PHWĆYDOGVNÇ
ZZZSHWUYDOGPHVWRF]

=SUDYRGDMPøVWD3HWĆYDOG

Březen 2016

Z OBSAHU


 Pozvánka k Mezinárodnímu dni žen
 Filmový festival
Expediční kamera
 Soutěž pro dětské
čtenáře
 Velikonoční jarmark

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
27. dubna 2016
Zápis do 1. třídy

Foto: Základní škola

v 16.00 hod.
v kulturním domě.

Příjemné prožití velikonočních svátků
přeje vedení města a redakční rada Petřvaldských novin.

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky

INFORMACE Z RADNICE

dubnových
Petřvaldských novin

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

je 8. března 2016

24. schůze Rady města Petřvaldu se konala 13. ledna 2016
RM pověřila odbor výstavby a životní ho prostředí Městského
úřadu Petřvald podáním žádosti
o pořízení změny č. 1 územního
plánu města Petřvaldu Městskému úřadu Orlová, odboru výstavby,
jako příslušnému úřadu územního
plánování.
RM rozhodla
 o uzavření smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání v Petřvaldě na ulici Šenovská
č.p.1 na pozemku parc. č. 931
v k. ú. Petřvald u Karviné. Smlouva nabývá účinnosti 1. 2. 2016,
roční nájemné činí 24 348,- Kč;
 o uzavření dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností
v rámci zabezpečení realizace
stavby „Oprava chodníků včet-

ně výměny kabelů VO u sil. I/59,
k. ú. Petřvald“, s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, a se společností Skanska a. s.;
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na aktualizaci grafického
informačního systému pro rok
2016 s firmou Digis s.r.o.;
 o udělení souhlasu s umístěním
sídla spolku Sdružení rodičů při
ZUŠ Petřvald, z. s. na adrese
Závodní 822, 735 41 Petřvald;
 o uzavření darovací smlouvy
mezi dárcem ATRIS, s.r.o. a obdarovaným městem Petřvald, za
účelem poskytnutí finančního
daru 5 000,- Kč na kulturní akci
23. reprezentační ples města
Petřvald dne 6. 2. 2016;
 o uzavření darovací smlouvy
mezi dárcem BKB – Technik

a.s., a obdarovaným městem
Petřvald, za účelem poskytnutí
finančního daru 3 500,- Kč na
kulturní akci 23. reprezentační
ples města Petřvald dne 6. 2.
2016;
 o prominutí úhrady za pronájem
sálu v Kulturním domě v Petřvaldě na Kulturní ulici č. p. 26
Tělovýchovné jednotě, oddílu
kopané, při konání Sportovního
plesu dne 30. 1. 2016.
RM schválila
 uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů s městem Orlová
o výkonu přenesené působnosti
v oblasti speciálního stavební-

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

ho úřadu v rozsahu stanoveném
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění;
 zavedení zastávek na znamení pro MHD Ostrava linky č. 30
a č. 29 s platností od 28. 2.
2016, a to autobusových zastávek Kaple, Důl Fučík 1 a Pod
Sokolovnou pro linku č. 30 a zastávky Kamčatka pro linku č. 29.
RM vzala na vědomí předložené
vyúčtování provozu tenisové haly
v zimním období 2015.
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

71 700,00

72 782,15

78 803,29

Nedaňové příjmy

10 663,00

11 623,00

12 246,74

Kapitálové příjmy

0,00

15,00

84,52

Přijaté transfery

15 626,10

21 101,60

21 101,60

PŘÍJMY CELKEM

97 989,10

105 521,75

112 236,15

Běžné výdaje

82 113,00

87 787,88

73 619,19

Kapitálové výdaje

33 633,00

40 247,12

35 115,61

VÝDAJE CELKEM

115 746,00

128 035,00

108 734,80

5 157,26

10 039,01

-13 388,64

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

14 519,65

14 394,24

14 394,24

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 920,00

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

0,00

0,00

-2 586,95

17 756,91

22 513,25

-3 501,35

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2015 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz
v sekci „Rozpočty a závěrečné účty”.
Pavlína Malíková, finanční odbor

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT?
DO ŽLUTÝCH PYTLŮ A ŽLUTĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ: PET láhve - sešlápnuté (i s víčky), kelímky od másla, jogurtů a jiných
potravin, obaly od drogistického zboží, plastové obaly od šamponů, tekutých mýdel, aviváže, tekutých prášků, kosmetiky, igelitové tašky a sáčky.
NEPATŘÍ: guma, pneumatiky, molitan, kabely, polystyrén, tuby od silikonů - výrobky z PVC, podlahové krytiny, linolea, vědra, stolní nádoby, plastový nábytek…
DO ČERNÝCH PYTLŮ A HNĚDĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ: biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), zbytky jídel rostlinného původu, zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, tráva,
listí, odpad z květin, drobné větvičky, kávový odpad, čajové sáčky.
NEPATŘÍ: zbytky jídel živočišného původu - maso, kosti, kůže, skořápky
od vajíček, fritovací olej, jednorázové pleny, uhynulá zvířata, trus zvířat,
zvířecí srst, objemné větve, popel, cigarety.
DO MODŘE OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB

DO ZELENĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ: nevratné láhve od nápojů, dětské výživy, kompotovaného ovoce
a zeleniny (bez kovových či plastových uzávěrů), sklo barevné i bílé, rozbité sklo, např. výplně z oken, dveří
NEPATŘÍ: zrcadla, porcelán, drátěné sklo, žárovky, zářivky, výbojky, televizní obrazovky, automobilová skla.
DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PATŘÍ: sáčky z vysavačů, zbytky masa, ryb, uzenin, kostí, trus zvířat, popel (zcela vychladlý), použité čistící utěrky, houby, keramika, hygienické
potřeby – vaty, vatové tyčinky, jednorázové pleny, silně znečištěné nebo
ne zcela vyprázdněné obaly.
NEPATŘÍ: biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), papír, lepenka,
skleněné láhve, kovy, plasty, léky a odpady obsahující nebezpečné látky
(barvy, laky, chemikálie, rozpouštědla, žíraviny…), staré elektrické a elektronické přístroje, objemný odpad – nábytek, dřevo, korek, koberce…, stavební odpad, úsporné zářivky a výbojky, použité baterie.

PATŘÍ: noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice,
DO BÍLÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
čisté papírové obaly a sáčky, karton, reklamní letáky, kancelářský papír,
tetrapakové obaly od mléka, džusů, vína, atd.
je možné odkládat nepotřebné oděvy, boty, kabelky, tašky, povlečení, ručNEPATŘÍ: použité papírové kapesníčky a ubrousky, jednorázové pleny, níky, oděvní doplňky i funkční nepotřebné hračky. Odložené věci jsou po
uhlový papír (kopírák), pauzovací papír, voskovaný papír, mastný papír, pa- vytřídění dále nabízeny k charitativním účelům.
pírová plata od vajec.
Předem vytříděné odpady lze také odevzdat do sběrného dvora na ulici Ostravská.
PŘED ODLOŽENÍM VEŠKERÝ ODPAD ZBAVTE NEČISTOT A ZMENŠETE POKUD MOŽNO JEHO OBJEM!
Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA BŘEZEN 2016
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
březen: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 30., 31.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
březen: 17.
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí, úterý)
březen: 29., 30.

Osvobození od místního poplatku za odpad
Od 1. 1. 2016 je nově v Obecně
závazné vyhlášce města Petřvald
č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, mimo jiné, i osvobození pro nezletilé děti do osmnácti let věku,

které jsou držiteli průkazu ZTP/P.
Upozorňujeme, že tuto skutečnost je nutno oznámit a předložit
výše uvedený průkaz v kanceláři č. 313, paní Gojová. Bližší informace vám rádi zodpovíme na
tel. 596 542 925 nebo e-mail:
gojova@petrvald-mesto.cz.
Radana Gojová, finanční odbor

Ve městě Petřvald ke dni 1. 1. 2016
evidujeme 7 177 obyvatel.
Petra Bierská, odbor správní - evidence obyvatel
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V měsíci lednu 2016 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu

Adama Jurečka

Jiřího Kovala

Marka Matúška

Elišku Skřítkovou

Lauru Šebestovou

KPOZ

Foto: Pavel Římánek

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

PLÁNUJETE SVATBU?

NĚKTERÁ ČÍSLA Z MATRIKY
A KPOZ ZA ROK 2015

Možná nevíte, že pro konání svatebních obřadů jsou v Petřvaldě
stanoveny radou města tyto dny:
pátek – zkrácený svatební obřad
(cca 10 min.)
sobota – svatební obřad s hudbou, zpěvem a přednesem

Událost

V oba uvedené dny lze uzavřít manželství v obřadní síni zdarma.

