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Novoroční koncert v kostele sv. Jindřicha

města Petřvald.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
Výpis z Usnesení 44. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 6. prosince 2016
RM rozhodla
dopravní obslužnosti na území
kterým se prodlužuje termín do o zřízení věcných břemen na poměsta Petřvald se společností
končení díla do 15. 12. 2016;
zemcích města;
ČSAD Havířov a.s., kterým se  poskytnout finanční dar ve výši
1000 Kč těmto dárcům krve: paní
 o uzavření smlouvy o právu
mění výše prokazatelné ztráKvětoslavě Svrčkové a pánům
provést stavbu „Oprava chodty pro období od 1. 1. 2017
Dušanu Hugáňovi, Pavlu Massaníku včetně výměny kabelu VO
do 31. 12. 2017 na částku
niecovi, Aleši Šebestovi, Václavu
u silnice I/59, k.ú. Petřvald“
2 461 334 Kč;
Večerkovi a Jiřímu Šobrovi.
s majiteli dotčených pozemků  o uzavření dodatku ke smloua městem Petřvald;
vě o dílo na zajištění „Staveb o uzavření dodatku ke smlouvě
ní úprav y komunikace ulice RM schválila Zásady pro poskyo závazku veřejné služby ve veU Stružky v Petřvaldě" uzavřené tování neinvestičních dotací z rozřejné linkové dopravě k zajištění
se společností STRABAG, a.s., počtu města Petřvald.
Výpis z Usnesení 45. schůze Rady
RM schválila znění zadávací dokumentace veřejné zakázky ve
zjednodušeném podlimitním řízení
pro dílo „Realizace energetických
úspor bytových domů Březinská

města Petřvaldu, která se konala 22. prosince 2016
čp. 1611 – 1615 v Petřvaldě“.
valdě na ulici Závodní čp. 1504,
uzavřené mezi společností Festpro,
RM rozhodla o uzavření dohody s.r.o., a městem Petřvald, k datu
o ukončení nájemní smlouvy na pro- 31. 12. 2016. Zároveň vyhlásila
nájem nebytových prostor v Petř- záměr pronájmu těchto nebytových

Výpis z Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 14. prosince 2016
ZM schválilo rozpočet města Pet- ZM vzalo na vědomí rozpis rozpočcování investiční akce – projektu „Chodník podél silnice
řvaldu na rok 2017 v objemu:
tu města Petřvaldu na rok 2017.
III/4726 ul. Šumbarská, Petř- příjmy celkem 100 415 900 Kč,
vald“ s předpokládanými cel- financování celkem
ZM schválilo
 závazek města Petř vald na
kovými náklady projektu cca
48 979 100 Kč,
předfinancování a profinan22 mil. Kč včetně DPH s tím, že
- výdaje celkem 149 395 000 Kč.

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky
březnových
Petřvaldských novin
je 6. února 2017.
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

prostor (v 1. a 2. nadzemním podlaží), o výměře 588,56 m2.
RM vzala na vědomí výkaz o plnění
rozpočtu k 30. 11. 2016.

na projekt bude podána žádost
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro rok 2017 na
opatření zaměřené ke zvýšení
(pokračování na straně 2)
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bezpečnosti nebo plynulosti
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017
a současně uhrazení veškerých
nezpůsobilých výdajů projektu
včetně finanční spoluúčasti na
způsobilých výdajích a závazek
zajistit udržitelnost projektu mi-

nimálně po dobu jeho stanovené udržitelnosti (5 let);
 plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období
2017 až 2026;
 tvorbu rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů
a kanalizací z rozpočtových zdrojů města v částkách uvedených
ve schváleném plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací.

sedání zastupitelstva města
v roce 2017:
RM: 10. 1., 7. 2., 7. 3., 11. 4.,
9. 5., 6. 6., 11. 7., 8. 8., 12.
9., 10. 10., 14. 11., 5. 12.
ZM: 22. 2., 26. 4., 28. 6., 30.
8., 18. 10., 13. 12.

ZM rozhodlo o uzavření Smlouvy
o partnerství s městem Orlová za
účelem zajištění realizace projektu „Orlová – Petřvald – řídíme strategicky a společně“, podpořeného
finančními prostředky z ESF a ze
státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
ZM vzalo na vědomí
 termíny schůzí rady města a za-

 zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Petřvaldu za rok 2016.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2016 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

76 165,00

77 257,75

85 757,00

Nedaňové příjmy

11 220,00

12 666,00

13 603,91

0,00

93,00

115,33

3 113,00

7 936,09

7 872,40

PŘÍJMY CELKEM

90 498,00

97 952,84

107 348,64

Běžné výdaje

81 326,00

85 067,19

73 017,28

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

Kapitálové výdaje

25 336,00

28 127,63

18 986,38

VÝDAJE CELKEM

106 662,00

113 194,82

92 003,66

8 084,00

8 343,98

-21 607,23

0,00

0,00

0,00

-1 920,00

-1 920,00

-1 920,00

10 000,00

8 818,00

8 817,72

0,00

0,00

-635,47

16 164,00

15 241,98

-15 344,98

Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2016
Základní běžný účet	

25 567 245,17 Kč

Fond rezerv a rozvoje

38 365 842,94 Kč

Realizace energetických úspor
bytových domů a domů DPS

Z úvěru, poskytnutého městu Petřvald na stavbu radnice ve výši 18 459
550,67 Kč, zůstává k 31. 12. 2016 nesplaceno 14 619 550,67 Kč.
Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 v podrobném členění je
uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci
„Rozpočty a závěrečné účty“.
				 Pavlína Malíková, finanční odbor

Realizace investičních akcí v roce 2017
Vážení spoluobčané, dovolte mi
vás seznámit s realizací některých finančně náročnějších investičních akcí města Petřvald v roce
2017. Vzhledem k poskytnuté dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu budeme
v letošním roce realizovat zateplení bytových domů na ul. Březinská
č.p. 1611-1615. Nájemníci budou
včas informováni o termínu a postupu stavebních prací. Na tomto
místě považuji za nutné sdělit, že
nám byla rovněž poskytnuta dotace na zateplení domů s pečovatelskou službou č.p. 1734, 1735,
1737 na ul. Ráčkova. Práce na zateplení, včetně dokončení výměny
oken na těchto objektech, budou
realizovány v příštím roce, tedy
v roce 2018. Od března do srpna
bude probíhat zateplení kulturního domu, kde městu Petřvald

byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Souběžně bude v tomto objektu provedena úprava vytápění.
Dále v letošním roce zahájíme
výstavbu chodníku podél ulice
Šumbarská, a to v úseku od ulice Podlesní po ulici Na Svahu.
V případě poskytnutí finančního příspěvku ze Státního fondu
dopravní infrastruktury budeme
realizovat rovněž etapu od ul. Závodní po ulici Podlesní. V souběhu s výstavbou tohoto chodníku
bude probíhat výstavba dětského hřiště vedle fy TRIAS. V letních měsících budeme realizovat
rekonstrukci zahrady a dětského
hřiště u mateřské školy na ul. Šenovská. Bude-li městu Petřvald
poskytnuta dotace na kompostéry, budou kompostéry zakoupeny
a předány žadatelům.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Na základě žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu byla městu Petřvald
poskytnuta finanční podpora z EU
na projekty:
• Realizace energetických úspor
b y t o v ý c h d o m ů B ř ez in s ká
č. p. 1611-12, 1615 v Petřvaldě,
• Realizace energetických úspor
b y t o v ý c h d o m ů B ř ez in s ká
č. p. 1613-14 v Petřvaldě,
• Realizace energetických úspor
domů DPS Ráčkova čp. 1734,
1735, 1737 v Petřvaldě.
Cílem projektů je snížení energetické náročnosti domů, snížení
konečné spotřeby energie domácností prostřednictvím energeticky
vědomé úpravy objektů. Dalšími
specifickými cíli je roční úspora
energie na vytápění, snížení nákladů na bydlení, zvýšení životní úrovně obyvatel v řešených domech,
snížení emisí skleníkových plynů
(především CO2), úspora fosilních
zdrojů (zemního plynu), zvelebování zástavby a vnějšího prostředí města, zlepšení kvality služeb
poskytovaných městem v oblasti

občanského bydlení a zhodnocení nemovitostí v majetku města.
Na ul. Březinské se jedná o pět bytových domů v kombinaci 2 + 2 +
1: bytový dům čp. 1611 a 1612,
bytový dům čp. 1613 a 1614, bytový dům čp. 1615. Bude provedeno
zateplení obvodových stěn domů,
výměna okenních otvorů vedoucích do 1. PP a zastřešení vstupu
se zateplením. Rovněž bude provedeno nově zasklení balkonových
konstrukcí včetně výměny zábradlí. Tento projekt bude realizován
v tomto roce s tím, že celková dotace činí 42 % ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů pro bytové
domy 1611, 1612, 1615 a 31,5 %
pro bytové domy 1613 a 1614.
Realizace energetických úspor
domů DPS na ul. Ráčkova čp.
1734, 1735, 1737, s kterou se
počítá v roce 2018, zahrnuje zateplení fasád a půdního prostoru, zateplení vnitřních konstrukcí
a dokončení výměny oken. Celková dotace činí 42 % ze skutečně
vynaložených způsobilých výdajů.
Marcela Šopová,
odbor výstavby a životního prostředí
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Rozpočet města Petřvaldu na rok 2017
Rozpočet města Petřvaldu na rok
2017 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 2017, 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 vyhlášky

