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Canisterapie v Domově Březiny

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat

INFORMACE Z RADNICE

18. října 2017

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

v 16:00 hod.
v Kulturním domě

58. schůze Rady města Petřvaldu se konala 18. července 2017
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
 o výběru nejvhodnější nabídky na zajištění veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Procesní audit v podmínkách
Městského úřadu v Petřvaldě“
a o uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem M. C. TRITON,
spol. s r.o., Praha za cenu max.
přípustnou 100 000 Kč bez
DPH;
 o výběru nejvhodnější nabídky na zajištění veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Chodník nad bytovým domem
čp. 1945 v Petřvaldě“ a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.,
Havířov, za cenu max. přípustnou 1 132 996,33 Kč bez DPH;
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na zakázku „Dětské hřiště na pozemku p.č. 3879/6
a 3 879/ 7 v k .ú. Pet ř vald
u Karviné“, uzavřenou mezi
DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice
a městem Petřvald z důvodu
změny platebních podmínek
a z důvodu méněprací a víceprací uvedených, cena méněprací
je 32 146 Kč bez DPH, cena víceprací je 102 042 Kč bez DPH
a cena celkem po úpravě je
2 739 638 Kč bez DPH (původní
cena 2 637 569 Kč bez DPH);
 o uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění zpětného odbě-

ru elektrozařízení uzavřené
s firmou ASEKOL s.r.o.. Tímto
dodatkem se v souladu se zákonem o odpadech specifikují
jednotlivé skupiny elektrozařízení, na které se vztahuje zpětný
odběr;
 o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč
se Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Petřvald
na údržbu budovy včetně vnitřního vybavení a přednáškovou
a výstavní činnost;
 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pro stavbu „Chodník
podél ulice Školní v Petřvaldě“
o dodatečné stavební práce se

města Petřvald.

společností JANKOSTAV s.r.o.,
kterým rozšiřuje předmět díla.
Cena díla dle smlouvy a dodatku je 808 074,79 Kč bez DPH,
cena víceprací je 45 582,13 Kč
bez DPH a cena celkem je
853 656,92 Kč bez DPH;
o uzavření smlouvy o poskynutí neinvestiční dotace ve výši
10 000 Kč na rok 2017 Sociálním službám města Orlové
na krytí provozních nákladů
v Komunitním centru Maják
pro občany města Petřvaldu
na poskytování terénní sociální
práce, sociální asistence a občanské poradny.

Petřvaldské noviny
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 6. 2017 V TIS. KČ
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
85 055,00
11 415,00
0,00
3 945,90
100 415,90
89 470,00
59 925,00
149 395,00
45 899,10
0,00
-1 920,00
5 000,00
0,00
48 979,10

UPRAVENÝ ROZPOČET
86 794,60
11 444,00
40,00
5 688,88
103 967,48
94 378,62
62 652,00
157 030,62
49 983,14
0,00
-1 920,00
5 000,00
0,00
53 063,14

SKUTEČNOST
49 209,77
6 518,86
189,96
3 480,21
59 398,80
37 817,64
4 890,84
42 708,48
-15 922,90
0,00
-960,00
0,00
192,59
-16 690,31

Stavy na bankovních účtech k 30. 6. 2017
Základní běžný účet
31 513 226,94 Kč
Fond rezerv a rozvoje
48 367 919,14 Kč
				

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.
Pavlína Malíková, finanční odbor