Přijetí jubilantů (80, 85, 90 a 95 let) v obř. síni MěÚ

22

Přijetí jubilantů (70 a 75 let) v KD Petřvald

46

Jubilanti (80, 85, 90 a 95 let) navštíveni doma

11

V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků

10

V kostele bylo uzavřeno sňatků

2

Podrobnější informace Vám budou
poskytnuty na matrice.
Kontakt: tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

ZTRÁTY A NÁLEZY
V měsíci únoru 2016 byl městu Petřvald odevzdán tento nález:
• Svazek 6 ks klíčů na kroužku s kovovým přívěskem (rezavý).
Místo nálezu: Petřvald - poblíž kostela sv. Jindřicha na louce vedle
ulice K Muzeu
Majitel se může informovat v kanceláři č. 101 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

Počet

Do pamětní knihy města bylo zapsáno naroz. dětí
Jubilejní svatby
(zlatá, smaragdová, diamantová, kamenná)

32
5

Osvědčení k církevnímu sňatku

2

Na územní města zemřelo občanů

39

Vydané druhopisy matričních dokladů a výpisy z matrik

18

Nahlédnutí do matriční knihy

12

Zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství

1

Rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení

5

Zápis o určení otcovství

19

Ověřených fotokopií

172

Ověřených podpisů

483

Ivana Tomková, správní odbor – matrika

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
U příležitosti Dne učitelů jsme oslovili bývalého učitele a ředitele
ZŠ Školní Mgr. Rudolfa Torže
Milí Petřvaldští,
když jsem nastoupil jako učitel
v lednu 1974 z úřednického místa na naši milovanou školu, byl
jsem nadšen učitelským sborem,
který mi v prvních krůčcích kantořiny metodicky pomáhal, samozřejmě i žáky s rodiči. Petřvald se
mi stal druhým domovem, přirostl
mi k srdci, protože jsem zde trávil většinu svého života a našel
jsem zde i mnoho báječných přátel. Tehdy vypadala škola jinak než
dnes. Když jsem vykonával funkci
zástupce ředitele a později ředi-

tele a financí nebylo mnoho, společně jsme se všemi zaměstnanci
a hlavně pomocí Městského úřadu v Petřvaldě vybudovali odborné
učebny jazyků, hudební výchovy,
zeměpisu, informatiky, přírodopisu, rodinné výchovy, výtvarné výchovy, chemie, sociální prostor pro
paní uklízečky, kabinet výchovné
poradkyně, novým nábytkem byly
postupně modernizovány i třídy,
školní družiny i jídelny a kuchyně.
Díky rozhodnosti starosty města pana Ing. Václava Holečka byla
spojena chodbou škola se školní

družinou a jídelnou. Byla zplynofikována kotelna, provedeny opravy
střech, vyměněno osvětlení, instalovány žaluzie. Byla vyměněna stará ztrouchnivělá okna, podlahové
krytiny. Díky iniciativě paní starostky Jarmily Skálové bylo vybudováno super sportovní hřiště. Toto se
týkalo spíš materiálního vybavení,
ale co duchovno? S vynikajícím pedagogickým sborem nebylo vždy
cílem předávat žákům co nejvíce
vědomostí, nechtěli jsme z nich vytvořit encyklopedické slovníky, ale
naučit je pro život uvažovat a hle-

dat správná řešení. Snažili jsme
se vyvolat v dětech touhu prožívat
dobrodružství poznání, aby se jim
poznání stalo potřebou. Bez rodiny by to však samozřejmě nešlo,
a proto jsme se snažili o příkladnou spolupráci se školou. Musím
se přiznat, když už jsem jako senior, mám slzy na krajíčku a mnohokrát si vzpomenu na své žáky,
rodiče, pedagogy, paní uklízečky,
školníky, vychovatelky, paní kuchařky i technickohospodářské
pracovníky, protože generál bez
(pokračování na straně 4)
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vojska není žádným generálem. A ti
mi vždy velmi pomáhali a za to si
jich velice vážím a ctím. Samozřejmě tento dík patří i zaměstnancům Městského úřadu v Petřvaldě.
Ve svém volném čase se věnuji
chatě a zahrádce. Jinak mám dvě
vnučky, kterým se věnuji a prožívám s nimi krásné chvíle.
Svému Petřvaldu přeji, aby neustále vzkvétal, všem školním zaměstnancům, rodičům, aby měli
z našich dětí radost, aby na našich

Petřvaldské noviny
školách panoval duch porozumění a vzájemné úcty. Zastupitelům
a pracovníkům města hodně financí pro realizaci plánů, které budou
sloužit všem občanům a petřvaldským dětem. Co se týká mé osoby, tak bych si přál hlavně zdraví
a samozřejmě i trochu toho štěstí.
„Nebuďme, prosím, tak leniví, abychom po jiných toliko hleděli a za
jinými zdaleka plaziti chtěli. Nechť
nás také jiní v něčem před sebou
vidí!”
J. A. Komenský
Mgr. Rudolf Torž

Z mých začátků…

PŘÁNÍ UČITELŮM
VÁŽENÉ PANÍ UČITELKY, VÁŽENÍ PÁNI UČITELÉ,
TELÉ,
ĚCHŮ
PŘEJEME VÁM VŠE NEJLEPŠÍ, MNOHO ÚSPĚCHŮ
TĚ.
VE VAŠÍ PRÁCI A TAKTÉŽ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ.
Vedení města

Letošní zápis do první třídy
Na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
p. o. proběhl zápis budoucích prvňáčků ve dnech 21. a 22. 1. 2016.
K zápisu se v doprovodu svých zákonných zástupců dostavili 104
předškoláci. Někteří z nich přišli
s úsměvem a radostí, jiní s mírnou nejistotou, co je vlastně čeká.
Všichni předškoláci prošli orientač-

ní zkouškou školní zralosti, předvedli, jaké znají barvy, pohádky, tvary,
zvířátka a čísla. Na konci zápisu si
každý prvňáček vybral drobnou odměnu. Poděkování patří také učitelkám a školní psycholožce, které
zápis připravily.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Učitelský sbor
Řada dole: Miroslava Urbanová, Ilona Karkošková, Eva Maděřičová,
Milena Líčková, Ludvík Tůma, Helena Fránková, Naděžda Petrová, Marie
Šimonová, Markéta Durčáková
Prostřední řada: Jana Kafková, Věra Růžičková, Marie Pavlíková, Věra
Pastrňáková, Milada Římánková, Helena Odrazilová, Vlasta Konkolská,
Dagmar Seidlerová, Drahomíra Kopelová
Řada nahoře: František Pěček, Jana Pěčková, Rudolf Torž, Alois Kopel

Úspěch žáků na soutěži devátých tříd

Sálová kopaná
Třetí místo a dobrý pocit z předvedené hry si přivezli chlapci
4. a 5. tříd z turnaje v sálové kopané základních škol v Orlové. Skvělá pohledná hra, výrazná převaha
ve všech zápasech, ale nedostatečná střelba a neproměňování
šancí, úporně bránící soupeři. To
vše nakonec vedlo k takovému

umístění. Tomáš Chrobák, Richard
Marenčák, Otakar Šoch, Martin
Sobek, Jan Kubíček, Adam Durczok, Dalibor Lach, Jakub Vaněk,
Michal Hrachovec si zaslouží velký
dík za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Otakar Prášek, ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.

Žáci devátých tříd
se v měsíci lednu
zú čast nili n ěkoli ka soutěží, jež jim
měly přiblížit střední školy, na které se
v nejbližších dnech
budou hlásit. Dvanáct žáků se vydalo
20. 1. 2016 do Ostravy na soutěž „Řemeslo má zlaté dno“.
Zde si naše dvě družstva vyzkoušela na
18 stanovištích mnoho oborů a získala informace, na kterých
školách se tyto obory studují. Úspěchu
naše škola dosáhla
na soutěži GYMKOM
aneb tříkrálová cesta
za přírodními vědami. Během soutěže
se účastníci museli
poprat s úkoly z fyziky, matematiky, zeměpisu, chemie
a biologie. Družstvo IX. A ve složení Lukáš Válek, Adéla Szotkowská,
Pavel Kaleta obsadilo 2. místo,
žáci Jakub Hanke, Markéta Stankušová a Eva Břenková z IX. B
pak získali místo 3. Obě družstva

postupují do dalšího kola, kde se
utkají s nejlepšími týmy z Opavska
a Hlučínska. Děkujeme žákům za
reprezentaci školy a přejeme dobrou volbu střední školy.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)
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LVK 2016 se nakonec vydařil
V pr vním únorovém týdnu ZŠ
a ZUŠ Petřvald pořádala pro své
žáky lyžařský výcvikový kurz. Zúčastnilo se ho 33 žáků sedmých
až devátých tříd v doprovodu
třech učitelů a jedné vychovatelky. Ubytování bylo zajištěno
ve výšce 910 m. n. m. na chatě
Skalka nedaleko Mostů u Jablunkova. Z důvodu špatných sněhových podmínek a nepředvídatelně
měnícího se počasí jsme nebyli
schopni dopředu určit, kde a zda
vůbec budeme lyžovat. Po příjezdu pod skiareál Severka v Dolní
Lomné nás přivítala bílá nadílka asi 20 cm čerstvého sněhu.
Všichni jsme měli radost. A tak
mohla začít první koulovačka.
Poté jsme zavazadla a lyže naložili
do džípu a vydali se pěšky cestou lesem k chatě. Výstup to byl
opravdu příjemně únavný. Na chatě jsme byli mile přivítáni, rozdělili jsme si pokoje a dostali velmi
chutný domácí oběd. Odpoledne
jsme se, vydali na nedaleký svah
ve skiareálu Severka, kde se po-

kročilí lyžaři rozdělili do dvou skupin a začínající si vyzkoušeli, jaké
je to stát poprvé na lyžích. Sněhu však bylo málo. Museli jsme
hledat náhradní řešení. Rozhodli jsme se pokračovat ve výcviku
ve ski areálu Mosty u Jablunkova. Pěšky by to však bylo daleko,
a tak jsme operativně i díky provozovateli chaty Skalka Josefu
Szotkowskému zajistili dopravu
dvěma minibusy. Nakonec jsme
přes mnohé překážky dosáhli vytyčeného cíle. Z deseti nelyžařů
se stali lyžaři a již zkušenější lyžaři si zdokonalili své dovednosti, které zúročili předposlední den
v závodě ve slalomu na lyžích
a jízdou mezi brankami na čas.
Nejšikovnější a nejrychlejší žáci
byli odměněni diplomy, ručně vyřezávanými medailemi a sladkými
odměnami. Na každý den byl zajištěn zajímavý a zábavný večerní program, na jehož přípravě se
podíleli učitelé a žáci. Ve středu
večer nám člen horské služby připravil přednášku a o bezpečném

KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | 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
Milionář
„Máte tu příručku Jak se stát rychle milionářem?“, ptá se mladý
muž prodavačky v knihkupectví.
„Samozřejmě, ale doporučuji, abyste si k ní koupil trestní zákon.“

Expediční kamera
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je přibližně čtyřhodinové
promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích
i sportech. Návštěvníky promítání
chceme ubezpečit, že záleží jen na
nich, v kolik hodin dorazí, a kolik
filmů budou chtít zhlédnout. Vše

vypukne v prostorách knihovny v sobotu 19. 3., 14:30 hodin. Můžete se
těšit na velmi zajímavá videa. Ochutnávku naleznete na stránkách:
http://www.hedvabnastezka.cz/
expedicni-kamera/
Mimo jiné pro vás bude připraveno
příjemné prostředí, různé časopisy o přírodě a světě.
Po skončení promítání si můžete vyplnit
anketní lístek. My je
hromadně odešleme
a na výherce čekají
zajímavé ceny. Vše je
ZDARMA! Další informace se dozvíte na
našich facebookových
stránkách či osobně
v knihovně.

chování na horách a o tom, jak se
zachovat v případě úrazu či nenadálé situace. Posledního čtvrtečního večera se všichni nemohli
dočkat. Pro děti bylo nachystáno překvapení Big Mac Skalka
Menu (domácí hamburger, hranolky a kofola), poháry a diskotéka
za doprovodu svítivých náramků.

Na závěr bychom rádi poděkovali
Sdružení rodičů při ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246 za každoroční
finanční podporu.
Vedoucí kurzu Mgr. Roman Pluta,
DiS., instruktoři Mgr. Jana Güntherová, Mgr. Hynek Peter a vychovatelka Bc. Zuzana Plutová
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Počítačové kurzy
Paní Marie Koběrská počítačové
kurzy v knihovně vede již více než
osm let. S počítačem získala zkušenosti v zaměstnání, kde bylo její
náplní s ním pracovat. V kurzu se
každému zájemci věnuje individuálně, dle jeho aktuálních potřeb.
Lidé zde mají možnost se naučit
vyhledávat na internetu základní
informace, zjistit odjezdy autobu-

Klub maminek
sů, odesílat přání svým známým,
založit si emailovou adresu a také
komunikovat se svými blízkými.
Mohou si vytvořit své foto album
na webových stránkách a dozvědět se o základní práci s textovým procesorem - Microsoft Word.
Paní Koběrská říká: „Mám z kurzů
velkou radost, jelikož jsem ráda
mezi lidmi a těší mě pomáhat jim.“

Klub maminek funguje v naší
knihovně od roku 2008. Maminky s dětmi se v knihovně scházejí
každé první úterý v měsíci. Mohou
si zde mezi sebou popovídat, vyměnit informace a chvíli si odpočinout od dětí, které si vyhrají.
Mají také možnost si vybrat knihy
pro sebe i své ratolesti. Nepravidelně organizujeme pro mamin-

ky i přednášky, např. o masážích
dětí, o bambusových plenách,
o líčení, úpravě nehtů apod. Vše
je ale na maminkách, jak se domluví a v jakém počtu k nám do
knihovny zavítají. Mnoho miminek
se k nám vrací ve školním věku
jako čtenáři. Vztah ke knihám
získaný v raném věku se prostě
nezapomíná.

Soutěž pro DĚTSKÉ ČTENÁŘE
celý měsíc BŘEZEN

Jarní prázdniny nejsou nuda!
Dne 3. 3. 2016 v 9:30 – 11:30 hodin proběhne v knihovně „Velký turnaj
v hrách (nejen) deskových!!“ Přijďte do knihovny a vyzkoušejte si nejrůznější hry. Naučte se nové hry, jejich pravidla a zjistěte, která vás bude
nejvíc bavit. Zábavu zde najdou nejen chytré hlavičky, ale i pohybově zaměření jedinci. K tomu bude v zásobě kopec smíchu a srandy.

Celý měsíc březen bude probíhat soutěž pro naše dětské čtenáře.
Věcnou odměnu vyhraje ten, kdo za celý měsíc nasbírá nejvíce bodů.
Pro více informací se zeptejte své knihovnice.
Body získáte:
1. Za každou vypůjčenou knihu (ne časopis) – 1 bod
2. Za dovedení svého kamaráda, který ještě není registrován
a který se stane naším čtenářem (registrace je celý březen zdarma) – 10 bodů
3. Za nakreslení obrázku spojeného s tématikou knihovny
(barevný na A4 formát) – body budou rozděleny dle počtů soutěžících.

Valentýnská dílnička
Dne 9. 2. 2016 proběhla v naší
knihovně již tradiční valentýnská
dílnička. Děti (letos výlučně holky) si vyrobily krásná přáníčka

s motivy srdíček. Vyráběli jsme
hlavně z papíru, ale také z barevných filců, stužek, saténových
srdíček a netradičně jsme využi-

li i rolky od toaletních papírů, ze
kterých vznikaly roztomilé kočičky, do kterých se dal ukrýt sladký
bonbón, nebo jiný malý dáreček.

Každá účastnice si domů odnesla několik přáníček a malých dárečků. Kdo budou ti obdarovaní,
můžeme jen hádat.

7

březen 2016

Zpráva o činnosti knihovny za rok 2015
Knihovní fond
Stav knihovního fondu k 31. 12.
2015 je 23 257 knihovních jednotek (dále jen k. j.). Z toho je
6315 k. j. naučná literatura,
10 685 k. j. beletrie. Pro děti
a mládež je z celkového počtu vyčleněno 6 184 k. j. V roce 2015 se
nakoupilo 1 090 nových k. j. a vyřadilo z důvodu opotřebení, zastaralosti nebo ztráty 849 k. j. Počet
exemplářů periodik docházejícího
tisku byl v loňském roce 70.
Uživatelé
V roce 2015 bylo zaregistrováno
733 uživatelů knihovny, z toho
do patnácti let 250. Naši knihovnu celkem v roce 2015 navštívilo 11 036 návštěvníků. Z tohoto
počtu 505 návštěvníků využilo
internet, 1 534 se zúčastnilo kulturních a 585 vzdělávacích akcí.
554 návštěvníků využilo našich
on-line služeb.
Výpůjčky
V roce 2015 si naši čtenáři vypůjčili celkem 46 708 k. j. Z toho
6 555 k. j. tvořila naučná literatura pro dospělé uživatele,
26 083 k. j. krásná literatura pro
dospělé čtenáře, 1 303 k. j. naučná literatura pro děti a 7 268 k. j
krásná literatura pro děti. Periodik
bylo vypůjčeno 5 088.

