova kříže.
Na místě dnešního kamenného
kříže stál původně kříž dřevěný,
který byl vztyčen okolo roku 1850.
Nechal ho postavit majitel usedlosti Jan Schewczyk č. p. 56, který vlastnil rozsáhlé pozemky na

venčícího psa a ptal jsem se ho,
zda tu bydlí a zda je to normální takový rambajs večer před domem.
Řekl mi, že tu denně prochází
a pokaždé tu večer před vchodem
skupinku mládeže vidí i slyší. Byt
v tomto domě jsem nechal plavat,
ať se s těmi výtržníky trápí někdo
jiný. A vám, kteří hledáte nové bydlení, doporučuji. Běžte se na byt
podívat až večer. Pak uvidíte, jestli
je to k bydlení, nebo trápení. A svůj
příspěvek zřejmě zašlu i společnosti RPG, aby si přečetli, že jejich dobrý úmysl se míjí účinkem
kvůli pár nevychovaným jedincům.
Ervín Lapiš

Kamenný kříž
V posledním čísle „Petřvaldských
novin“ bylo otištěno nemilé sdělení, že v listopadu roku 2015 došlo

Bůžkovci a část lesa na Podlesí.
Vlastnil i pískovnu, z čehož vyplývá, že byl majetným majitelem
zemědělské usedlosti. Dále je to
potvrzeno i vlastnictvím cenné listiny - obligace, kterou koupí získal
od rakouského státu. V roce 1895
se katolická církev v Petřvaldě
rozhodla nahradit chátrající dřevěný kříž křížem kamenným, když
náklady na stavbu byly uhrazeny
z úrokového výnosu státní obligace Vítězslava Břímka z roku 1867.
Tato památka byla postavena před
130 lety a patří do historie Petřvaldu. Zachovejme ji!
Otakar Kochan

TJ PETŘVALD – HEPO
Fotbalista roku 2015 - muži
Odehraných minut

Odehraných utkání

Počet
branek

Asistence

Poznámka

Po řadí

Jméno

P. Jonšta

3 330

37

0

0

6 vychytaných nul

20.

D. Vodák

3 133

36

2

5

Po řadí

Jméno

1.
2.
3.

J. Dittrich

3 307

Odehraných minut

Odehraných utkání

Počet
branek

Asistence

P. Hlavinka

665

8

0

2

21.

O.Pytlík

606

22

0

1

J. Kozubjak

372

10

0

2

Poznámka

36

12

1

22.
23.

M. Szotkowski

370

8

1

24.

V. Zajíček

220

10

0

dorostenec

25.

R. Karkoschka

193

7

0

dorostenec

4.

T. Budina

2 734

36

0

27

5.

J. Karkoška

2 587

33

1

2

6.

O. Cudrák ml.

2 502

32

1

2

7.

L. Chromik

2 186

28

1

28

8.

T. Volný

2 022

24

3

8

26.

S. Kostka

117

3

0

9.

K Biela

2 020

30

6

15

27.

Štěch

90

1

0

10.

T. Sobek

1 945

30

0

9

11.

P. Przywara

1 620

18

3

2

28.

J. Levánzský

90

1

0

12.

L. Ligocki

1 589

19

1

2

29.

J. Sztymon

73

4

1

dorostenec

13.

O. Kostka

1 327

17

5

6

30.

D. Miko

68

3

0

14.

L. Budina

1 290

23

0

9

dorostenec

15.

J. Sklepek

1 204

17

0

4

31.

P. Bitala

51

51

0

dorostenec

16.

J. Kolek

859

11

2

3

17.

J. Jaglař

798

12

1

0

18.

D. Knorr

765

17

0

1

19.

L. Kawulok

695

9

3

0

Král
střelců

dorostenec

dorostenec

32.

Papuga

45

1

0

33.

J. Kostka

45

1

1

34.

L. Foltýn

30

1

0

dorostenec

35.

M. Paluv

5

1

0

dorostenec
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Vlastní: 2
Celkem odehráno utkání:
z toho přípravné:
mistrovské:

39
8
31

24
3
21

6
3
4

9
3
6

131:67
24:27
107:40

Počet diváků v r. 2015 - 4 250.
Počet diváků celkem (1945-2015) - 740 090.
Trenér - M. Sikora, vedoucí mužstva - P. Šilhánek, předseda oddílu
kopané - P. Gorovič.
Fotbalista podzimu 2015 - dorost
Po řadí

Jméno

1.