U nás v Kocourkově?
V minulém čísle Petřvaldských
novin se objevil velmi zajímavý
pohled Ing. Vlkové na jednání
červnového zastupitelstva města.
Chápal bych, kdyby tento článek
napsal člověk, který nikdy nepracoval ve státní správě a nikdy se
neangažoval v samosprávě…
Zákonnost procesu
Zastupitel, který je již téměř tři
roky ve funkci, určitě zná zákon
o zadávání veřejných zakázek
a určitě dobře ví, jak soutěž na
veřejnou zakázku probíhá, jak
přísná kritéria jsou zvlášť u dotačních titulů. Dovoluji si připomenout fakt, že všechny realizační
zakázky (včetně chodníku podél
silnice III/4726 ul. Šumbarská)
jsou řádně soutěženy v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek. Realizace chodníku podél
ul. Šumbarská byla zadána v režimu podlimitní veřejné zakázky
a výzva k podání cenové nabídky
byla řádně zveřejněna v souladu
se zákonem na profilu zadavatele a webových stránkách města.
Výběr dodavatele proběhl dle předem zadaných podmínek, tzn.,
že byla upřednostňována celková
nejnižší cena zakázky. Co se týče
vyjádření a porovnání cen Ing. Vlkové, rád bych podotkl, že nelze
srovnávat ceny chodníků za m2
a čekat, že cena bude stejná či obdobná. Realizační cena chodníku
podél ul. Šumbarská je ovlivněna
umístěním v terénu, kdy z technického hlediska je nutno pohlížet na
to, že u tohoto chodníku jsou ve
velkém rozsahu prováděny výkopové práce a násypy, dešťová kanalizace a vsaky, zárubní a opěrná
zeď, dva přechody pro chodce
včetně jejich nasvícení, přeložka vodovodního řadu v délce cca
230 m, protlaky. Všechny tyto

práce samozřejmě celkovou cenu
díla navyšují. Vzhledem k tomu,
že v ČR nyní probíhá díky dotačním programům stavební boom,
takže dobrý ekonom, kterým jistě
Ing. Vlková je, může předpokládat,
že stavební firmy na toto reagují
i svými cenovými nabídkami ve
veřejných v ýběrov ých řízeních
a zadavatelům pouze zbývá jen
možnost realizovat zakázky za nabídkové ceny nebo nedělat nic…
Co se týká navýšení ceny a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě se
zhotovitelem, je jeho důvodem realizace dešťové kanalizace v úseku od nově budovaného hřiště po
ul. Na Svahu. Tento stavební objekt projektant omylem vypustil
v položkovém rozpočtu pro zadávací dokumentaci. Na závěr bych
chtěl uvést, že na realizaci stavby
chodníku podél silnice III/4726 ul.
Šumbarská město žádalo o dotaci
ze státního fondu dopravní infrastruktury (ministerstvo dopravy),
ta mu byla koncem měsíce června
odsouhlasena ve výši 85 % uznatelných nákladů – cca 14 mil Kč.
Realizace energetických úspor
kulturního domu (KD)
Zhotovitel při stanovení ceny díla
vychází z projektové dokumentace
a z položkového rozpočtu, který je
přílohou zadávacích podmínek při
vyhlášení soutěže na veřejnou zakázku. I když se zhotovitel podrobně seznámí se stavem objektu,
u převážné většiny staveb (zvlášť
rekonstrukcí) dochází během realizace ke změnám na popud investora nebo dodavatele. Vznikají
tím vícepráce nebo méněpráce,
na které je nutno uzavřít dodatek
ke smlouvě. Kdo se v problematice stavebnictví trochu orientuje, určitě s výše uvedeným bude
souhlasit. Takže žádné standardy,