V rámci regionální činnosti – výměnné fondy- jsme v loňském roce
obdrželi celkem 240 k. j. v pěti
souborech z Regionální knihovny
v Karviné. Celkem 128 výpůjček
jsme zprostředkovali našim čtenářům v rámci meziknihovní výpůjční
služby. Jiným knihovnám jsme z našeho fondu poskytli 144 výpůjček.
Vzdělávací a kulturní akce
V loňském roce se v naší knihovně
uskutečnilo celkem 51 kulturních
a vzdělávacích akcí. V Galerii Nad
knihami v naší knihovně se představili tito malíři: Elen Thiemlová,
Luděk Konečný, Alena Mixová, členové uměleckého sdružení Viridian z Hlučína a fotografové Pavel
Římánek a Karel Návrat. Uskutečnily se zajímavé besedy pro děti
se spisovateli Lenkou Rožnovskou
a Arnoštem Vašíčkem a česko –
polskou výtvarnicí Darinou Krygielovou. Na Noci s Andersenem,
na kterou byly pozvány také děti
z polské Jasienice, se uskutečnila
zajímavá přednáška s praktickou
částí „Jak se tiskly knihy v dávných dobách“, kde si děti mohly
vlastnoručně vyzkoušet tisk na
starodávném tiskařském lisu.
Elektronické služby knihovny
Webovou stránku naší knihovny
v roce 2015 navštívilo 7 026 ná-

vštěvníků. Náš elektronický katalog využilo 376 návštěvníků
a výpůjční protokol 176 návštěvníků. Knihovna je zapojena do
projektu Benchmarking (měření
a porovnávání výkonů knihoven).
Přes Opac katalog se mohou čtenáři online podívat
do své čtenářské
karty nebo si zarezervovat vybranou knihu.
Další
skutečnosti
V roce 2015 byla
zakoupena nová
bezdrátová čtečka čárových kódů
a šest dřevěných
stoliček do půjčovny. Byla zavedena nová služba
– zhotovení buttonu na přání.
V knihovně je také
možné zakou pit upomínkové
předměty města
a mapy. Knihovna získala ocenění Biblioweb
– nejlepší knihovnický web 2015,
kategorie měst
do 15 000 oby-

vatel. V roce 2015 jsme získali
dotaci z projektu Ministerstva kultury K21 ve výši 8 tisíc Kč, kterou
jsme využili na pořádání kulturních
akcí.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová

,

,
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FOTOREPORTÁŽ ZE 23. REPREZENTAČNÍHO PLESU MĚSTA PETŘVALD
23. reprezentační ples města Petřvaldu
První únorová sobota patřila již
v pořadí 23. reprezentačnímu
plesu města Petřvaldu. Krásně
nazdobený sál, ženy v nádherných
róbách, muži jako ze škatulky…toť
první dojem při příchodu do KD Petřvald. Vypadá to na „luxusní večírek lepší společnosti“, ale opak je
pravdou. „Obyčejní smrtelníci“ se
sešli, aby si udělali krásný a příjemný taneční večer. Vše proběhlo
ke spokojenosti pořadatelů i hostů…výborný raut, skvělá hudba na
sále i v restauraci, bohatá tombola
a výborný taneční program i s tanečním workshopem. Fotečka na
památku ze speciálně připravené-

ho fotokoutku byla už jen třešničkou na dortu.
Děkujeme a vážíme si spolupráce a finanční podpor y těchto
sponzorů:
Andrea Glinzová, ARBOR MORAVIA
s.r.o., AT Computers, a.s. Ostrava,
ATRIS, s.r.o. AutoCont CZ, a.s., Autodíly JAS, Autodoprava Vladimír
Blacha, Barman Mario, BD STAV,
s.r.o., BKB - Technik a.s., Canis
safety, a.s., CYKLO PTŠ - Pavlína
a Tomáš Šedovi, Česká pojišťovna a.s., Depos Horní Suchá a.s.,
Drogerie Marek, GASTOP, Jan Folvarčný, Ing. Jaromír Planka, tech-

nické zajištění staveb, Ing. Marcela
Šafránková, Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta, Ing. Petr Toman,
Ing. Petr Vícha, senátor za Českou
stranu sociálně demokratickou,
Jaroslav Janči, Stanice technické
kontroly a měření emisí, K+H správa staveb, s.r.o., KSČM, Lékárna
Camilla, LUCEO, s.r.o., manželé
Danačíkovi, manželé Denisa a Jiří
Cywkovi, Master Design, Ing. Lukáš
Kosub, MENDLÍK – ELMEN, s.r.o.,
Metal – Management, spol. s r.o.,
Meva, a.s., MH STAVBY, s.r.o.,
MO ČSSD Petřvald, Nerez výroba
JEŽ, s.r.o., Pánské, dámské, dětské oděvy Břetislav a Iva Sojkovi,

Pneuservis – autodílny – motocykly, PUNTIK, QT Technik spol. s r.o.,
RB Auto Radek Brudovský, Revolt
s.r.o., Secalo a.s., SEKNE spol.
s r.o., Stanislav Navrátil, servis
lesní a zahradní techniky, Stavebniny Galičák, s.r.o., Stěhováček,
s.r.o., STRABAG a.s., Šachový oddíl
SK Slavia Orlová, The Candy Plus
Sweet Factory, s.r.o., TJ Sokol, VAMOZ - servis a.s., Veolia Energie
ČR, a.s., WEGAREST, s.r.o., Zahrádkářské potřeby Michaela Burgetová, Zahradnictví Ing. Lech Rzeszut,
Zahradnictví, Jana a Bohumil Šedovi, Zdeněk Keller OREM.
Lucie Skrzyžalová, kulturní referent
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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

Kreativní dopoledne

Kdy: 1. 3. 2016 (9.30 – 11.30)
Kde: v SKS

Velký turnaj v hrách
(nejen) deskových!!

Kdy: 3. 3. 2016 (9.30 – 11.30)
Kde: v knihovně

Zveme Vás do Kulturního domu
ǀWĞƚƎǀĂůĚĢŶĂŬŽnĐĞƌƚŬ

ŶĞϵ͘ďƎĞǌŶĂϮϬϭϲǀ ϭϴ͘ϬϬŚŽdin.
Vstupné dobrovolné.

Š

Zájemci o prodej na velikonočním jarmarku,
nechť se hlásí na tel. čísle 723 909 247
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Pobočka – Technické muzeum Petřvald
Stálá Expozice: Kouzelný svět
tramvají - Tradice hornictví

tvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Projekt Dvě města – jedna tradice / Dwa miasta – jedna tradycja.
Spolufinancováno Evropskou unií
z prostředků ERDF prostřednic-

Výstavy: Dřevěné kostely, kaple
a zvoničky Těšínska a severovýchodní Moravy

Termín: 14. 1. - 22. 5. 2016
Popis výstavy: Výstava návštěvníkům prostřednictvím modelů Jana
Blizňáka přiblíží fenomén dřevěných sakrálních staveb, typických
zejména pro podhorskou a hor-

skou část Těšínska a severovýchodní Moravy. Modely, zhotovené
v několika měřítcích, jsou věrnými
kopiemi originálních staveb a dokládají rozmanitost tohoto typu
architektury.
Malovaná truhlička
8. 3. – 11. 3. 2016
Výroba a zdobení truhličky na drobnosti, pro 1. st. ZŠ

Beseda na téma velikonoční tradice
s etnografkou Mgr. Wieslawou Brannou

15.– 18. března 2016
15

Velikonoční dílny
15. 3. – 23. 3. 2016
Malování velikonočních vajíček
pro MŠ, ZŠ
Hody, hody, doprovody
15. 3. - 18. 3. 2016
Beseda na téma velikonoční tradice s etnografkou Wieslawou
Brannou
POZOR, nová otvírací doba muzea:
pondělí až pátek
8:00 – 12:00 h, 12:30 – 16:00 h
V sobotu zavřeno, neděle
od 13:00 h do – 17:00 h
Změna programu vyhrazena.

Na akci pro základní školy se objednávejte předem: tel. 596 541 092, e-mail: petrvald@muzeumct.cz

Technické muzeum Petřvald, K Muzeu 89, Petřvald, www.muzeumct.cz

Na akce se prosím předem objednejte.
tel.: 596 541 092
e-mailu: petrvald@muzeumct.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Můj názor!
Reakce na článek v PN únor
2016 „Proč nemůže být ANO na
radnici – Tenisový klub“. Autor
článku: Miroslav Hesek, zastupitel města Petřvald.
Vyjadřuji se k situaci, která vznikla
po volbách do Zastupitelstva města
Petřvaldu v roce 2014, prostupující celou sice krátkou, ale „hutnou“
historií střetu zastupitelů, zastupitelů, kteří by měli a v zásadě mají
zastupovat zájmy občanů, svých
voličů, což se dle mého názoru
děje pouze sporadicky. O to více je
osobních útoků a nevraživosti, přičemž prim hrají zvláště zastupitelé
zvolení za Hnutí ANO. Jsem řadový
občan města, vymykám se pouze
zájmem o dění kolem sebe s tím,
že svoje postřehy a názory netajím
a prezentuji tak, aby byly slyšeny
těmi, kterým jsou určeny – někdy
snad méně „diplomaticky“, než se
může dotyčným líbit.
Začněme již zmíněným novým subjektem na radnici po volbách. Listopad 2014, ustavující schůze
zastupitelstva, ve kterých zvítězili rozdílem několika desítek hlasů

a na „ovládnutí“ radnice potřebovali
koaličního partnera, kterého získali
v zastupitelích KSČM – dosud vše
v pořádku. Volba vedení radnice
s vědomím poměru 8 ku 7 proběhla v duchu „též už máme, co jsme
chtěli“, opozici zadupeme do země.
Jediný z opozice, který prezentoval
svůj odpor k probíhajícímu „vítěz
bere vše“, byl Ing. V. Holeček. Moje
vystoupení kritizující tento „spektákl“ samozřejmě nemohlo nic změnit.
Následná vyjádření o „kostlivcích ve
skříni“, o zadlužování města atd.
pouze dokládají jednostranné dění
na radnici v takovéto formě, bez dotažení do důsledků. Nejsou pro voliče občany, ale pro pochybný efekt
jednotlivců. Zdůrazňuji, že tito aktéři zcela absentovali na předchozích
jednáních zastupitelstev, na kterých
se jimi napadané věci projednávaly
a schvalovaly, nikdy se ani nepokusili jiným způsobem zvrátit jimi
kritizované. Co je tedy opravňuje
k tvrzení „Tato nová koalice pak postupně začala pracovat na vracení starých zaběhnutých pravidel“?
Kde je alespoň špetka sebereflexe
či skromnosti a úcty k již vykonané