Rozlosování – zimní turnaj 2016
SOBOTA 6. 2. 2016 - 1 KOLO SK. A
9.00
11.00

SJ PETŘVALD-VĚŘŇOVICE

13.00

FUČÍK ORLOVÁ-DOUBRAVA
NEDĚLE 7. 2. 2016 - 1 KOLO SK. B

9.00

Odehraných minut

Odehraných utkání

Počet
branek

Asistence

P. Hrachovec

1 500

17

0

0

2.

V. Zajíček

1 471

17

4

5

3.

J. Sztymon

1 410

16

12

6

Poznámka

HAVÍŘOV DOROST-BANÍK RYCHVALD

ORLOVÁ DOROST-VOLNO

11.00

LOKO PETROVICE B-TJ PETŘVALD

13.00

INTER PETROVICE-SLOVAN ORLOVÁ
SOBOTA 13. 2. 2016-2. KOLO SK. B

Král
střelců

9.00

TJ PETŘVALD-INTER PETROVICE

11.00

VOLNO-SLOVAN ORLOVÁ

13.00

ORLOVÁ DOROST-LOKO PETROVICE B

4.

D. Kršák

1 265

17

0

8

5.

D. Durczok

1 265

17

1

1

6.

M. Slíva

1080

12

1

0

7.

D. Knorr

1076

12

1

2

9.00

8.

P. Bitala

1050

15

3

4

9.

V. Gellnar

1038

14

6

3

11.00

BANÍK RYCHVALD-DOUBRAVA

10.

P. Slavev

1029

14

0

1

13.00

HAVÍŘOV DOROST-SJ PETŘVALD

11.

J. Duda

1001

16

3

2

12.

L. Foltýn

999

13

1

1

13.

F. Marek

717

8

5

2

14.

D. Sliwka

420

5

0

0

15.

M. Paluv

406

13

0

1

16.

D. Šeruda

315

16

2

0

17.

R. Špok

308

12

1

0

18.

J. Volný

280

11

0

0

19.

L. Budina

265

3

3

1

20.

V. Strouhal

60

1

0

0

21.

P. Berka

50

2

0

0

22.

M. Adámek

12

3

0

0

Celkem odehráno utkání:
z toho přípravné:
mistrovské:

17
4
13

8
0
8

2
1
1

7
3
4

3 čistá
konta

NEDĚLE 14. 2. 2016-2. KOLO SK. A
VĚŘŇOVICE-FUČÍK ORLOVÁ

SOBOTA 20. 2. 2016-3. KOLO SK. A
9.00
1 čisté
konto

DOUBRAVA-VĚŘŇOVICE

13.00

SJ PETŘVALD-BANÍK RYCHVALD

15.00

HAVÍŘOV DOROST-FUČÍK ORLOVÁ
NEDĚLE 21. 2. 2016-3. KOLO SK. B

9.00

LOKO PETROVICE B-VOLNO

11.00

ORLOVÁ DOROST-INTER PETROVICE

13.00

SLOVAN ORLOVÁ-TJ PETŘVALD
SOBOTA 27. 2. 2016-4. KOLO SK. B

9.00

43:39
10:20
33:19

Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Gorovič, P. Sekera, Ing. P. Šeruda.

INTER PETROVICE-LOKO PETROVICE B

13.00

TJ PETŘVALD (bude přátelské utkání, soupeře upřesníme)

15.00

ORLOVÁ DOROST-SLOVAN ORLOVÁ
NEDĚLE 28. 2. 2016-4. KOLO SK. A

9.00

SJ PETŘVALD-FUČÍK ORLOVÁ

11.00

HAVÍŘOV DOROST-DOUBRAVA

13.00

VĚŘŇOVICE-BANÍK RYCHVALD

Halový turnaj výběru okresu

SOBOTA 5. 3. 2016-5. KOLO SK. A

Tento turnaj proběhl v Krnově a zúčastnily se ho výběry těchto okresů:
Krnov, Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná.
Turnaje se zúčastnili mladší žáci ročník 2004. Z našeho oddílu byl vybrán Martin Sobek.
Karviná - Frýdek-Místek