jak prezentuje paní zastupitelka
Vlková. Kontrol probíhá spousta,
u dotovaných staveb ještě více
(což zateplení KD je). Co se týče
připomínek p. Balwara, ty měl
pan zastupitel doručit mnohem
dříve a ne až na zasedání zastupitelstva, zastupitelé měli mít
mnohem větší časový prostor se
s těmito připomínkami seznámit.
Pan Balwar je zřejmě široko daleko největším odborníkem ve stavebnictví a přesně ví, jak se co
má dělat a kolik co stojí. Město
zřejmě nepotřebuje odborníky projektanty, odborné stavební firmy,
stavební dozory. Co se stávající
terasou kulturního domu je ponecháno na rozhodnutí zastupitelstva. Jelikož projekt na opravu
KD řešil hlavně energetické úspory, terasou se zabýval okrajově
(drobné stavební úpravy). Během
realizace díla bylo navrženo zbourání celé terasy a vybudování nové
nájezdové rampy pro vozíčkáře.
Jelikož se cena za tyto práce pohybuje cca kolem 800 tis. Kč bez
DPH, je nutno toto odsouhlasit zastupitelstvem. V pravomoci rady
města je odsouhlasit smlouvy do
částky 500 tis. Kč bez DPH. Na
jednání zastupitelstva byl vznesen
návrh na zbourání pouze delší jižní
části terasy a část kratší východní včetně nájezdové rampy ponechat. Z těchto důvodů byl tento
bod z jednání zastupitelstva stažen. Po rozhodnutí zastupitelstva
(ne rady města) jak dál s terasou,
bude vyhlášeno výběrové řízení na
realizaci stavebních úprav terasy.
Obecně závazná vyhláška zabývající se celoplošným zákazem
hracích automatů na území města
Radou města byl na jednání zastupitelstva předložen návrh výše
citované vyhlášky. S ohledem na
žádost provozovatelů zvážit zastu-

pitelstvem města vydávání této
vyhlášky, se zastupitelstvo usneslo zatím tuto vyhlášku neschvalovat, byla dohodnuta schůzka mezi
zastupiteli a provozovateli hracích
automatů na území našeho města. Dle mého názoru je správné si
vyslechnout i druhou stranu, seznámit se s platnou legislativou.
Na schůzce bylo konstatováno,
že vydávat vyhlášku, která by celoplošně zakazovala provoz hracích automatů na území města,
je předčasné. Město může vyhláškou určit hrací prostory, regulovat
hrací čas, tímto by se mělo v nadcházejících dnech zabývat.
Prodej nemovitostí
v majetku města
Na dubnovém jednání zastupitelstva se žádným usnesením
neodsouhlasilo, že rada města
má připravit nový interní předpis
pro prodej majetku. Pouze byl
vznesen požadavek bez časového omezení na vypracování nové
směrnice na prodej majetku za
účelem zlepšené hospodárnosti prodeje. Na jednání rady dne
6. 6. 2017 jsme se touto problematikou zabývali. S ohledem na
množství majetku vhodného pro
prodej - asi pět pozemků a jedna nemovitost (objekt č.p. 924
po PČR) jsme se dohodli stávající systém ponechat s malou
úpravou – zastupitelé rozhodnou
o výši prodejní ceny. V případě
žádosti zájemce o prodej vyhlásit záměr prodeje, nechat soudním znalcem vypracovat posudek
na cenu v místě a čase obvyklou,
na základě tohoto doporučit prodejní cenu zastupitelům k odsouhlasení. Takto bylo postupováno
i při prodeji pozemků, které byly
na programu jednání červnového
zastupitelstva. Bylo by vhodné,

září 2017
kdyby zastupitelé podprahově
nepodsouvali občanům své spekulativní názory. Město není nuceno svůj majetek prodávat, může
tedy ceny držet při pomyslné horní
hranici prodeje, ale pokud je pouze jeden zájemce a město chce
podporovat zájem o bydlení, tak
je dle mého názoru reálná cena
úplně někde jinde, než jakou mají
představu o ceně realitní makléři
(doporučená cena za prodej pozemků při červnovém jednání zastupitelstva).
Poznámka paní zastupitelky k práci úřednic na městském úřadě vycházela z neznalosti problematiky
státní správy, z neznalosti pracov-
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ních procesů na městském úřadě
a stále se zvyšujících požadavků
na kvalifikaci a odbornost úředníků. Efektivní cesty se hledají neustále, stojí to plno úsilí a času,
za což patří úředníkům velké poděkování.
Ubytovna Ráčkova
Vzhledem ke změně vlastníka objektu č.p. 1740 na ul. Ráčkova /
kdysi společnost Classic Company s.r.o. / vedení města pozvalo
na zasedání zastupitelstva města představitelky nového vlastníka - společnost Ramona real
s.r.o., aby veřejnosti představily
své záměry s využitím tohoto ob-