Rekonstrukce objektu č. 1867
Vážení spoluobčané, od prosince minulého roku jsme novými
majiteli objektu č. p. 1867 (bývalá prodejna „BUDOUCNOST“,
naposledy COCODRILLO) na ulici
Březinská. Vzhledem k tomu, že
objekt je značně zdevastovaný,
bude nutná celková rekonstrukce. Naším přáním je, aby po
rekonstrukci sloužil co nejširší

veřejnosti. Z tohoto důvodu se
na vás obracíme s žádostí o zaslání námětů a návrhů na využití
objektu na níže uvedenou e-mailovou adresu.
Za společnost KAMITU REAL
jednatel Ing. Miroslav Tužínský
E-mail: tuzinsky@post.cz

Vážení spoluobčané,
v roce 2014 jsem zaslal do PN
krásné fotografie, na kter ých
jsme se my SOKOLI chlubili, že
jsme se činili, opravili a zcela zrekonstruovali antukové hřiště. Toto
hřiště již dvě sezony slouží v létě
volejbalistům a nohejbalistům.
Stálo nás to opravdu nemalé finanční prostředky a stovky hodin
práce. A naše mládež nám již po-

druhé poděkovala. Ti starší nám
pravidelně jezdí osobními automobily po travnaté ploše a ti mladší
zase po kurtu na kolech.
Se sokolským NAZDAR Ing. Josef Němec – starosta TJ Sokol
Petřvald
P. S. My to zase opravíme, ať máte
co ničit!!

práci bývalých zastupitelstev! Na
jejich přístupu nevidím jasný a srozumitelný cíl nápravy nedostatků
a nešvarů, které prezentují. Chytat
hady cizíma rukama „Opravdu si
nové vedení města myslí, že to občanům nevadí?“ je cynické, nepatřičné
a nehodné lidí na úrovni a snad i s
poctivými úmysly.
Toto moje zamyšlení nemá vysvětlení v nějaké mojí „závislosti“ či
nezlomném obdivu k bývalému vedení radnice, což lze snadno prokázat mými dřívějšími polemikami
ze zastupitelstev, se zastupiteli či

zaměstnanci radnice. Ačkoliv mám
nemálo „bolavých míst“ v tomto
vztahu občan - město, klady také
zůstávají. A já mám paměť velmi
dobrou. Na svém počínání nemíním nic měnit, a proto dodávám.
Zastupitelé zvolení za Hnutí ANO,
osvětlete prosím veřejnosti pravý
důvod personálního „zemětřesení“
na radnici z dubna 2015 tak, jak
se událo a proč se událo. Současně podejte relevantní důkaz svých
slovních ataků postoupením k tomuto účelu zřízeným institucím.
Stanislav Žák

Ignorace, nezájem, neschopnost?!
Již delší časové období (zasahující
i do předchozího volebního období) se snažím přesvědčit zastupitele města Petřvaldu o zvýšení
zájmu patřícího generaci, která
má svůj aktivní život za zády a místo honby za prací teď ráda přijme
každou vstřícnost zpříjemňující
či ulehčující její každodenní vyžití. K tomu dodávám, že poslední
informace ze zdrojů radnice hovořila v prosinci 2015 o 826 lidech
starších sedmdesáti let, což je
přibližně 11 % obyvatel Petřvaldu.
Můj legální požadavek spočívá
v umožnění právě této skupině
obyvatel cestování v autobusové
lince č. 30 bezplatně (jedná se
o část trasy autobusu od „Kaple“
na konečnou „Březiny“ a opačně, když trasa „Bazaly – Kaple“
a opačně je pro tuto věkovou kategorii bezplatná v rámci vstřícnosti
ostravské radnice a DPO).
Odpovědí na tento požadavek ze
strany zvolených zodpovědných je
konstatování: „S DPO jsme jednali, ovšem na základě zónového
označení Rychvaldu stejným číslem 16 toto nelze“. Jednání Petřvald – Rychvald na úrovni vedení
radnic bylo rovněž neprůchodné,

když Rychvald používá blíže nespecifikovanou taxi dopravu. Zde se
dostáváme k financím, kdy DPO je
ochoten požadavek akceptovat při
platbě Petřvaldu i za rychvaldskou
linku částkou cca 450 000 Kč/
rok. I když se jedná o sumu pro
nás jako hrom, ten kdo si pročte
důkladně „Rozpočet města na rok
2016“ a přepočte si příjmovou
část rozpočtu (11 % seniorů nad
70 let), která je 90 498 000 Kč,
přesvědčí se o jeho možnostech
i v tomto případě. A to ovšem nemluvím o alternativním řešení,
které jsem navrhl. Nejsem samozřejmě přesvědčen o tom, že
všichni senioři tuto možnost budou využívat, přesto bych nevnímal uskutečnění tohoto záměru za
zbytečnost už jen proto, že nejsme
jako občané Petřvaldu zbyteční!
Na základě výše uvedeného žádám ty z vás, kteří by snad chtěli
podpořit uvedení tohoto názoru
ve skutek, zavolejte na telefony
604 163 813 či 604 745 080, což
jsou čísla autora článku. Zavolejte
na radnici a formulujte své názory
na danou problematiku přímo zvoleným zastupitelům.
Stanislav Žák

Ano je tu pro občany
Vážení obyvatelé
města Petřvaldu,
v poslední době se opět množí kritické hlasy vůči vystupování některých členů Hnutí ANO 2011. Prý
jejich jednání není ku prospěchu
občanů města. Musím se jich zastat, opak je pravdou. Opozice je
od toho, aby kontrolovala a napadala konání koalice, pokud něco
není v pořádku, a navrhovala jiná
řešení. Jestli toto není přínosem
pro občany, tak pro koho? A mělo
by to být přínosem právě pro koaliční zastupitele, protože oni by měli
jednat ve prospěch občanů. Za

svá špatná rozhodnutí mohou být
i trestně stíhání a ručí za to celým
svým majetkem. Takže když nejsou
vyslyšeny připomínky k financování tenisové haly, nejsou vyslyšeny
připomínky k cenám nákupů spotřebního kancelářského materiálu, nejsou vyslyšeny požadavky
na provedení finančního auditu
na radnici, tak se nedivme, že se
křičí víc! Že v našem městě nebylo
zvykem nahlas kritizovat, to víme.
Ale právě proto se to musí změnit.
To všechno je přece ku prospěchu
občanů města.
Jiří Martynek
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Pohár vědy - ROJKO 2016
Náš klub SLUNÍČKO se taky letos
přihlásil do této soutěže, kterou
již několik let vyhlašuje AMD ČR
v PRAZE. O velkém zájmu i v zahraničí dokazuje přihlášení týmu
ze Slovenské republiky, Turecka,
Egypta, Alžírska, Íránu, Německa, Tunisu a Malajsie. V lednu
2016 odstartovalo 1. kolo. Učili
jsme se skládat různé vlaštovky,

vyráběli foukací raketky" z brček na pití a větší "dupací rakety" z PET lahví. Vše jsme řádně
vyzkoušeli - let vlaštovek, dolet
foukacích i dupacích raket. Veškerou svou činnost jsme řádně
zdokumentovali, zapsali, nafotili a v daném termínu výsledky
svého bádání odeslali do soutěže. Od 1. 2. 2016 začínáme

řešit 2. kolo - vymyslet si logo
svého týmu, které nás bude provázet celou soutěží. Toto kolo je
věnováno dorozumívání se na
dálku. Jak se dnes lidé na dálku
domlouvají? Navrhnout aspoň
tři různé způsoby, jak se lze na
dálku domlouvat bez moderních
zařízení a aspoň jeden tento
způsob vyzkoušet. Ve třetí části

tohoto kola budeme vyrábět telefon, přístroj na přenos hlasu.
V našem telefonu se zvuk bude
přenášet provázkem, tzv. „kelímkový telefon”.
O činnosti našeho klubu se můžete víc dovědět na www.debrujar.cz
Ilona Křižáková,
vedoucí KMD Sluníčko