8:0

Sobek 1 gól

Karviná - Nový Jičín

3:5

Karviná - Bruntál

5:4

Sobek 2 góly

Karviná - Ostrava

10 : 2

Sobek 1 gól

Karviná - Opava

2:3

9.00

VĚŘŇOVICE-HAVÍŘOV DOROST

11.00

DOUBRAVA-SJ PETŘVALD

13.00

FUČÍK ORLOVÁ-BANÍK RYCHVALD
NEDĚLE 6. 3. 2016-5 KOLO SK. B

9.00

SLOVAN ORLOVÁ-LOKO PETROVICE B

11.00

TJ PETŘVALD-ORLOVÁ DOROST

13.00

INTER PETROVICE-VOLNO
SOBOTA 12. 3. 2016- O UMÍSTĚNÍ,11-12,9-10,7-8

9.00

(o 11-12 místo) A6-B6

1.

Nový Jičín

29 gólů

13.00

(o 9-10 místo) A5-B5

2.

Karviná

28 gólů

15.00

(o 7-8 místo)A4-B4

3.

Bruntál

20 gólů

NEDĚLE 13. 3. 2016-O UMÍSTĚNÍ,6-5,3-4,1-2

4.

Opava

14 gólů

9.00

5.

Ostrava

13 gólů

11.00

(o 3-4 místo)A2-B2

6.

Frýdek - Místek

8 gólů

13.00

(o 1-2 místo)A1-B1 FINÁLE

P. Sekera

(o 5-6 místo)A3-B3
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Mikuláš na HEPU

Za našimi nejmenšími fotbalisty
i letos zavítal Mikuláš. Po minulém velmi vydařeném jsme nechtěli ani letos zůstat pozadu
a chtěli jsme dětem zpříjemnit
tento pro ně významný den co
nejvíce. Připravili jsme proto znovu hodně zábavy a soutěží. Děti
měly malou stezku odvahy spojenou s vědomostní soutěží, která
byla zaměřena na fotbalové znalosti. Musely potmě pobíhat po

hřišti za pekelnými plameny a ještě si pamatovat záludné otázky.
Někteří nejmenší byli tak skvělí,
že jako nejlepšího fotbalistu planety označili třeba vlastní maminku nebo nejlepší fotbalový tým
HEPO. A vlastně proč ne. Vždyť
v jejich očích to tak třeba je. Mikuláš rozdal dětem sladké zdravé
balíčky a kluci mu za to s radostí
zakřičeli náš vítězný pokřik, který je pro ně ta nejlepší básnička.

TJ Sokol: Prosincový florbalový turnaj
PFL a tarokové zakončení sezony
Na druhý turnaj Podbeskydské
florbalové ligy 15/16 jsme nevyjeli, protože nás čekala plánovaná pauza. Ostatní týmy si
to však rozdaly s plnou parádou
a dokázaly, že statistiky nemusí
být vždy vypovídající. Za zmínku
stojí úžasné představení nováčků
z Olomouce, kteří vyhráli všechna
svá utkání a to s mnohem zkušenějšími soupeři. V souhrnu vévodí tabulce soutěže Frýdlant 1 bez
ztráty kytičky s 18 body. Na druhém místě jsou bratři z Frýdlantu
2 s 12 body. Třetí až páté místo
s 9 body postupně drží Frenštát (odehrál 3 zápasy), Morávka
a Olomouc. 6 bodů mají Palkovice stejně jako náš FS Petřvald
(oba celky odehrály 3 zápasy).
Tři body si v prvním turnaji urvala Polanka a nulu mají na kontě
Stará Bělá a Kopřivnice (také jen
3 zápasy). V sobotu 23. ledna
nás čeká nabitý turnaj, ve kterém odehrajeme 4 utkání. Nejtěžší bude začátek s Frýdlantem
1, pak potrápíme Morávku a Frýdlant 2 a nakonec si odbudeme
premiéru s Olomoucí.
12. prosince pokračovala taroková Grand Prix Slezska posledním turnajem soutěže. Akce se
uskutečnila v polském městě
Kozy a zúčastnilo se jí 56 hráčů.