č. 272/2016 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 2016 a predikce
daňových příjmů na rok 2017.
Rozpočet je v příjmové části sestaven
v objemu 100 415 900 Kč, ve výdajové části v objemu 149 395 000 Kč.
K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje,
předpokládaný zůstatek prostředků
na běžných účtech a příjmy získané
odprodejem podílových listů.

VÝDAJE rozpočtu města Petřvaldu v roce 2017
Odvětvové třídění – paragraf

Kč

1014 Ozdravování hospodářských zvířat
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plánování
3636 Územní rozvoj
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4350 Domovy pro seniory
4351 Osob. asistence, peč. služba a podpora sam. bydl.
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče
5212 Ochrana obyvatelstva
5511 Požární ochrana – profesionální část
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 Ostatní finanční operace
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

710
50
825
043
840
000
359
365
411
26
115
325
977
252
438
700
025
150
060
205
695
300
363
464
170
132
50
038
15
150
899
442
10
10
388
983
500
45
315
745
50
500

Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)

3
26
4
2
4
8
1

14
1
1
3
21
5

9
8
3
2

1

1
19

150 140 000

Konsolidace výdajů (- § 6330)
VÝDAJE celkem po konsolidaci

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

745 000   
149 395 000

FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017
Druhové členění - položka

Druhové členění – položka

Kč

Třída 1 - Daňové příjmy celkem
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty
1340 Poplatek za provoz,shrom. a odstr. komunál. odpadu
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1351 Odvod loterií a podobných her
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitých věcí

85 055
18 100
415
1 610
18 365
36 500
3 800
250
15
200
2 000
500
3 300

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
2111 Příjmy z poskytování služeb
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2141 Příjmy z úroků
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
2460 Splátky půjček

11 415
5 647
80
182
4 891
2
3
50
325
200
35

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

4 690
3 665
280
745

900
900
000
000

Třída 4 - Přijaté transfery celkem
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4116 Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4134 Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)

101 160 900

Konsolidace příjmů (- pol. 4134)
PŘÍJMY celkem po konsolidaci

745 000    
100 415 900

KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) VÝDAJE V ROCE 2017
Investiční projekty s možností čerpání dotací

Kč

Chodník podél silnice III/4726, ul. Šumbarská
Zateplení kulturního domu
Dětské hřiště ul. Šumbarská
Realizace energetických úspor bytových domů č.p. 1611-1615

22
10
3
14

CELKEM

49 000 000
Investiční projekty bez čerpání dotací

Výkupy pozemků zastavěných místními komunikacemi
Projektová dokumentace, případně realizace-chodník
ul. Školní, ul. Březinská, ul. Ostravská, ul. Závodní
Výkupy pozemků zastavěných chodníky
Dokumentace pro územní rozhodnutí – kanalizace Podlesí
Rekonstrukce zahrady MŠ Šenovská
Projektová dokumentace-zateplení MŠ Šenovská
Projektová dokumentace-rekonstrukce
elektroinstalace ZŠ Závodní
Projektová dokumentace-rekonstrukce tělocvičny,
zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Školní
Úprava vytápění v kulturním domě
Hrací prvky-víceúčelové hřiště u ZŠ Školní
Kamerový systém včetně úložiště
Rezerva na investiční projekty
CELKEM

Kč
000
899
920
000

PŘÍJMY rozpočtu města Petřvaldu v roce 2017

000
000
000
000

000
000
000
000

Kč
300 000
3 625
100
1 500
2 000
100

000
000
000
000
000

100 000
350
1 000
650
700
500

000
000
000
000
000

10 925 000

88115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje
8115 Převod prostředků z běžných účtů
8124 Splátky úvěru
8127 Odprodej podílových listů

36
9
-1
5

000
100
000
000

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2017 v úplném znění a Rozpis rozpočtu
města Petřvaldu na rok 2017 je uveřejněn na webových stránkách města
www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

FINANCOVÁNÍ CELKEM

48 979 100

Ing. Šárka Lehnerová, vedoucí finančního odboru
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Pravda o vodě II.
V dnešním článku, který jsem předeslal v minulém vydání „PN”, bych
rád předložil k dnešku svůj pohled na stav ve vodárenství i nás
se týkajícího dodavatele SmVak
a.s.! Jaké jsou důsledky předání
obchodu s vodou koncernům pro
lidi? Odpovím na to a jsem přesvědčen, že se nemýlím. A navíc,
že to bude pro každého srozumitelné. Největším důsledkem je
v první řadě zdražení ceny vodného a stočného. Cena vodného
a stočného je nejvýše zdraženou
službou a v případě vody, dle mého
názoru i „statkem”, který patří
všem! A dále (a to také není vůbec
zanedbatelné) je důležitá obnova vodovodních řadů a kanalizačních systémů, které (uznáme asi

všichni) je nutné udržovat. Dosud
ne všichni ovšem mají kanalizaci.
To je taktéž přímý důsledek předání provozu vodáren do soukromých společností. Pro názornost
uvádím ceny vodného a stočného v čase: rok 1989 – 0.90 Kčs,
rok 2010 – 52.62 Kč cena bez
DPH, rok 2017 – 68.46 Kč cena
bez DPH, dnes platíme 78.30 Kč
i s DPH. To je tedy 87 krát více
než před 28 roky!! Ovšem platy
a důchody se až tolikrát nezvýšily.
V roce 1994 byla průměrná čistá
mzda v ČR 5 484 Kč, v roce 2014
byla 19 714 Kč tj. 3,5krát vyšší!
Důchod v roce 1994 činil průměrně 3 059 Kč a v roce 2014 činil
11 065 Kč. To znamená 3,6krát
vyšší. Přidám informaci o inflaci od

roku 1989 do 2015, která je 185,
4 % a od roku 1999 do 2015 jen
38.7 %. Od roku 1999 (poslední
akcii v roce 2006) prodalo město
Petřvald své akcie a tím možnost
spolurozhodovat o ceně vody, případném zisku, investicích a inkasovalo 16 687 550 Kč - většinu
těchto akcií za 600 Kč!! A dále uvedu ty nejdůležitější informace: odvod zisku soukromým akcionářům
byl za poslední období tří let cca
1 miliarda a 200 milionů. Přitom
společnost SmVak a.s. byla z rozhodnutí valné hromady za poslední
dva roky zadlužena 5,6 miliardami
se splatností více než rok až 5 let.
Tyto peníze se mohou totiž do společnosti vrátit pouze zvýšením cen
vodného a stočného! Nebo bankro-

tem! A co potom? Má další otázka
zní. Proč se opakuje scénář jako
u společnosti OKD a.s.? Tomu asi
budete rozumět všichni, co jste dočetli až sem! Proč zastupitelé souhlasili s tím, že v obcích budou vodu
prodávat cizinci, z 98 % soukromé
osoby, prostřednictvím SmVak a.s.
a jejího představenstva? Jaké měli
zastupitelé informace? Prosím.
Sdělí nám k tomu něco zastupitelé,
kteří rozhodovali? Budu moc rád,
když se všichni, komu není tento
stav lhostejný, sejdeme a budeme
spolu hledat řešení! Uvádím na
sebe telefon a email pro případ, že
by měl někdo z oslovených zájem
mi informace poskytnout.
Miloslav Hesek, zastupitel
777 777 303, mhesek@seznam.cz

Chodník spojující ulici Na Parcelaci s ulicí Ve Finských
Místní komunikace ul. Na Parcelaci s ul. Ve Finských jsou propojeny chodníkem, který je veden
mezi ploty nemovitostí s čp. 1379,
1540, 1231, 1232. Na základě
žádosti občanů o uzavření tohoto
chodníku město Petřvald řeší otázku, zda tento chodník zrušit pro
jeho možné neužívání, nebo provést celkovou rekonstrukci včetně
odvodnění. Tímto bychom rádi znali váš názor, zda tento chodník je
v dostatečné míře užíván a je proto na místě jeho oprava. Nebo není
užíván a tím by bylo přistoupeno ke
zrušení chodníku, což by znamenalo zamezení průchodu mezi ulicemi
Na Parcelaci a Ve Finských. Proto
žádáme občany hlavně z oblasti
Březiny o sdělení svého názoru vyplněním níže uvedeného anketního lístku v termínu do 31. 3. 2017
s doručením na MěÚ Petřvald.