Co reprezentuje město Petřvald a proč jsem se stal členem KČT v Petřvaldě?
Od roku 1964 až do roku 1997 byl
mojí mateřskou šachtou Důl Čs. armáda v Karviné, kde byli nejen turisté, ale také vynikající horolezci.
Já jsem do roku 2002 chodil po
horách s různými partami a také
se svou rodinou. Od roku 1994
jsem členem Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, kde jsem
přivítal kamaráda Petřvalďana
Ing. Eduarda Kajuru, když se stal

jeho členem. Eda Kajura (organizátor pochodu) mě pozval na pochod
z Hlučína přes Bobrovníky na Landek 17. února 2002 (11 km). Pochod pořádal KČT v Petřvaldě. Nám
s manželkou se líbil kolektiv a přístup členů k túře, kdy každý si mohl
jít tak jak chtěl, jen do místa odjezdu musel každý dorazit na čas.
Nechtěli jsme chodit na túry jako
nečlenové, a tak jsme se v dubnu

přihlásili za členy KČT v Petřvaldě.
A jsme tam dosud. Věkově máme
přes ¾ století, ale stále chodíme,
manželka již lépe než já.
Proč se stát členem KČT
v Petřvaldě?
Klub každý rok pořádá více jak 20
akcí, většinou po různých místech
v ČR, ale i v zahraničí (Slovensko,
Polsko). A všude reprezentuje město Petřvald. Další raritou je, že jsou
zde členové z Ostravy, Havířova,
Karviné, Šenova, Orlové, Těrlicka
i jiných blízkých obcí. A také je jedna
členka až z Brna. S tím se nemůže
pochlubit žádný klub ČR. KČT v Petřvaldě má i svůj vztah k tradicím
hornického konání v tomto regionu,
dokládá to 1. ledna každý rok svým
výstupem na ostravskou Emu, bývalou výsypku Dolu Petr Bezruč ve
Slezské Ostravě. Je to současná
dominanta města společně s Landekem v Ostravě - Petřkovicích.
Klub se již pravidelně zúčastňuje
výstavy všech spolků v Petřvaldě, začal organizovat „Petřvaldský

šlapáček“, který bude zahrnut i do
krajských akcí KČT, včetně celostátního kalendáře. Cesty jsou vedeny
místy, která jsou spojena se slávou
a také bohatstvím, které přineslo
dobývání černého uhlí a dalo vznik
městu Petřvald. Cílem jsou i kulturní památky, historie měst a obcí
a také význačných osobností, které
žijí nebo žili na místech, kudy vedou
cesty KČT z Petřvaldu. Významným
počinem také je, že pomáhají svými
brigádami Ing. Jiřímu Stejskalíkovi
při výstavbě vyhořelé chaty KČT ČR
Petra Bezruče na Lysé hoře. Město Petřvald bude navždy zapsáno
svým klubem při otevření této chaty. Naše vícedenní túry jsou dobře znázorněny na mém baťohu ve
formě odznaků a placek. Za sebe
mohu sdělit, že jsem od svých čtrnácti let v dole ušel a prolezl více
jak 15 000 km a s KČT v Petřvaldě se to snažím dohnat. Vděčím
městu Petřvaldu, že má tak význačný klub. Jsem hrdý na to, že jsem
jeho členem.
Ing. Jaroslav Minka z Havířova

Zahájení výcvikového kurzu
„Základní poslušnost psa“
Pokud máte zájem sebe i svého psa něčemu naučit, poradit
s jeho výchovou, či pomoci vyřešit nějaký problém se svým
psem, rádi vás uvítáme na našem jarním kurzu „Základní
poslušnost - výchova a výcvik
psa“. Kurz začne v neděli 6.
3. 2016 od 9:00 hodin na cvičáku ZKO Petřvald, Na Hranici
655. Zveme všechny zájemce,
aby se přišli podívat a popř.
i přihlásit na první „seznamovací“ lekci již v sobotu 5. 3.

2016 v 9:00 hodin. Vzhledem
k velkému zájmu jsme posílili náš tým instruktorů, takže
se budeme moci všem plně
věnovat. Zúčastnit se můžete se psem jakéhokoliv věku,
velikosti i rasy, začátečníci
i mírně pokročilí, stačí jen mít
chuť a výdrž. Další podrobnosti včetně přihlášky naleznete
na našich webových stránkách
www.kkpetrvald.cz.
Za ZKO Petřvald Petr Semanco
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TJ PETŘVALD – HEPO
HISTORICKÁ TABULKA – MUŽI

1945 - 2015

1.

O. Cudrák

Odehraných zápasů
905

279

55.

K. Smetana

2.

T. Seidler

816

216

56.

Jan Volný

3.

S. Kostka

728

255

57.

L. Škrla

201

99

4.

T. Volný

708

203

58.

Z. Káňa

182

85

Pořadí

Jméno

Počet
branek

Poznámka

Pořadí

Jméno

Odehraných zápasů
204
202

Počet
branek

Poznámka

2 (+ záp. v 70. l.)
140

5.

Mil. Plachta

679

150

59.

J. Goldbricht

178

34

6.

R. Kocur

633

34

60.

V. Slavíček

175

7.

P. Jonšta

604

2

35 (+ celá 70. l.,
cca 550 utkání)

8.

P. Lukáč

550

94

61.

I. Goldbricht

169

26

8

62.

T. Levánszký

168

10

A. Martínek

167

21

9.

M. Budina ml.

532

10.

T. Zářický

474

5

63.

11.

P. Sekera

440

174

64.

J. Hrabal

166

146

12.

V. Gasczyk

437

24

65.

Mir. Šeruda

165

62

217

66.

A. Minich

161

21

61

67.

M. Chládek

160

J. Królikowski

157

10 (+ záp. v 70. l.)

P. Juchelka

154

43

13.
14.

L. Chromik
P. Buček

434
434

15.

Ro. Budina

427

117

68.

16.

L. Ryška

412

159

69.

17.

J. Strachota

381

91

70.

Josef Volný

149

M. Budina st.

145

0

5 (+ záp. v 70. l.)

18.

M. Rádl

379

56 (+ záp. v 70. l.)

71.

42

19.

F. Ševčík

354

17

72.

K. Szlauer

145

13

Z. Tomický

140

55

20.

Ra. Budina

351

120

73.

21.

Z. Krajcinger

351

58

74.

L. Ligocki

139

19

22.

Ma. Miksa

330

11

75.

J. Lazišťan

138

5

204

76.

P. Gross

137

34

77.

M. Slíva

133

78.

Vá. Petřvaldský

132

23.

R. Potyš

326

24.

M. Benda

324

25.

J. Gross

320

181 (+ záp. v 70. l.)

0
70 (+ záp. v 70. l.)
8

26.

M. Volný

316

83

79.

Mi. Miksa

131

27.

M. Novák

315

98

80.

Jar. Gvužď

130

33 (+ záp. v 70. l.)
77

J. Jedinák

130

26

28.

L. Mohyla

315

22

81.

29.

J. Křístek

314

65

82.

K. Župník

130

3

J. Franek

129

25

30.

A. Levánszký

306

35

83.

31.

P. Ševčík

304

34

84.

B. Fierla

128

4

32.

R. Trombík

301

29

85.

P. Hlavinka

126

34

33.

Z. Šmatelka

287

23

86.

S. Babrnák

126

34

116

87.

D. Žwak

126

11

F. Pavlica

125

38

34.

J. Hečko

283

35.

M. Kokošinský

282

17 (+ záp. v 70. l.)

88.

36.

V. Potyš

278

154 (+ záp. v 70. l.)

89.

Z. Kvasniak

122

71

Z. Matuška

122

40

37.

T. Budina

274

99

90.

38.

J. Stodůlka

266

114

91.

V. Švagřík

122

4

92.

D. Vodák

121

10

93.

P. Karkoška

120

19

46 (+ záp. v 70. l.)

94.

J. Karkoška

120

11

72

95.

P. Gabriel

118

V. Bednář

110

25 (+ záp. v 70. l.)

P. Šeruda

110

22

39.

L. Pavelek

264

40.

J. Klimecký

264

41.

J. Šotkovský

256

42.

M. Famfulík

253

11 (+ záp. v 70. l.)
8

0

43.

Jos. Ševčík

250

39

96.

44.

J. Potyš

241

58 (+ záp. v 70. l.)

97.

45.

L. Šlachta

233

6 (+ záp. v 70. l.)

98.

T. Chrobák

110

4

46.

A. Gurecký

231

29

99.

L. Motloch

109

4

47.

J. Guzdek

220

21

100.

J. Frkala

107

12

1

101.

M. Klimek

106

6

L. Fikáček st.

104

3

48.

N. Žuška

218

49.

M. Murko

217

2

102.

50.

Z. Kantor

209

13

103.

J. Režňák

102

17

51.

Z. Číž

205

81

104.

Z. Dzurec

102

10

52.

J. Jaglař

205

2

105.

R. Král

101

9

53.

F. Holisz

205

1

54.