Velký úspěch zaznamenal Tomáš
Chrobák, který se stal vítězem
turnaje a obhájil tak loňské prvenství. Jak již bylo řečeno, jednalo
se o vrchol sezony, a proto zde
byly vyhlášeny konečné výsledky.
Z celkového počtu 166 hráčů se
stal vítězem Grand Prix Slezska
2015 Maciej Jarczok z polského Zabrzegu. Naši reprezentanti se ve startovním poli neztratili
a opět předvedli své kvality. Věroslav Nieć skončil celkově na bronzovém stupínku, Tomáš Chrobák
se umístil na 5. příčce a Václav
Jurčík zakončil letošní tarokování
na 6. místě. Všem těmto hráčům
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Tělocvičné jednoty Sokol Petřvald.
Informace o petřvaldském florbalu jsou dostupné na fspetrvald.
webnode.cz, naopak taroková
fakta jsou k dispozici na webu
www.taroky.cz. Naše sportoviště
jsou samozřejmě stále k dispozici pro sportovní i pro společenské
události. 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

Celý večer zakončil nádherný ohňostroj a ukončil tak letošní rok
s těmi nejmenšími. My jsme byli
rádi za hojnou účast dětí i rodičů,
kteří si taky přišli na své u horkého svařáku a výborných klobásek.
V tom letošním roce nás zase

čeká spousta zábavy, turnajů
a skvělých akcí, na kterých rádi
uvítáme další kluky a holky, kteří
milují sport a dobrou zábavu. Budeme se na vás těšit!!
Trenéři přípravek TJ Petřvald

Zpověď mrzákova
U okna sedím na vozíku
Čekám na příchozí jež vezmou za kliku
Hledím na vše co neviděl jsem doposud
Čekám sám sobě si stěžuji na osud
Byl jsem jak vítr mladý a divoký
Neznal jsem lesy květy a potoky
Neviděl od skal jak slunce se odráží
Nechodil cestami co vedly k nádraží
Přišla nehoda s níž není počítáno
Pak kalné nemocniční ráno
Doktoru pomoc se rovnala zázraku
Těžko však pochopit člověku mrzáku
Tolik už bylo podobných případu
Člověk pak pozdě točí se dozadu
Obrátit zpět chce své kroky
Minuty dny i roky
Byl tenkrát ještě zdráv
Nosil se jako páv
Starostí jiných nevnímal
Bolestí jejich si nevšímal
Čas chodec jenž odnáší ponuré myšlenky
Léto pak podzim a zas kvetou sněženky
Pár týdnu než se bříza zazelená
Tráva doroste téměř po kolena
Tohle já všechno přes své okno vidím
Mi nevěřte když říkám nezávidím
Závidím marně bych vám lhal
Minuty hodiny i roky jdou kolem smutně dál.
HARRYJAN
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My z DPS - poděkování
Dovolte nám, obyvatelům z DPS,
poděkovat našim děvčatům Helence, Kamilce, Božence a Lucince, že se o nás starají a pečují
o nás nejen v rámci své pracovní
náplně, ale ještě si najdou chvilku
pro zpestření našich všedních dní
(např. v době velikonočních svátků,
kdy si našly čas a tvořily s námi
velikonoční ozdoby, kraslice, naši
pánové vyráběli pomlázky, ze kterých jsme pak měli malou výstavku). V čase smažení první vaječiny
jsme si i my udělali první smažení. Holky nám vše připravily, my
jsme si donesli ingredience a díky
společné píli se vše podařilo. A to
nejen co se chuti týkalo, ale i počasí nám přálo. Další z příjemných
akcí byl náš zájezd, večer jsme se
vrátili sice utahaní, ale spokojení
a šťastní. Když už jsme si říkali,
jak to těm našim holkám jde, čekalo na nás další malé překvapení v podobě pravidelného cvičení,
které se koná každou středu po
obědě v kulturní místnost DPS.
Kdo chce, přijde, kdo nechce, nechodí. A kdo nemůže, přijde příště.
Ke středám se postupně přidaly
pravidelné pondělky plné stolních
her. A jelikož se skoro blížil konec
roku, jako loni za námi přišel Mikuláš (Boženka) s čertem (Kamilka). Na to jsme se těšili jako malé
děti. Z každé z těchto akcí máme
i fotky. A jak jsem již uvedla, blížil
se konec roku a s ním nastal i čas
adventu. Tak i v tento čas měla pro
nás děvčata připravené aktivity,
první adventní pondělí jsme zpívali
koledy, ke kterým jsme měli krásný doprovod našeho harmonikáře
Vaška (pana Hrabce). Pokračovali
jsme i druhé adventní pondělí a při
tónech harmoniky jsme začali péct
cukroví. V úterý nám přišel udělat
radost svým zpěvem člen divadla
s paní profesorkou, druhý adventní
týden byl opravdu nabitý. Pak zase
přišla středa a cvičení, kde jsme
se domluvily, že si uděláme ještě
na pondělí těsto a svařáček, který
k adventu patří. Nakonec jsme tak-