Anketní lístek je k dispozici na
MěÚ Petřvald (v 2. podlaží kancelář č. 203). Je také uveřejněn na
internetových stránkách města

Petřvald www.petrvald-mesto.cz/
pro -obcany/ankety
Hlasovat může každý občan starší 15ti let pouze jednou. V pří-

padě neuvedení kontaktních
údajů nebude anketní lístek posuzován.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta



ANKETA
k chodníku spojujícího místní komunikaci ul. Na Parcelaci s ul. Ve Finských
jméno a příjmení

				

rok narození				

adresa bydliště

……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Já výše uvedený požaduji předmětný chodník:
Nehodící se škrtněte.

   ZACHOVAT

ZRUŠIT
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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 2016
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

14
152
34
54
78
44
28
16
18
0
1

Pokutou
6
Propadnutím věci
0
Zastavením řízení
11
Počet nezpracovaných přestupků
16
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody
3
Celkem uloženo pokut
17
13.000,- Kč
Na pokutách uloženo
Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů:
62
-dle § 46 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky)
11
-dle § 47 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu atd.)
3
-dle § 49 (občanské soužití-slovní a fyzické napadení)
30
-dle § 50 (majetek- poškození cizí věci, krádež atd.)
18
-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, správní odbor

Město Petřvald obdrželo na základě
žádosti dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 53 000 Kč
určenou na provozní náklady pečovatelské služby.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA LEDEN A ÚNOR 2017
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
únor: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28.
březen: 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
16. únor, 16. březen
3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (pondělí, úterý)
únor: 20., 21.      březen: 27., 28.

Ve městě Petřvald ke dni 1. 1. 2017 evidujeme 7 252 obyvatel.
Petra Bierská, odbor správní, evidence obyvatel

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE

Zleva stojící: A. Šebesta, D. Hugáň, P. Massaniec, V. Večerek
Dne 12. prosince 2016 byli do
obřadní síně radnice pozváni
dárci krve, kterým osobně za
tuto záslužnou činnost poděkoval Ing. Jiří Lukša, starosta
města a předal jim finanční dar,
který schválila rada města. Do
obřadní síně byli pozváni tito
dárci krve: paní Květoslava Svrčková, pánové Dušan Hugáň,
Pavel Massaniec, Aleš Šebesta, Václav Večerek a Jiří Šobr.
Karin Canibalová, odbor správní

Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

J. Šobr

Adventní čas v domě s pečovatelskou službou
V úterý 12. prosince 2016 se obyvatelé domu s pečovatelskou službou sešli na již tradičním vánočním
posezení, kde nechybělo ani malé
občerstvení v podobě kávy, čaje, koláčků a ovoce. O krásnou adventní

atmosféru se postaraly děti z MŠ
Šenovská, které předvedly pásmo
vánočních koled a říkanek a zahrály
pohádku O budce. Děti doprovodily
paní učitelky Darja Sikorová a Michaela Stoklasová. Přítomné ba-

bičky a dědečkové byli obdarováni
drobným dárečkem „z dílny“ mateřské školky a malou kytičkou. Popřát
obyvatelům tohoto domu k vánočním svátkům a do nového roku přišli
starosta města Ing. Jiří Lukša a mís-

tostarosta Ing. Petr Dvořáček. Děkujeme všem přítomným seniorům,
že přijali naše pozvání, dětem a jejich paním učitelkám děkujeme za
jejich kouzelné vánoční vystoupení.
Ivana Tomková, matrikářka
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Vánoční setkání jubilantů
Dne 17. prosince 2016 se uskutečnilo v obřadní síni slavnostní
setkání jubilantů, kteří oslavili ve
3. čtvrtletí loňského roku 8O., 85.
a 90. narozeniny. Pozvání přijali
tito oslavenci:
Věra Mazurková, Helena Rohlová, Marie Štěrbová, Ing. Jaromír
Čarnecký, Zděňka Bratková, Věra
Dardová, Alenka Dziková a Eliška
Kokošinská.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho spokojenosti
a osobní pohody.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem členům komise pro
občanské záležitosti – panu Petru Přečkovi, panu Miloši Heskovi, paní Daniele Stromské a také
předsedkyni této komise paní
Mgr. Šárce Němcové, kteří se
v roce 2016 zasloužili o pořádání
nezapomenutelných slavnostních
obřadů. Jednalo se o vítání občánků (42), svatební obřady (33)
a jubilejní svatby (6) v obřadní síni
Radnice. Nutno také připomenout
velké setkání jubilantů v kulturním
domě v měsíci září, čtvrtletní slavnostní setkání jubilantů v obřadní
síni, přání ke Dni matek a vánoční
posezení v Domově Březiny a DPS,
gratulace jubilantům v jejich domovech. Velké poděkování patří
rovněž paní Ivaně Tomkové – ma-

V měsíci prosinci
2016 jsme v obřadní
síni přivítali u slavnostního zápisu   

trikářce a panu Pavlu Římánkovi
– fotografovi.
Ing. Jiří Lukša, starosta

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
Podrobnější informace k slavnostním obřadům a fotografie z tohoto
setkání najdete na web. stránkách
města: http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro občanské záležitosti

Účinkující hudebníci: Mgr. Regina Bednaříková - klavír, Zdeněk Smolka - housle, Rastislav Širila - zpěv.

Zleva sedící: Věra Mazurková, Marie Štěrbová, Helena Rohlová, Ing. Jaromír Čarnecký, Alenka Dziková, Věra Dardová,
Eliška Kokošinská, Zdeňka Bratková.
Zleva stojící: Mgr. Šárka Němcová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Lukša, starosta města, Miloslav Hesek, člen zastupitelstva, Ivana Tomková, matrikářka.

Některá čísla z matriky a KPOZ
za rok 2016 v porovnání s rokem 2015
Událost
Do pamětní knihy města bylo zapsáno naroz. dětí
Jubilejní svatby (zlatá, smaragdová, diamantová, kamenná)
Přijetí jubilantů (80,85,90 a 95 let) v obř.síni MěÚ
Přijetí jubilantů (70 a 75 let) v KD Petřvald
Jubilanti (80,85,90 a 95 let) navštíveni doma
V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků
V kostele bylo uzavřeno sňatků
Na území města zemřelo občanů
Vydané druhopisy matričních dokladů, výpisy z matrik a nahlédnutí do matriční knihy
Ondřeje Szustera
Foto: Pavel Římánek

Máte-li také zájem o slavnostní
zápis Vašeho dítěte, kontaktujte matriku: tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Komise pro občanské záležitosti

Dodatečné záznamy do matrik
Zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství
Rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení
Zápis o určení otcovství
Ověřených fotokopií
Ověřených podpisů

r. 2015
32
5
22
46
11
10
2
39
18

r. 2016
42
6
38
55
9
33
1
49
25

13
1
5
19
172
483

24
2
16
179
421

Ivana Tomková, matrikářka
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Výlet do Vídně
V adventním čase, dne 16. 12.
2016, jsme se s v y braný mi
žáky 7., 8. a především 9. tříd
ZŠ a ZUŠ Petř vald v ydali do
Vídně. Po téměř čtyřhodinové
bezproblémové cestě luxusním
autobusem jsme dorazili k náměstí Marie Terezie. Čekal nás
náročný den plný nových informací a davů (často polských)
návštěvníků. Od 10 do 15 hodin
jsme navštívili několik důležitých míst: Parlament, Vídeňskou
radnici s jejími proslulými adventními trhy, tzv. Burgtheater,
Hofburg, Chrám sv. Štěpána,
Schönbrunn. Žáci 8. a 9. tříd si
ke každému místu předem přichystali krátké referáty, které
na daném místě prezentovali.
Snad největší úspěch sklidila
návštěva Přírodovědného muzea
– největšího muzea v Rakousku,
kde jsme však z důvodu časové tísně strávili jen dvě hodiny.
Všechny nás zaujaly jak interaktivní tabule k tématu vesmír,
tak exponáty ze zvířecí a rostlinné říše. Nejpřínosnější pro
žáky bylo ovšem setkání s cizím jazykem, když na vánočních
trzích u Vídeňské radnice byli

odkázání na své jazykové schopnosti, bez kterých by si nemohli
zakoupit upomínky domů, popř.
dětský punč v originálním hrníčku. Zpět do Petřvaldu jsme dora-

zili až po 21. hodině. Věřím, že
nikdo i přes náročnost celého
dne nelitoval, protože kromě již
zmíněných hrníčků, svícnů a jiných drobností si každý z nás do

svých domovů přivezl tu pravou
předvánoční atmosféru.
Mgr. Šárka Palová, Mgr. Zuzana
Tvrzická, ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.