M. Gurecký

204

38

Hráči „A“ mužstva, kteří odehráli v dresu dospělých Hepa více než
100 utkání (bez údajů z let 1969 - 1979).
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Rozpisy fotbalových utkání v sezoně JARO 2016:
Krajská soutěž - Dorost
26. 3. sobota

12:45

TJ PETŘVALD - Vendryně

3. 4. neděle

13:15

Mořkov - TJ PETŘVALD

9. 4. sobota

13:15

TJ PETŘVALD - Frýdlant

16. 4. sobota

13:45

Fryčovice - TJ PETŘVALD

23. 4. sobota

13:45

TJ PETŘVALD - Bohumín
Albrechtice - TJ PETŘVALD

1. 5. neděle

14:15

7. 5. sobota

14:15

TJ PETŘVALD - Brušperk

14. 5. sobota

14:00

Skotnice - TJ PETŘVALD

21. 5. sobota

14:45

TJ PETŘVALD - Sedliště

28. 5. sobota

14:45

St. Město - TJ PETŘVALD

4. 6. sobota

14:45

TJ PETŘVALD - Č. Těšín

11. 6. sobota

14:45

TJ PETŘVALD - Havířov B

18. 6. sobota

14:45

TJ PETŘVALD - I. Petrovice

Okresní přebor - Muži
19. 3. sobota

10:00

S. Orlová – TJ PETŘVALD

26. 3. sobota

15:00

TJ PETŘVALD - Lok. Louky

2. 4. sobota

15:30

Doubrava - TJ PETŘVALD

9. 4. sobota

15:30

TJ PETŘVALD - F. Orlová

16. 4. sobota

16:00

Sl. Petřvald - TJ PETŘVALD

23. 4. sobota

16:00

TJ PETŘVALD - Sl. Rychvald

30. 4. sobota

16:30

Těrlicko - TJ PETŘVALD

7. 5. sobota

16:30

TJ PETŘVALD - Albrechtice B

14. 5. sobota

17:00

Vikt. Bohumín - TJ PETŘVALD

21. 5. sobota

17:00

TJ PETŘVALD - Sn. Záblatí

29. 5. neděle

17:00

Věřňovice - TJ PETŘVALD

11. 6. sobota

17:00

TJ PETŘVALD - Sn. Havířov

18. 6. sobota

17:00

B. Rychvald - TJ PETŘVALD

Sportovní ples
Dne 30. 1. 2016 uspořádal oddíl
kopané TJ Petřvald Sportovní ples
v KD. Výbor oddílu kopané děkuje všem organizátorům, manželům Hečkovým a všem hostům za
krásně prožitý večer. Poděkování
touto cestou patří sponzorům,
kteří darovali do tomboly ceny:
TJ Petřvald, manželé Gorovičovi,
město Petřvald, fa. Refotal, Lenka
a Břetislav Hečkovi, manželé Kršákovi, paní Glinzová, fa. Wűrth,
fa. Total, fa. Stramis, kolektiv sester ORT-ART, Nerez výroba Jež,
Ing. Macura, Jana a Aleš Jaglařovi, Ivana a Břetislav Sojkovi, Pizzerie U Ryznara, paní Gattnarová,
fa. Candy Plus, fa. Ballsport, pedikúra Věrka, zahradnictví Dáša
Šedová, květinářství Ivana, Pavla a Tomáš Šedovi, fa. Canis, ka-

deřnictví Vítková, KSČM Petřvald,
Kadeřnictví Marta, trafika paní
Župníkové, čalounictví p. Mařec,
manželé Budinovi.
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald

TJ Sokol: Dva florbalové turnaje a jeden tarokový
Konec ledna byl ve znamení nabitého florbalového programu,
neboť jsme na Podbeskydskou
ligu 15/16 vyrazili rovnou dvakrát
v průběhu osmi dní. V plánu byly
dva turnaje, které nás postavily proti čtyřem celkům. Nejdříve
jsme v sobotu 23. ledna soupeřili s domácím Frýdlantem 1. První
utkání bylo velmi napínavé a favorizovaný celek z Beskyd prakticky
celou dobu vedl. Našemu týmu se
však minutu před koncem podařilo srovnat a nakonec vyhrát 7:6.
Následoval náročný zápas plný ostrých střetů, ale i krásných florbalových akcí. Morávka chtěla body
vybojovat, ale s dobrou obranou
jsme utkání ustáli a zvítězili 8:5.
Jako třetí soupeř nás čekal druhý
tým využívající domácí prostředí,
tedy Frýdlant 2, který je složený
převážně z mladších hráčů. Ti
ukázali dravou hru a velmi nás
potrápili, takže jsme za konečnou
remízu 4:4 mohli být rádi. Poslední zápas měl být pozitivní pro FSP,
ale olomoucký celek se překonal
a dokázal nás porazit 3:6. I přesto
to byl velmi povedený turnaj, po
kterém jsme se mohli těšit na odvety. Ty přišly v neděli 31. ledna.
Olomouc měla v tento den volno,
takže nás čekaly jen tři zápasy.

Pravdou však je, že se téměř vše
otočilo vzhůru nohama. Nejdříve
nás zaskočil Frýdlant 1, který zlepšil svou hru, a uhrál výsledek 1:6.
Zde je patrné, že se petřvaldským
hráčům vůbec nedařilo v koncovce. Naštěstí jsme si spravili chuť
v utkání proti Frýdlantu 2, které
jsme vyhráli 9:3, a dokázali, že
střílet umíme. Revanšovat se
chtěli i kluci z Morávky, kteří bojovali celou dobu utkání. I když
ještě minutu před koncem svítilo
na světelné tabuli skóre 3:3, konečný výsledek byl bohužel 3:5.
Při pohledu na výsledky těchto
dvou turnajů je pozitivní, že jsme
udrželi průměrný bodový přísun,
který nás drží na průběžné 5. příčce. Máme také kladné vzájemné
skóre s Frýdlantem 2 a Morávkou,
což může ovlivnit pořadí na konci sezony.
Jako tradičně se také ohlédneme
za výsledky našich hráčů karetní hry taroky. Grand Prix Slezska
2016 začala prvním turnajem,
který se konal v polském městě
Wroblowka. Počátek sezony datovaný na 16. ledna si nenechalo ujít 52 hráčů, mezi kterými byli
i naši reprezentanti. Po pětikolové bitvě se na konečném šestém

místě blýskl Věroslav Nieć. Ostatním hráčům se tolik nedařilo, ale
v početném startovním poli se neztratili a určitě budou chtít v dalších turnajích navázat na loňské
skvělé výsledky. 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 jak pro sportovní,
tak 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

Výchova naruby
Nedávno jsem viděl v televizi, jak
už ve školce malé děti učí ekologicky přemýšlet. Děti s paní
učitelkou šly do kuchyně, kde
určovaly bio odpad - nať ze zeleniny, slupky banánů, pomerančů
atd. To pak odnášely do biokontejnéru a naopak již zpracovaný
odpad (kompost) sypaly k zasazeným stromkům a keřům.
Jistě si tyto děti něco z toho zapamatují a budou to praktikovat
i doma. Já bych doporučil školce v Petřvaldu něco jiného. Aby
děti nakreslily sluníčka a prasátka. Pak by s paní učitelkou
na procházce procházely ulicemi Petřvaldu, zejména kolem
domů RPG.Tam, kde je u popel-

nic a kontejnerů čisto, by vylepily sluníčko a naopak. Kde je
nepořádek, zvolily by prasátko.
Pokud by ty procházky opakovaly s paní učitelkou jednou týdně, mohly by možná pozorovat
i změny. Snad by se obyvatelé
domů s prasátkem na popelnici
zastyděli a příště by děti mohly
vylepit sluníčko. Prostě výchova
naruby. Podotýkám, že já bydlím
také v domě RPG a my bychom
na popelnicích měli určitě sluníčko. Když ale procházím Petřvaldem (ulicemi Parys, Porubská,
V Zimném dole), tak tam by se
to hemžilo jen prasátky, nebo
přímo divočáky.
Lubomír Mixa

15

březen 2016

Sliby
Ze slibů žít se nedá
jsou jen prázdná slova
Jsou chvilkou naděje
po kterých srdce okřeje
Rychle vzniknou
rychle se ztratí

Když v životě stavíš
na slibech
všechno se zhatí
Jak prázdná láska se ztratí
Anna Kapustková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Růženě Škutové a personálu restaurace
Mokroš za vzorné uspořádání oslavy 80. narozenin pana
Antonína Debalda dne 9. 1. 2016. Příjemné prostředí,
skvělé jídlo a vzorná obsluha.
Za všechny zúčastněné děkuje rodina Debaldova.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům
Vlasta Janečková
Milada Káňová
Helena Schindlerová
Alois Zdebský

Dne 26. března 2016 oslaví manželé Sadovi 50 let společného
života. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let přeje celá rodina.

85 let
90 let
80 let
85 let

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

Uzavřená manželství
Pepíčku náš, už tu 80 máš.
Dne 19. března 2016 oslaví své 80. narozeniny pan Josef Trombik.
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví do další let Ti přejí sestra Marie,
bratři Jaroslav a Jan s rodinami.

Jan Handlíř
a Kamila Šlachtová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Je to pravda? Je to klam? Máme pro Tebe přání k šedesátinám!
Hodně zdraví, štěstí, lásky, ať nedělají se Ti od starostí vrásky.
Bůh ať Tě na Tvé cestě vede, my moc máme rádi Tebe.
Dne 9. března 2016 oslaví své 60. narozeniny paní Marta Bužková.
Vše nejlepší k narozeninám Ti přejí synové Pavel a Tomáš s rodinami.

Dne 1. března 2016 slaví své krásné 80. narozeniny pan Jiří Pěgřímek.
Přejeme do dalších let štěstí, lásku, pevného zdraví stále dost, starosti málo,
radosti moc. Ze srdce přejí manželka Maruška, syn Ivo s rodinou,
dcera Věrka s rodinou, Jana, vnuci a pravnučka.

Sára Motlochová
Matěj Vítkovský
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Zdenka Čanecká
91 let
Jaroslav Holek
75 let
Helena Kolková
88 let
Václav Král
75 let
Jindřiška Pitáková
71 let
Štěpánka Svěnčíková 98 let
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínáme
Dne 11. února 2016 jsme vzpomněli 1. výročí
úmrtí, kdy nás po dlouhé a těžké nemoci
opustila naše milovaná maminka a babička
paní Marie Michalíková a zároveň 31. března
2016 uplyne 30 let, kdy nás opustil náš otec
pan Jan Michalík. Stále vzpomínají dcery Marie
a Pavla s rodinou.