to zakončili celý advent. Opět nás
potěšil náš harmonikář Vašek, za
což mu moc děkujeme. Po celou
adventní dobu hezky hrál a zpříjemnil nám spolu s děvčaty tento čas.
Našim děvčatům patří poděkování
nejen za zpříjemnění adventu, ale
za celý rok, jsou ochotné naslouchat, umí potěšit dobrým slovem,
ale hlavně jim děkujeme za to,
co vše s námi v tomto roce zažily
a co pro nás připravily, protože rok
2015 byl plný nových zážitků. Toto
poděkování je za všechny, kteří se
těchto aktivit a akcí účastníme.
A ještě musím poděkovat za sebe
sama, že si děvčata ve dnech,
kdy to počasí dovolilo, našla chvilku a mě a pana Stodolu vzala na
vozíček na procházku. Jsme oba
velmi špatně mobilní a vozíček je
jediná možnost, jak se dostat na
delší dobu ven.
Milá děvčata, moc vám děkujeme
za to, co pro nás děláte i za to, co je
nad rámec vaší pracovní náplně. Je
vidět, že vás práce baví a že máte
s námi trpělivost. Přejeme vám do
nového roku vše nej, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a spokojené obyvatele DPS.

Tak jak si v loňském roce našel Mikuláš, čertík a anděl cestu
do náhradního ubytování v LDN v Orlové, kde organizace Benjamín poskytovala celoroční pobytovou službu dětem se zdravotním postižením, tak tito tři našli děti z Benjamínu i letos
v novém zařízení v Havířově a přinesli jim předvánoční náladu,
radost a dárečky. Touto cestou tedy moc děkujeme zaměstnancům firmy Démos trade, a.s., kteří navštívili Benjamín, aby
předali dětem dárky a finanční dar, ale také všem těm, kteří
přispěli k tomu, že děti z Benjamínu prožily pěkné odpoledne
a z finančního daru si budou moci nakupovat sladkosti a jiné
dobroty, na které dostanou chuť. Také nás opět navštívila paní
Tekeliová a předala společně s paní Detersovou a s panem
Šrubařem dárečky, které byly pořízeny díky darům firem i jednotlivých občanů. Moc tedy děkujeme společnosti TEKON CZ,
s. r. o z Petřvaldu, zaměstnancům potravin U Pepy v Šenově,
potravin Martina v Petřvaldě, zaměstnancům Zubní laboratoře
v Šenově a zaměstnancům Klientského centra ČS v Ostravě.
Velký dík patří také studentům, pedagogům a zaměstnancům
Střední školy techniky a služeb v Karviné, kteří nám již poněkolikáté poskytli dar, který pomůže dětem z Benjamínu zpříjemnit
jejich život. Za děti a zaměstnance z Benjamínu středisko Havířov, Moskevská 1588
Mgr. Darja Kuncová, ředitelka organizace Benjamín
Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí DOZP Benjamín středisko Havířov

Za všechny, kdo se účastní cvičení,
her a všech akci Ilona Kneblová

Podvečer
V podvečer vše utichá
po rušném dni
nastává klidu idylka
Jen kos zvečera píseň
svou zpívá
je překrásná a vábivá
Slunce již zapadá
v oblacích z purpuru
v paprscích ze zlata
vlasy své koupe
pomalu zbarví se do ruda
Jeho jas a sláva
za obzor zapadá
Anna Kapustková

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla poděkovat kolektivu pečovatelek DPS
Kamčatka Kamči, Helence, Božence a Lucce. Mé poděkování
není poděkováním obyvatele DPS, ale poděkováním příbuzné. Za
poslední rok či dva jsem si všimla, že pro děvčata jejich práce
není pouhou rutinou. Neustále od maminky poslouchám, že holky
vymyslely to či ono, že začaly probíhat různé sedánky, kde naši
senioři mohou tvořit, ale můžou si i zazpívat, ve středy mívají cvičení, děvčata se je snaží motivovat, aktivizovat. Z mého pohledu
si sedly i jako kolegyně lidsky. I když to není lehké, protože senioři mají své zvyky, nálady. Ale pokaždé, když přijedu za maminkou
na Kamčatku, jsou holky usměvavé, veselé. Proto, milá děvčata,
přeji mnoho spokojených obyvatel a vedoucím pracovníkům těchto
skvělých děvčat více takových podřízených, protože práce s lidmi
je velmi náročná jak fyzicky, tak především psychicky.
Bc. Lucie Mikolášová