Vánoce, Vánoce přicházejí …
dozvěděli v podání komentátorek K. Smieškové a K. Langerové a jejich učitelky J. Bajgarové
zajímavé informace o zvycích,
tradicích a významu vánočních
svátků. Perličkou koncertu bylo
vystoupení Jakuba Kaši, který
zahrál na dechový nástroj, na
saxofon, který od letošního školního roku vyučuje na naší škole
pan učitel P. Bubanec. Vánoční
koncert zcela určitě splnil svůj
účel a všechny přítomné naladil
do poklidně vánoční, hudebně
příjemné atmosféry. Těšme se
na další.

Tuto píseň si za velkého potlesku zazpíval celý sál se všemi vystupujícími na závěr vánočního
koncertu, který se uskutečnil 13.
12. 2016 v sále ZUŠ. Panovala
zde neskutečně příjemná a milá
atmosféra, sál jako každým rokem praskal ve švech. Zněly tu
skladby vánoční, ale i nevánoční, žáci a žákyně ze tříd p. uč. B.
Ryšánkové, Š. Podobové, I. Matušů, J. Bajgarové, A. Bubancové, I. Křenkové, M. Monczkové,
R. Heiserové, J. Mešša podali
hezké hudební a taneční výkony.
O krásnou výzdobu se postarala paní učitelka K. Benešová se
svými žáky. Na koncertě jsme se

Jana Bajgarová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Kariérní poradenství žáků 9. tříd
V letošním roce se kariérního poradenství a profesní diagnostiky zúčastnilo 16 žáků
devátých tříd. Během jednoho
pondělního dopoledne absolvovali se školní psycholožkou
po souhlasu svých zákonných
zástupců několik psycholo gických testů zaměřených na
zjištění studijních předpokladů, logiky, paměti, reakčního
času, pozornosti, osobnostních vlastností. Během měsí-

ce ledna s žáky a jejich rodiči
proběhly pohovory, na kterých
se budoucí studenti dozvěděli
své výsledky, zhodnotili společně své zájmy, předpoklady
a cíle, aby se nakonec rozhodli,
na kterou střední školu si podat
přihlášku. Přeji všem žákům,
aby volili uvážlivě a na svých
snech pracovali po další roky
svého života.
PhDr. Jana Lehnerová, školní psycholožka
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

PŘIPRAVUJEME…

MILOVNÍCI DIVADLA,
POZOR!!!

Pohádka pro děti v KD
Jarní prázdninový program pro děti

Vypouštění balonků
Děkujeme vám, že jste se zúčastnili tradičního vypouštění balonků
s přáním k Ježíškovi. Letos jsme společně vypustili 78 535 balonků
s přáníčky. Rekord nebyl překonán, ale smysl akce je hlavně udělat
radost dětem - a to se povedlo. V Petřvaldě se vypustilo krásných
99 balonků. Celý realizační tým byl skvělý .

Město Petřvald pro své „milovníky divadla“ připravilo
zájezd do NDM v Ostravě na klasickou operu

ANDREA CHÉNIER
Umberto Giordano

Zazpívali jsme si koledy…
V prosinci 2016 se konal již 6. ročník akce Česko zpívá koledy.
Také v Petřvaldě se ve středu 14. prosince 2016 přesně v 18.00
hodin rozezněl prostor před radnicí u stromečku, kde dětský sbor
ZUŠ Petřvald pod vedením paní učitelky Šárky Podobové zpíval koledy. Jsme rádi, že mezi nás přišel i youtuber Dino 06. Jeho příznivci mají od nás lajk.

Novoroční koncert

Úterý 21. února 2017 v 18.30 hod.
Divadlo Antonína Dvořáka
cena do 240 Kč (vstupné + 60 Kč doprava)

Objednávky ve středisku kulturních služeb – tel: 596 542 951, 723 909 247;

Také na začátku roku nás přivítalo mrazivé počasí. Dne 8. 1. 2017
se v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě konal novoroční koncert v podání Hlučínského pěveckého sboru pod vedením paní Mgr. Barbory Bortlové za doprovodu varhanice paní Radky Slaninové. Tento
úžasný koncert doplnili mladí zpěváci z Gymnázia J. Kainara. Zazněly známé písně a koledy. Doufám, že i vás to pozitivně naladilo na celý rok .

e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
Odjezdy autobusu:
Havířov – Spořitelna
Petřvald – Vodárna
Petřvald – Na kopci
Petřvald – Březiny

17.10 hod.
17.22 hod.
17.25 hod.
17.28 hod.

Bronislava Siudová, kulturní referentka

vstupné 40,- Kč
prodej vstupenek na místě



Petřvald – Parcelace
Petřvald – Penny
Petřvald – Kaple
Petřvald – DPS

17.30 hod.
17.32 hod.
17.34 hod.
17.36 hod.
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

ČTENÍ POHÁHÁ

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

KLUB MAMINEK
Termíny Klubu maminek pro rok 2017 od 9:30
– 11:30 hodin v dětském oddělení knihovny.
Klub maminek má maminkám na mateřské
dovolené poskytnout místo ke scházení se
s ostatními maminkami a jejich dětmi. Nabízíme k využití krásný prostor dětského oddělení, spoustu inspirující literatury pro maminky
a děti, zázemí pro malé občerstvení, úschovu
hraček či jiných věcí, kterými by si maminky
chtěly klub obohatit a pomoc s organizací akcí. Není však zajištěn program klubu samotný. Aktivní zapojení maminek je rozhodující.
3. leden, 7. únor, 7. březen, 4. duben, 2. květen, 6. červen

V knihovně jsme označily vybrané knihy logem akce ČTENÍ POHÁHÁ, 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.

Soutěž LOVCI PEREL
pokračuje!
Stále se můžete zapojit, stačí si vybrat
knížku, označenou jako perlorodku, a poprosit paní knihovnici o otázky k dané knize. Otázky 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 květnu a během června proběhne vyhodnocení s odměnami.

Jak jsme četli v roce 2016?

ČTEČKY V KNIHOVNĚ
Čtečky, které si můžete v knihovně vypůjčit, byly zakoupeny v rámci projektu, který se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Absenční výpůjčku čtečky (odnést
si ji domů) knihovna umožňuje
pouze registrovanému uživateli
staršímu 18 let, jenž má trvalý
pobyt v České republice, v den
výpůjčky je registrován v knihovně alespoň jeden rok, má vůči
knihovně v ypořádány všechny
své závazky a předloží svůj platný čtenářský průkaz a občanský
průkaz. Čtečky jsou k vypůjčení
na 14 dnů s tím, že tuto lhůtu
je možné prodloužit, pokud není

V loňském roce naši knihovnu navštívilo celkem (z důvodu
půjčení knih, využívání PC nebo
účasti na kulturních akcích)
10 148 návštěvníků. Vybírat si
mohli z 23 529 knih a časopisů. K dispozici jsou také našim
čtenářům čtyři počítače s možností tisku nebo využití skeneru. V roce 2016 si čtenáři z naší
knihovny v ypůjčili celkem 39
835 knih a časopisů. Navštívili
nás také při 53 kulturních akcích. Náš fond si mohli rovněž
najít online na našich webových
stránkách www.petrvald.knihovna.cz Novinkou loňského roku
je zahájení půjčování e - knih,
které je pro naše čtenáře zdarma. Pro děti jsme spustili dětský
blog – odkaz je na našich webových stránkách. Děti zde najdou
veškeré informace a zajímavosti

o naší knihovně. Pro čtenáře, kteří v našem knižním fondu nenašli
knihu, kterou potřebují, realizujeme službu MVS – Meziknihovní
výpůjční služba. Loni jsme z jiných knihoven našim čtenářům
zapůjčili 158 knih. Do dětského
oddělení byly zakoupeny dva nové
počítače, na které jsme část vynaložených nákladů získali dotací
z Ministerstva kultury ČR, z programu VISK 3.
Naše pirátská loď byla dovybavena opravdovým kormidlem a malí
čtenáři se tak mohou vydávat na
dobrodružné plavby přímo v naší
knihovně. Můžeme tedy říci, že
knihovna v Petřvaldě žije, děti
čtou (a hrají si) a knihovna již
dávno není pouze místem, kde
se v tichosti půjčují knihy, ale
místem setkávání a sdílení společných zážitků.