Nejde zapomenout.
5. března 2016 vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí pana Emila Kubiše. Věnujte mu tichou
vzpomínku. Nikdy nezapomene manželka
s rodinou.

Dne 21. března 2016 vzpomeneme již
10. smutné výročí, kdy mne navždy opustil
můj milovaný manžel pan Pavel Lipowský.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jarmila.

Kdo v srdcích žije, není zapomenut.
Dne 10. března 2016 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí pana Jaroslava Blachury.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
se synem.

Dne 12. února 2016 uplynulo sedm let od úmrtí pana Miloše Farany z Petřvaldu,
který by se dne 21. února 2016 dožil devadesáti let.
S láskou vzpomíná manželka Zdenka, dcera Jaroslava, syn Vladimír a jejich rodiny.
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Dne 21. ledna 2016 jsme vzpomněli 3. smutné
výročí od tragické smrti naší drahé maminky,
manželky a babičky paní Květoslavy Okapové.
Stále vzpomínají manžel Antonín, dcery Milada
a Helena s rodinami. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít. Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 2. března 2016 vzpomeneme nedožitých
64 let a 14. března 2016 4. výročí úmrtí našeho
drahého pana Petra Kochana. S láskou a úctou
vzpomínají s celou rodinou maminka Naděžda
a manželka Marcela s dětmi.

Nezemřel jsi,
neboť žiješ stále v srdci těch, kteří tě milovali.
Dne 3. března 2016 uplyne rok, kdy nás
po krátké a těžké nemoci opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, strejda a kamarád
pan Zdeněk Baran. S láskou vzpomínají
manželka Pavla, dcery Ester a Andrea s rodinou.

Dne 7. března 2016 vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka a tchána
pana Karla Kozubka. S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
Jiřina, syn Vratislav s rodinou a dcera Ivana
s rodinou.

Dne 22. února 2016 uplynulo 10 let, kdy nás
opustil pan Jan Fritz, dlouholetý záchranář
a mechanik ZBZS Dolu Lazy. Vy, kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi. Manželka Anna, dcery
a syn s rodinami.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. února 2016 jsme si připomněli
nedožité 91. narozeniny naší maminky, babičky,
prababičky, tety a tchýně paní Jiřiny Šimurdové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila, syn
Pavel a celá rodina.

Miloval jsi život, chtěl jsi žít. Přišla nemoc zlá,
musel jsi odejít. Osud nevrátí, co kdysi vzal,
vrátí jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 9. února 2016 by se dožil tatínek, dědeček 60 let
a dne 22. února tomu byly již 3 roky, kdy nás náhle
opustil bez slůvka rozloučení pan Josef Krmášek.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Martina a vnuk
Honzíček. Nikdy nezapomeneme.

Dne 15. února 2016 tomu bylo 10 let, co nás
po dlouhé těžké nemoci opustila naše maminka,
tchýně, teta, švagrová, babička a prababička
paní Josefa Kubišová. V srpnu by se dožila 95 let.
S láskou vzpomínají syn Eda s Vlastou, syn Zdeněk,
dcera Helena, vnuk Martin s Martinou, vnučka
Marcelka s Lumírem a pravnuci Davídek a Radimek.

Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale
vzpomínka na Tebe bude žít dál.
Dne 15. března 2016 vzpomeneme 6. výročí,
kdy náš navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a prababička
paní Irena Sobková. S láskou vzpomínají
manžel Otakar, dcera Ivanka s rodinou a syn
Vlastík s rodinou.

Dne 8. března 2016 si připomeneme nedožité
75. narozeniny paní Aleny Salamonové.
8. dubna 2016 vzpomeneme již 7. smutné
výročí jejího úmrtí. S láskou a úctou stále
vzpomíná manžel Jan, dcera Šárka
a syn Martin s rodinami.

Dne 5. března 2016 s bolestí vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme 3. výročí úmrtí mého
syna pana Emila Kubiše. Nad petřvaldským
hřbitovem tichý vánek věje a Tobě, můj synu,
k věčnému spánku tichou píseň pěje. Maminka,
bratr a sestry s rodinami.

3. března 2016 uplyne rok od úmrtí našeho
švagra pana Zdeňka Barana. Láska, moudrost,
pracovitost, rodina a přátelství
byly Tvou doménou. Nikdy nezapomeneme.
Maruška a Petr s rodinou.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád, ten nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 4. března 2016 by se dožila 77 let
paní Marie Pavlíková, bývalá učitelka
v Petřvaldě. S láskou a úctou vzpomínají
manžel Miki a dcery Jana a Magda s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 1. března 2016 by oslavila 72. narozeniny
paní Mgr. Alena Gnidová. Zároveň dne
13. března 2016 vzpomeneme 3. smutné
výročí jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají
manžel Milan, syn Pavel s Karlou, dcera Radka
s Břeťou a vnoučata Lukášek a Daneček.

Úmrtíí
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým, že dne 23. ledna 2016 nás navždy
opustil ve věku 80 let pan Jaroslav Juřík.
Děkujeme všem, kteří na něho vzpomenou.
Za zarmoucenou rodinu manželka Evženie.

V tichém zármutku oznamujeme všem
příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás
dne 25. ledna 2016 ve věku 98 let navždy
opustila naše drahá maminka, tchyně, babička,
prababička, praprababička a teta
paní Štěpánka Svěnčíková.
Zarmoucená rodina.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu, že dne 1. února
2016 nás navždy opustila ve věku nedožitých
89 let paní Helena Kolková.
Zarmoucená rodina.

Neplačte drazí, že odcházím spát, jak pokynul mi Osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát, že žiji s Vámi dosud.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás dne 31. ledna 2016
nečekaně opustila ve věku 84 let naše milovaná
maminka, babička, prababička, praprababička,
tchyně, švagrová a teta paní Milana Maděrová
á
z Petřvaldu. Nikdy nezapomeneme.
Zarmoucená rodina.
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Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi
Do manželství nejspíše nikdo
nevstupuje s předpokladem, že
jednou bude muset po druhém
manželovi vymáhat peníze na svou
obživu, ale v některých manželstvích je tato situace časem bohužel reálná. Své o tom ví i paní
Kamila, která se rozhodla pro řešení takovéto situace kontaktovat
OBČANSKOU PORADNU Karviná,
středisko Slezské diakonie. Uvedla, že je vdaná, ale s manželem již
posledních několik let společně nehospodaří. Manžel jí nepřispívá na
domácnost a platí pouze náklady
na bydlení. Paní Kamila manželovi
pere, uklízí a vaří. Jediným zdrojem jejího příjmu je přitom pouze
starobní důchod, ze kterého musí
ještě platit lékařské výlohy, jelikož
její zdravotní stav není nejlepší.

Manžel paní Kamily má skoro o polovinu vyšší důchod, ale odmítá na
domácnost přispívat a raději peníze utratí se svými kamarády. Paní
Kamila již neví, jak má manžela přesvědčit, aby jí ze svého starobního
důchodu přispíval na její obživu.
Sociální pracovnice paní Kamile
vysvětlila, že dle Občanského zákoníku mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který
oběma zajišťuje zásadně stejnou
hmotnou a kulturní úroveň. V návaznosti na tuto informaci obdržela vzor žaloby na určení výživného
manželky a pomoc s formulací jejího obsahu. Naformulovanou žalobu si může ještě upravit a poté jí
odevzdat okresnímu soudu. Podání
žaloby je osvobozeno od soudního
poplatku.

Bezplatného a anonymního odborného sociálního poradenství
mohou občané Petřvaldu využít
v sídle OBČANSKÉ PORADNY Karviná, na adrese V Aleji 435 v Karviné-Ráji, a to v pondělí - středu 8:00
- 12:00 hodin a 13:00 - 16:00
hodin, ve čtvrtek a pátek 8:00
- 12:00 hodin. Občanskou po-

radnu lze navštívit osobně nebo
kontaktovat telefonicky na čísle
734 645 272.
Mgr. Lenka Starečková, DiS.,
sociální pracovnice
OBČANSKÉ PORADNY Karviná

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
VELIKONOČNÍ VÝLOV RYBNÍKA V+K
DNE 26. 3. 2016 SOBOTA OD 9-ti HODIN
RYBÍ KARBENÁTKY, KAPŘÍ HRANCLE AJ…VŠE DOMÁCÍ
SVAŘÁK, DĚTSKÝ PUNČ, ČAJ, KÁVA AJ.
ŠENOV U OSTRAVY, UL. K POTOKU 77 (NA KONCI)
NEZAPOMEŇTE, NEJSME RYBNÍK NAPROTI MLÝNŮM,
ODBOČTE DLE CEDULE U STK, PRODEJ RYB CELÝ ROK!!!
PARKOVIŠTĚ PŘÍMO U RYBNÍKA K DISPOZICI

737 959 458 p. VILMA HORVÁTHOVÁ

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

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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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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