PODĚKOVÁNÍ

INZERCE  INZERCE  INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Dne 14. ledna 2016 se dožívá krásných 80. let
pan Gabriel Volný a dne 13. února 2016 oslaví spolu
s manželkou Květkou 60 let společného života.
Vše nejlepší, nejvíce zdraví a spokojenosti přejí dcery

Valdemar Mazurek

85 let

Věra Pastrňáková

80 let

Milán Pastrňák

80 let

Gabriel Volný

80 let

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

Pavla a Růža s rodinami.

Uzavřená manželství
Roky stále přibývají, ale div se světe, lidé to vůbec nepoznají,
vypadáš čím dál lépe.
Dne 29. prosince 2015 oslavila své 60. narozeniny paní Dáša Grafová.

Libor Opálka
a Petra Radová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásku z celého srdce a optimismus
do dalších let Ti přejí manžel, syn a dcery s rodinami.

Narozené děti
Adam Jureček
Dne 14. února 2016 oslaví své 90. narozeniny paní Milada Káňová.
Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží,
smích ať pokrývá Tvůj ret a to nejmíň do sta let.
To vše Ti přejí syn Milan s manželkou Zdenkou, vnuk Pavel s manželkou
Hankou, vnučka Renátka s manželem Pavlem, pravnoučata Vítek, Janinka,
Tomášek, Pavlínka a Karolínka posílají sladkou pusu.

Vzpomínáme

Adéla Koryčánková
Jiří Koval
Ladislav Moudrý
Matěj Mrlina
Lukáš Skýba
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Aloisie Romancová

89 let

Anna Onderková

54 let

Zdeňka Stuchlíková 63 let
Miloval jsi život, chtěl jsi žít. Přišla nemoc zlá, musel jsi odejít.
Dne 6. února 2016 by se dožil 70 let pan Antonín Bernatík.
S láskou s úctou vzpomínají nejbližší.

Jiří Tajdus

71 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Marně Tě naše oči hledají, marně nám po lících slzy stékají.
Odešel jsi tiše, jak hvězda padá, vzpomínka na Tebe neuvadá.
Dne 17. února 2016 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Benedikta Kubného.
Vzpomíná manželka Emilia s rodinou.

Dne 1. ledna 2016 jsme

Úmrtí

vzpomněli 20. smutné
výročí úmrtí
pana
Zdeňka Kokošínského.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým smutnou zprávu,

S láskou vzpomínají

že dne 21. prosince 2015 nás navždy opustil ve věku 77 let pan Václav Ožana.

manželka Bronislava,

S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu.

snacha Elena,

Manželka Jarmila s rodinou.

vnučka Petra s rodinou
a pravnuk Jiří.
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KD Petřvald hledá kuchařku, kuchaře na poloviční úvazek.
Info na čísle 722 325 648, nebo info@kdpetrvald.cz

MASÁŽE
Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká
1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční masáže. Místo masáže
lze domluvit při objednání masáže (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,
kotníků, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie,
lymfatická masáž, Reflexní terapie atd...
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

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

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ
IČO: 74447971,
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799. Pravidelná
kontrola spalinových cest
330,- Kč, vložkování,
frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další
kominické práce.
NÍZKÉ CENY
Přijmeme zaměstnance,
popř. brigádníky na práci
v kovovýrobě v Petřvaldě.
Jedná se o obsluhu strojního
zařízení a skladové operace
(příjem materiálu na sklad,
páskování a balení materiálu,
příprava palet, expedice,
drobné zámečnické práce
apod.).
Manuální zručnost a dobrý
zdravotní stav podmínkou.
Informace na tel. 597 488 223,
od 7:00 do 15:00 hod,
BKB – Technik, a.s.
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PRODEJSMRKOVÉHOPALIVOVÉHOD\ÍVÍ
Kulatina1m3…….500KēsDPH
Doprava10Kē/km
areálAWTRekultivace
Rychvaldská2012
PetƎvald73541
Mob.731650427
- Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
domácí sekaná, tlačenka; salámová nebo sýrová mísa; domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta vcelku s kostí - pečené sele pečené sele plněné domácí klobáskou chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...

Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648
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