Zahájeno půjčování e-knih
• Chcete si půjčit svého oblíbeného spisovatele a jeho knihy jsou
zrovna všechny půjčené? Zkuste se podívat do on-line katalogu
(katalog.rkka.cz), třeba je možné půjčit si e-knihu.

další zájemce. Čtečky se půjčují
s veškerým příslušenstvím a jsou
vhodnou alternativou klasické
knihy, např. na cestách. Pro ty,
kteří se chtějí na čtečku jen podívat, vyzkoušet a seznámit se
s ní, je zde i tato možnost. Stačí požádat některou z knihovnic,
které vám rády vyhoví.

• Stačí být registrovaným čtenářem knihovny, stáhnout si do tabletu nebo chytrého telefonu aplikaci ereading a zaregistrovat se
na ereading.cz.
• Podrobný manuál naleznete na stránkách své knihovny nebo ve
své knihovně.
• Projekt „E-knihy pro každého čtenáře“ je finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR.
Více informací v knihovně nebo na našem webu:
www.petrvald.knihovna.cz, záložka Služby – E-knihovna
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Zveme vás na výstavu, která potrvá od 16. 1.
do 16. 3. 2017 v naší galerii Nad knihami.

Yvetta Bachová
Žije a tvoří v Ostravě. Sedm
let navštěvovala Lidovou školu
umění v Ostravě. Další odborné
zkušenosti získala na SPŠS v Kamenickém Šenově – obor broušení
skla. V kresbě tužkou ji přitahuje
především motiv tváře. Na prvních
výstavách se tedy prezentovala
především portréty našich hereckých osobností. Mimo portréty se
autorka věnuje tématům vnitřního
života člověka, a tak vznikly kresby s názvem: Grál, Dohled, Krajina duše…
V roce 2001 se začala věno vat technice malby na sklo. Zprvopočátku vytvářela především
užitkové sklo. Později přibyly
k užitkovému sklu také obrazy,
ve kterých se odráží snaha o vyjádření duchovních témat, jako je
například Zrození, Pavučina života, Grál apod.
U příležitosti výstavy v červnu
2009, ve Státním okresním archivu v Karviné, se autorka poprvé ve
větším měřítku prezentovala také
básněmi- básnická sbírka: Chci se
tam vrátit…

V roce 2012 začala kreslit akvarelovými pastelkami. Vytváří obrazy
pro podporu pozitivních vlivů, které doplňuje afirmacemi. V roce
2014 vytvořila vykládací karty
Perličky štěstí.
Trvale vystavuje: Centrum
Perliček štěstí v Paskově
www.bachova.eu
www.perlickystesti.com
ysba@seznam.cz
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Petřvaldu za rok 2016
Členové výjezdové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Petřvaldu (12 členů) přijali v roce
2016 celkem 67 oznámení k výjezdům: 17 výjezdů k požárům,
46 výjezdů k technické pomoci,
z čehož bylo 11 výjezdů k odstranění nebezpečných stavů (likvidace spadlých stromů, ořezů,
kácení stromů), 31 likvidací bodavého hmyzu, 1 taktické cvičení

(kostel Petřvald), 1 čerpání vody
ze sklepa a 2 výjezdy při příležitosti konání petřvaldského jarmarku a pouti. Ve třech případech
nebyla jednotka schopna výjezdu
- jednalo se o výjezdy v dopoledních hodinách, kdy jsou dobrovolní hasiči převážně v zaměstnání.
Ve čtyřech případech se jednalo
o planý poplach. Celkově strávili členové výjezdové jednotky

u zásahů 290 hodin. Celkem odpracovali členové JSDH Petřvald
v uvedeném období 805 brigádnických hodin na údržbě požární techniky, výstroje, výzbroje
a na úklidu hasičské zbrojnice.
Členové JSDH Petřvald se pravidelně účastnili odborné přípravy
v hasičské zbrojnici pod vedením velitele Ing. Aleše Vicherka.
Absolvovali školení v odborných

Sbor dobrovolných hasičů

Petřvald – Březiny
Vás zve na

HASIČSKÝ PLES
25. února 2017 od 19:30 hodin KULTURNÍ DŮM MĚSTA PETŘVALD
k poslechu a tanci hraje skupina duo MERCI a DJ TOP-PRODUKCE

BOHATÁ
TOMBOLA

Vstupenky v předprodeji: starosta sboru Jiří Kovář, tel: 605 027 622

Vstupenky v předprodeji: starosta sboru Jiří Kovář, tel: 605 027 622
velitel jednotky: Aleš Vicherek, tel: 776 030 172

velitel jednotky: Aleš Vicherek, tel: 776 030 172

VSTUPNÉ
290Kč

V ceně vstupenky je večeře, káva a zákusek.

kurzech Ústřední hasičské školy
v Jánských Koupelích. Pod vedením pana Fiuráška a pana Barwika začalo působit v Petřvaldě
družstvo mladých hasičů, jedná
se o 11 chlapců a děvčat z Petřvaldu ve věku od 10 do 14 let.
Pro družstvo mladých hasičů byly
zakoupeny hadice, savice, proudnice, přilby a dresy.
Ing. Aleš Vicherek, velitel

únor 2017

11

Technické muzeum v Petřvaldě

K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice:
Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví
Výstava:
Těšínsko na pohlednicích
(16. 2. – 30. 4. 2017)
Panelová výstava přiblíží proměnu podoby jednotlivých lokalit
na dobových pohlednicích ze
sbírkového fondu Muzea Těšínska. Prudký hospodářský rozvoj se velmi výrazně podepsal
na proměně podoby jednotlivých lokalit. Původním sakrálním a jiným dominantám začaly
v průběhu 19. století konkurovat
objekty průmyslových podniků,
hutí a šachet. Přírodu přetvářely
dopady průmyslové výroby, což

nezůstalo skryto fotografům,
kteří tento proces dokumentovali. Díky jejich smyslu pro zachycení jedinečnosti okamžiku
měnícího se světa dnes můžeme tuto proměnu zpětně pozorovat i my, a to prostřednictvím
„krásného umění“ - dobových
pohlednic.

Zprava Mgr. M. Duda a J. Nulíček

Muži zahájili zimní přípravu 5. 1. 2017 v tělocvičně na Šumbarku,
první zápas sehrají v rámci zimního turnaje v Orlové, kterého se letos účastní 6 mužstev.
Rozlosování zimního turnaje – Orlová:
22. 1. 2017 neděle 9:00 Záblatí - TJ Petřvald
29. 1. 2017 neděle 11:00 TJ Petřvald - I. Petrovice
5. 2. 2017 neděle 9:00 D. Lutyně - TJ Petřvald
12. 2. 2017 neděle 11:00 TJ Petřvald - Louky
19. 2. 2017 neděle 15:00 F. Orlová - TJ Petřvald
V. Sobek

Akce připravované
na měsíc únor:
• VERNISÁŽ (16. 2. v 10 hod.)
Vernisáž výstavy Těšínsko na pohlednicích.
• KRMÍME PTÁČKY (17. - 20. 2.)
Výroba krmítek pro ptáčky, pro MŠ,
1. st. ZŠ.
• ZIMNÍ MALOVÁNÍ (23. – 28. 2.)
Výroba a malování pohlednic.
Kolektivy předem objednejte na
tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz

Výroční členská schůze základní organizace
Českého svazu žen Petřvald-sídliště 6
Konala se dne 9. 12. 2016. Za
účasti téměř třiceti členek přivítala v úvodu jednání předsedkyně Jarmila Skálová vedoucího OO
PČR v Petřvaldě npor. Mgr. Martina Dudu a preventistu z téhož oddělení prap. Josefa Nulíčka. Oba
pánové předali přítomným ženám
několik rad a informací z oblasti
prevence kriminality pro seniory.
Mohly jsme se tak dovědět, jak se
chránit před okradením, jak předcházet riziku přepadení, jak se
vyhnout podvodu, jak zabezpečit
majetek, jak se chovat v silničním
provozu. Důležité informace, které
byly aktuální zejména před vánočními svátky, nám podali také v oblasti peněz, dokladů, platebních
karet a zavazadel. Apelovali zejména na to, aby ženy nenechávaly
peněženky a jiné cennosti nahoře
v taškách, nenosily osobní doklady
v peněžence, neměly při sobě větší finanční hotovost. Zdůrazňovali
zejména tu skutečnost, aby ženy
nosily kabelku pokud možno u těla

TJ PETŘVALD HEPO

a využívaly různá zapínání a zdrhovadla. Je také důležité, aby kabelka
nebo taška přes rameno nevisela
na zádech, ale aby byla neustále
na očích. Nejlépe je chránit ji rukama na boku nebo na břiše. Získaly
jsme i důležité telefonní kontakty, které si dovolím připomenout.
POLICIE ČR: 158, ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA: 155, JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ:
112, HASIČI: 150, ŽIVOT SENIOR: 800 157 157, ELPIDA - LINKA SENIORŮ: 800 200 007, BÍLÝ
KRUH BEZPEČÍ: 257 371 110,
KONTAKT NA HLÍDKU OO PČR
PETŘVALD: 727 967 698.
Bylo nám doporučeno preventistou
J. Nulíčkem, abychom v kabelce
měly vždy připraven pepřový sprej.
Poté jsme se s policisty rozloučily
a pokračovaly jsme v hodnocení
naší práce.
Vybírám to nejdůležitější. V roce
2016 jsme se zapojily do dvoudenní humanitární sbírky pro Diakonii Broumov, spolupracovaly jsme
s našimi knihovnicemi při akci pro
veřejnost („ Slet čarodějnic), připravily jsme také ve spolupráci
s knihovnicemi již 9. ročník soutěže O nejlepší petřvaldskou buchtu.
V současné době má naše organizace 31 členek, naše nejmladší
členka má 35 let. A jelikož také
v naší organizaci členky stárnou,
přivítaly bychom i ty z řad mladších,
ale i z ostatních věkových kategorií.
Pokud byste měly zájem o členství
v naší ZO, stačí, když se přihlásíte
na naše telefonním čísle 723 476
009. Rády vás mezi námi uvítáme.
Jarmila Skálová,
předsedkyně ZO ČSŽ Petřvald-sídliště

Mikuláš na Hepu
Jak už se stalo tradicí, tak i v tom
loňském prosinci uspořádali trenéři mládeže pro děti i rodiče našich
malých fotbalistů Mikulášskou nadílku. K akci se mohli připojit jak
kluci a holky z našich řad, tak i jejich sourozenci a kamarádi. Stačilo nahlásit účast svým trenérům
a ti už se postarali o vše potřebné. Opět přijel na koňmi taženém
povoze skvělý Mikuláš v doprovodu mnoha čertů, kterých nějak
rok od roku přibývá. Asi proto, že
našich dětí je opravdu velká hromada. Jenže za výkony, které podávají na tréninku a zápasech, si
do pekla určitě nezaslouží. Právě
naopak. Vítán byl i doprovod našich dětí. Přišli se podívat a pobavit rodiče, prarodiče i známí. A bylo
to opravdu moc fajn. Připraveno

bylo opět ohniště a také občerstvení v podobě vynikajícího svařáku
a klobásek. Všichni si přišli určitě
na své. Ohniště bylo opravdu potřeba. Navodilo spolu s vánočními koledami moc hezkou pohodu
a hlavně místo, kde se mohli všichni v chladném počasí ohřát. Letošní ohňostroj jsme po apelu článku
v Petřvaldských novinách nahradili jen tichými římskými svícemi
a musíme uznat, že i tohle stačilo
k radosti dětí. Od 9. 1. 2017 opět
začínají tréninky ve školních tělocvičnách. Pokud nechcete lenošit
doma a trochu si s námi zacvičit
a zahrát nejen fotbal, moc rádi vás
uvítáme. Děti od 5 let můžete přihlásit kdykoliv. Kontakty na trenéry mládeže najdete na stránkách:
www.tjpetrvald.cz 
M. Stavař

Tarokáři TJ Sokol Petřvald
zakončili rok 2016 ve velkém stylu
Dne 10. 12. 2016 proběhl závěrečný turnaj tarokového Grand
Prix Slezska 2016. Pořadatelem bylo polské město Kozy. Turnaj skončil velkým úspěchem
našeho hráče pana Václava
Jurčíka, který se stal mezi 68
účastníky vítězem. Blahopřejeme! Celkovým vítězem letošní
G P Slezska se stal Tomáš
Chrobák, Václav Jurčík jej následoval na 2. místě! Celkové
vyhodnocení této tarokové ligy
bude provedeno po oficiálním vyhlášení výsledků v březnu 2017.
Josef Němec, starosta TJ Sokol Petřvald
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Cyklistický klub FESO Petřvald hodnotil loňskou sezonu na silnici i v cyklokrosu
Klub čítal celkem 34 členů a z toho
14 aktivních závodníků ve všech
kategoriích. V kategorii žáků byl
nejúspěšnějším Vojtěch Hurač,
který zvítězil v Okresní pohárové
soutěži, 2. místo obsadil v Moravskoslezském poháru mládeže. V Českém poháru mládeže se
umístil na 24. místě. V kategorii
kadetů byl nejúspěšnějším Tomáš
Swaczyna, v Okresní pohárové
soutěži zvítězil, v Moravskoslezském poháru obsadil 3. místo
a v Čs. poháru 37. místo.

Petr Trachtulec

Nejlepších výsledků v loňské sezoně dosáhl junior Petr Trachtulec,
který zvítězil jak v okresní soutěži,
tak i v Moravskoslezském poháru
mládeže. Bronz získal v Českém
poháru. Díky svým výsledkům byl
členem juniorské reprezentace ČR.
V repre dresu se zúčastnil několika silničních závodů v Polsku, Rakousku, Německu a Švýcarsku.
Na společném mistrovství České

a Slovenské republiky v Kyjově získal v časovce jednotlivců 6. místo. Čekali jsme od něj medaili, od
které jej dělilo 22 vteřin. V závodě
jednotlivců s hromadným startem
na trase dlouhé 125 km v pelotonu
75 závodníků dojel desátý. Jelikož
Petr přechází do vyšší kategorie kategorie mužů, projevilo o něj zájem několik špičkových klubů ČR,
včetně profistájí. Po citlivém uvážení odchází od nás do kontinentálního týmu do dvaceti tří let Favorit
Brno. Vybral si jej trenér naší reprezentace - bývalý vynikající silničář
František Trkal. V novém působišti přejeme Petrovi pevné zdraví
a hodně úspěchů doma i v zahraničí. V kategorii žen nás reprezentovala na silnici Kateřina Mudříková .
Zvítězila jak v okresní, tak i v krajské soutěži, v Českém poháru se
umístila na 6. místě. Na mistrovství České a Slovenské republiky
v Kyjově v měsíci červnu obsadila v časovce 12. místo, v závodě
s hromadným startem 10. místo.
Kateřina se věnuje nejen silnici,
ale i závodům v cyklokrosu. Absolvovala všechny závody Českého
poháru v krosu, kde se jí dařilo.
Celkově obsadila v této celostátní
soutěži 5. místo. Podaří –li se jí zajet na mistrovství republiky 7. ledna
v Hlinsku, neměl by Katku minout
taktéž v lednu start na mistrovství
světa v Lucembursku. Moudřejší
budeme bohužel až po uzávěrce
tohoto čísla Petřvaldských novin.
Pokud jde o kategorii mužů, je již
několik let nejúspěšnější Petr Swaczyna v okresním i v krajském měřítku. Ač Petr startoval jen ve třech

závodech Českého poháru i v této
celostátní soutěži bodoval. Obsadil 51. místo. Husarský kousek se
mu povedl na mistrovství České
a Slovenské republiky v Kyjově, kdy
se mu podařilo v závodě dlouhém
190 km odjet již na desátém km
spolu se šesti dalšími závodníky.
Jejich únik trval celých 140 km,
což trvalo celé 4 hodiny. Před pelotonem měli až sedmiminutový
náskok. Celou dobu je sledovala
v přímém přenosu Česká televize
obrazem i slovem, takže Petr zviditelnil nejen své schopnosti, ale
i klub a město Petřvald, protože
se pohyboval velmi často na čele.
Žel na 150 km byli dostiženi pelotonem a do cíle dojel Petr na 62.
místě ze 180 startujících. Nejoblíbenější disciplínou Petra, ve které
opravdu vyniká, ač při tom normálně pracuje ve třísměnném provozu
na Dole ČSM a nemá žádné úlevy,
jsou cyklomaratony. Délka závodů
je více jak 200 km a na startu se
vždy sejde přes 300 závodníků

z ČR i zahraničí. Do celostátního
seriálu „Maraton cup“ bylo zařazeno celkem 6 závodů a Petrovi
se podařilo získat 2. místo na Mamut maratonu v Přerově, zvítězit
ve Frenštátě na maratonu Beskyd
tour. Ve všech zbývajících závodech
vždy dojížděl do 10. místa, takže
celkově v Maraton cupu zvítězil. Tolik velice stručně k výsledkům těch
našich nejlepších.
Po stránce organizační jsme uspořádali dva závody Okresní pohárové
soutěže a již 24. ročník závodu „O
cenu města Petřvald“ s mezinárodní účastí. Každým rokem někdo
odchází a naopak někdo přichází.
Přejeme si jedno, aby těch přicházejících bylo víc, abychom mohli dál vychovávat mladé cyklisty
v tomto krásném sportu, dokud
nám to zdraví a síly dovolí. Závěrem bychom chtěli poděkovat našemu městu za přízeň a pochopení,
v neposlední řadě za pomoc všem
sponzorům a příznivcům cyklistiky.
Za CK FESO Petřvald Matasovi

Klub českých turistů Petřvald – rozhovor s Jarmilou Dolejší
Můžete představit Klub českých
turistů v Petřvaldě?
Působí několik desítek let. Máme
více než sto členů, kromě obyvatel Petř valdu jsou mezi námi
turisté i z Karviné, Havířova, Ostravy. Organizujeme pravidelné
výšlapy, zejména do Beskyd, Jeseníků a příhraničních slovenských a polských hor.
To jsou i vzdálenější místa. Jakým způsobem jezdíte do hor
a jak často?
Jezdíme svým autobusem, který
odjíždí vždy od Penny Marketu
v dohodnutou hodinu. Výhodou
je, že se dostaneme i do odlehlejších míst, kam bychom se veřejnou dopravou neměli šanci
dostat. Další výhodou je to, že
z autobusu vystoupíme na jednom místě a do autobusu nastoupíme na jiném místě (např.
na druhé straně kopce), takže
není nutné se vracet na výchozí místo jako když jede člověk
svým autem.

Jak náročné jsou tyto turistické
výlety? Jsou určeny jenom pro
zdatné turisty?
Výšlapy jsou vhodné pro všechny věkové a výkonnostní kategorie, včetně rodin s dětmi. Každý
výlet má vždy minimálně dvě varianty tras – jedna je kratší (kolem 10 – 12 km) a jedna je delší
(20 – 25 km), takže každý má
možnost si vybrat trasu podle
svých možností a zájmů. Zároveň
jsou výlety přizpůsobeny ročnímu
období, resp. délce dne tak, abychom v cíli byli s dostatečnou rezervou před setměním.
Takže nechodíte celou trasu jako
„čtyřicetihlavý štrúdl“ pospolu?
Ne. Chodíme v menších skupinách, které se vytvoří tak nějak
přirozeně – právě podle kondice,
zájmů a podobně. Jediné závazné
je, dodržet čas odjezdu autobusu.
A pokud někdo nepřijde včas?
Nestává se, že bychom se v domluvený čas nesešli. Pokud

někdo přijde později, jsou to vesměs objektivní důvody. V dnešní době mobilů máme spojení
a víme o sobě, s odjezdem počkáme. Nepamatuji si, že by se
odjíždělo později z důvodu, že
někdo úmyslně přijde později.
Můžou s vámi jet i lidé, kteří
o vás ještě neslyšeli? Musí být
členy Klubu českých turistů?
Samozřejmě, že můžou, rádi je
mezi sebou uvítáme. Členem
KČT nemusí být. Jet s námi může
kdokoli, třeba i jen na zkoušku
na jeden či několik výletů, může
s námi jezdit občas nebo pravidelně, jak to komu vyhovuje. Stát
se členem KČT je ale dlouhodobě výhodnější – i proto, že pokud
se na výlet přihlásí více lidí, než
je kapacita autobusu, tak mají
přednost členové klubu. Stačí
předem zatelefonovat (tel. 702
177 456) a domluvit se.
Jak je to s platbou, kolik peněz
si mám připravit, pokud chci jít

s vámi na výšlap?
Jsme nezisková organizace,
takže jediná platba je platba
za autobus, která se rozpočítá
na všechny turisty. Cena každého výletu se liší od počtu ujetých kilometrů. Pro představu,
např. výlet do Horní Lomné stál
120,- Kč, vzdálenější destinace (Fatra, Jeseníky…) vyjdou na
200 – 250 Kč.
Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Teď v únoru to bude v podstatě
krátká procházka Opavskou pahorkatinou z Píště do Rohova.
V březnu máme v plánu dva výlety - a to do Hrubého Jeseníku
a na Zábřežskou vrchovinu. Plán
na celý rok 2017 je na webových stránkách http://www.kct-petrvald.cz/.
A ještě jedna poznámka – jezdíme za každého počasí, podle
hesla "není špatné počasí, je
jenom špatně oblečený turista".
Jarmila Dolejší, KČT Petřvald
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Vzpomínáme
Dne 4. ledna 2017 jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí
pana Oldřicha Křístka. S láskou a úctou vzpomínají syn Jiří s manželkou,
vnuci Martin a Lukáš s manželkami a pravnoučata Karolína, Michael, Davidek
a Sabinka. Nezapomeneme.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 11. ledna 2017 jsme vzpomněli 20. smutné výročí úmrtí
pana Emila Reznera z Petřvaldu. S láskou a úctou vzpomínají
neteř Anna Opálková s rodinou a synovec Zdeněk Rösner s rodinou.
Kdyby bratr Milan žil, jistě by se připojil.

Narozené děti
Matyáš Dočkal
Matyáš Daněk
Jindřich Goj
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Marie Bydlinská
Ing. Karel Cvik
Ludmila Guňková
Milada Kupková
Zdeněk Zavalský

92 let
87 let
85 let
92 let
88 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Miloval jsi život, chtěl jsi žít. Přišla nemoc zlá, musel jsi odejít.
Dne 17. února 2017 vzpomeneme 11. výročí úmrtí pana Benedikta Kubného.
Vzpomíná manželka Emilia s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 25. ledna 2017 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí paní Štěpánky Svěnčíkové.
Vzpomínají dcera Danuše s manželem, vnuk Libor a vnučka Táňa s rodinami.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. února 2017 si připomeneme nedožité 92. narozeniny naší maminky,
babičky, prababičky, tety a tchýně paní Jiřiny Šimurdové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila a celá rodina.

Úmrtí
Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Ve velkém zármutku oznamuji, že nás náhle dne 17. listopadu 2016 opustila má drahá přítelkyně
paní Dagmar Gojová. S láskou a úctou vzpomíná Emilie Glosová s rodinou,
kamarádky a zaměstnanci pošt.

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu,
že zemřel náš drahý tatínek, dědeček, bratr, strýc a švagr pan Oldřich Kocián.
Jeho srdce dotlouklo dne 21. prosince 2016 ve věku 75 let.
Děkujeme všem, kteří uctí jeho památku tichou vzpomínkou. Zarmoucená rodina.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli
k narozeninám přát. Jen
kytičku Ti na hrob dáme
a tiše na Tebe budeme
stále vzpomínat.
Dne 7. ledna 2017 by se
dožil 80. narozenin manžel,
tatínek, dědeček, vážený
pan Josef Kafura.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka Anna,
dcery Josefa, Monika,
Helena s manželem
Jindrou, vnučka Veronika
a syn Otto.
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NAPSALI NÁM...
Není prostranství jako prostranství
Se zájmem jsem si prohlédl návrh
rekonstrukce veřejného prostranství mezi novou radnicí a Kulturní
ulicí. Bude to tam hezké a příjemné a jistě stále uklizené. Škoda,
že to nejde říct o celém Petřvaldu, nebo aspoň o části Březiny.
A to zejména tam, kde jsou domy
RPG byty. Možná by postačilo přidat častěji uklízecí čety, protože
někteří obyvatelé domů RPG prostě nemají zájem žít v pěkném
prostředí, je jim to jedno. Zalezou
do bytu a okolí domu je nezajímá,
nic jim neříká „pěkný domov“. To
je jak byt, tak okolí - veřejné prostranství.

Vidím to, jak chodím na procházku
se psem. Třeba na ulici Porubské,
hned dole u železničního nadjezdu. Každou chvíli je tam vyhozená
igelitová taška s odpadky, zřejmě
vyhozená z auta. Asi se do okolí přistěhoval nějaký špindíra, protože
dlouhou dobu byl zde pořádek a najednou plno pohozených odpadků.
Náš špindíra je tak lenivý, že odpadky nevyhodí do popelnice nebo
kontejneru, raději zaneřádí přírodu
- veřejné prostranství. Když jdete
nahoru po Porubské ulici, u domu
č. 1104 stojí hnědý kontejner na
bioodpad. Sem také nějaký chytrák
přitáhnul papírové krabice. Ležely

Nově otevřená Montessori třída MŠ v Orlové
Od 1. 9. 2017 bude v MŠ K. Dvořáčka 1228 v Orlové nově otevřena Montessori třída. Montessori pedagogika umožňuje prožít dětem
roky ve školce jako vzdělávací zážitek – důraz je zejména kladen na
individuální rozvoj dítěte ve věkově smíšené třídě.
Zajímá vás, co je to Montessori? A jak se v takové třídě pracuje?
Zveme vás na besedu s předsedkyní společnosti Montessori ČR,
z.s., paní Vlastou Hillebrandovou, ředitelkou MŠ a učitelkami, konanou dne 20. 2. 2017 od 16:00 hodin v naší organizaci (3. třída –
KOČIČKY). Dovíte se mnohem víc, budou zodpovězeny vaše dotazy.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jana Valošková, ředitelka MŠ

Odlehčovací pobytová služba
Pečujete o svého příbuzného?
Potřebujete zajistit nezbytný
odpočinek nebo péči o blízkou
osobu na přechodnou dobu z důvodu dovolené, hospitalizace
v nemocnici, lázeňského pobytu, nemoci, pracovní vytíženosti či vyřizování svých osobních
záležitostí?
V těchto situacích vám nabízíme
odlehčovací pobytovou službu na
přechodnou dobu.
Služba je určena:
• Seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům.
Nabízíme zajištění komplexní
péče v níže uvedeném rozsahu:

• Ubytování na přechodnou dobu
• Celodenní stravování
• Podpora a pomoc v oblasti
péče o vlastní osobu
• Sociálně terapeutické činnosti
• Aktivizační činnosti
Kde nás najdete?
DPS Hladnovská 119, Ostrava
– Muglinov (trolejbus číslo 105,
zastávka Mexiko)
Bližší informace o nabízené pomoci vám rádi poskytnou pracovníci odlehčovací pobytové služby.
Sociální pracovnice
Bc. Denisa Lennerová
Tel: 596 613 711,
e-mail: ops@slezska.cz, www.slezska.cz

tam u kontejneru možná 3 týdny,
pokud tam neleží stále. Bylo mu
zatěžko krabice pošlapat a zasunout do popelnic. U domu č.1105
to zas často vypadá jako v Orfě.
U popelnic máte výběr nábytku křesla, skříně, matrace - jen si vybrat, a to na veřejném prostranství.
A pokud pokračujete vlevo na ulici Parys, vedle domu č.1107, pod
okny koupelen, si některý z nájemníků přivezl dřevo. Část zřejmě spálil a zbytky tam nechal ležet. Hned
u cesty, na veřejném prostranství.
Asi to nechal krysám, aby se mohly
v zimě kam schovat. Dobračisko!
A nakonec domy č. 1107, 1108.
Stojí před nimi několik kontejnerů,
ale mě zaujal ten nepořádek kolem
nich. Rozházené papíry, plastové

láhve, když je vítr, tak papíry jsou
málem u Domova seniorů. A kontejnery poloprázdné. Také veřejné
prostranství. Zajímalo by mne, kdo
v těch domech bydlí. Tipoval bych
to na samé chlapy, protože ženy
by asi takový nepořádek nestrpěly,
asi by to posbíraly. Nebo by řekly
dětem, ať to uklidí. Nebo se mýlím?
A nakonec kolonie Marjánka. Je
tam v ulici Rychvaldské “Večerka”.
Kolem malé budovy značný nepořádek, papíry od bonbonů, sušenek, plastové láhve. Další veřejné
prostranství. A to je jen malá část
Petřvaldu. Doufám, že veřejné prostranství pod novou radnicí bude
chloubou Petřvaldu. A ta veřejná
prostranství, co jsem zde uvedl,
se změní k lepšímu. Lubomír Mixa

Nevhodný dárek? DARUJTE na DOBROU věc
Našli jste pod stromečkem dárek a víte, že jej nevyužijete?
Přemýšleli jste nad tím, že je
možné darovat ho tam, kde
z něj ostatní budou mít radost?
A navíc, že když si jej někdo
koupí, tak tím přispěje na dobrou věc? Přineste své věci do
Second handu Moment a přispějete hned na čtyři neziskové
organizace. Dobročinná společnost Moment, která má v MS
regionu síť sedmi Second handů – z toho jeden i v Karviné,
totiž funguje právě na tomto jedinečném principu. Pěkné a zachovalé věci, které lidé nevyužijí
a darují je, prodávají v síti svých
obchodů. Výtěžek z prodeje putuje na další 4 neziskové projekty (Mobilní Hospic Ondrášek,
Stacionář Žebřík, Kola pro Afriku a Save Elephants).
Věděli jste, že…
Jedna taška darovaných pěkných věcí znamená pro partnerské neziskové organizace, které
Moment, podporuje, například
tyto možnosti?

• Save Elephants
Krmení na jeden den pro celý
psí tým v Kongu, který je speciálně vycvičen na odhalování
pytláků slonoviny.
• Pro Hospic Ondrášek
Hodina a půl života doma pro nevyléčitelně nemocné, pod zdravotnickým dohledem.
• Pro Stacionář Žebřík
Objednávku expresivních terapií,
jako např. muzikoterapie nebo canisterapie pro handicapované klienty denního stacionáře Žebřík.
• Pro Kola pro Afriku
Transport jednoho kola do Afriky a umožnění pravidelné školní docházky jednomu dítěti na
několik let.
Kde nás najdete:
V Karviné na ul. Karola Sliwky
58/5a, Karviná-Fryštát
V Ostravě-Porubě na ul. Hlavní
třída, na ul. Opavská a v Koruně); v Ostravě-Mariánské Hory
a Hulváky (ul. 28. října); v centru Ostravy (nám. Msgre. Šrámka a Českobratrská ulice)
Monika Chwastková, Fundraiser

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

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-mesto.cz)
• 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-mesto.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
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AP sobol
INTERNET CONNECTIVITY S.R.O.

Chcete stabilnější a rychlejší internet ?
Vyzkoušejte měsíc zdarma od AP sobol.
Akce platí do 28.2.2017

Tarify

Rychlost

Cena

stahování / odesílání
Fiber 10

10 Mbps / 10 Mbps

300 Kč

Fiber 25

25 Mbps / 25 Mbps

350 Kč

Fiber 50

50 Mbps / 50 Mbps

400 Kč

Pro více informací nás kontaktujte na níže uvedeném
telefonním čísle nebo emailu.

WWW.APSOBOL.COM

TEL: 910 081 800
775 626 425

EMAIL: podpora@apsobol.com
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Bernert-BeKaS s.r.o.

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

výroba - brzdových
trubek, lan, hadic
přijme na: HPP, (brigáda)
zámečníka - lehká
zámečnická práce
nástup: ihned,
ranní směny
životopis zasílejte na:
info@bekas.cz

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

AKTIVACE
ZA 1 KČ

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ
Tarify

SINGLE
CONNECT

Single Premium

Tel.:
737 615 199
e-mail:

ondruch.jiri@seznam.cz
Single Optimal

Single Mini

40/10 Mb

20/5 Mb

5/1 Mb

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

V ceně měsíčních plateb je zahrnuto DPH.
V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.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

Petřvaldské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, náklad 2.960 výtisků, ev.č. MK ČR E 12134. Vydává město Petřvald
pro město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ: 00 297 593. www.petrvald-mesto.cz. Předsedkyně redakční rady: Radmila
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