jektu ubytovny. Zastupitelky společnosti pozvání rády přijaly. Dle
mého názoru bylo chování některých zastupitelů zcela nevhodné.
Divím se, že to dámy ustály a vydržely až do konce.
Dětské hřiště na ul. Šumbarská
Pořádně nevím, co tím chtěla autorka čtenářům sdělit, jen doufám,
že to ví aspoň ona sama. Pokud
jsem to dobře pochopil, šlo zřejmě o střet zájmů p. Marenčáka
při hlasování, které mělo rozhodnout o výstavbě dětského hřiště
na ul. Šumbarská. Paní Ing. Vlková je přesvědčena, že pokud se
jedná o jakoukoli iniciativu města

v blízkosti bydliště zastupitele, měl
by se tento zdržet hlasování. Já
k tomu dodávám následující. Nové
dětské hřiště bude sloužit široké
veřejnosti, ne pouze dětem. Pokud
zastupitel odsouhlasí jakoukoliv
investici v blízkosti svého bydliště,
není to vůbec žádný střet zájmů.
On byl totiž zvolen občany tohoto
města a měl by dělat maximum
pro to, aby občané byli spokojeni. A pokud se někdo zdrží hlasování jen proto, že má pocit, že by
tam střet zájmů mohl mít, tak je
na velkém omylu. Zapomíná totiž
na své voliče. Já to vnímám jako
pouhý alibismus.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

Kulturní dům města Petřvald
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych reagoval na článek pana
Hečka, který vyšel v Petřvaldských
novinách minulý měsíc. Co člověk - to úhel pohledu, bez ohledu
na to, jestli se jedná o starostu,
člena zastupitelstva nebo kteréhokoli občana našeho města.
V posledních letech se město
opravdu snaží, aby kulturní dům
byl důstojným stánkem pro kulturu
ve městě a ne pouze starou budovou, poplatnou své době, s nevyhovujícím vybavením a zázemím.
Snahou už minulého vedení města bylo postupně zmodernizovat
a přizpůsobit stávající kulturní
dům požadavkům dnešní doby,
což znamená nemalé finanční náklady, které se ovšem (z mého
pohledu) již na vzhledu a funkčnosti kulturního domu projevily. Za
posledních 6 let realizovalo město
ve společenské části KD tyto větší
opravy nebo investice:
- modernizace scénického osvětlení sálu a pódia (dotace mikroprojektu Česko-Polsko)
- modernizace ozvučení velkého
sálu (dotace mikroprojektu Česko-Polsko)
- rekonstrukce šatny ve vestibulu
- rekonstrukce sociálního zařízení
v 1.NP a 2.NP
- opravy a renovace parket na balkoně i ve velkém sále
- realizace nových stropních omítek ve všech veřejných prostorech
KD (nutnost po pádu omítky)
- výměna povrchů (žula) v prostorách hlavního vstupu a schodiště
- výměna vstupních dveří do KD
a všech interiérových dveří
- řešení havarijního stavu venkovní omítky na budovách D+E
(následovalo zpracování PD na
zateplení)
- výměna zastínění velkého sálu
- výměna části opon na jevišti
- nákup 30 ks stolů a 250 ks židlí
do nového sálu (dotace mikroprojektu Česko-Polsko)
- nákup 20 ks skládacích stolů
a 60 ks stohovatelných židlí do
banketek

- rekonstrukce baru ve velkém
sále včetně jeho vybavení
V letošním roce byla aktuálně
ukončena úprava vytápění v KD,
takže došlo k decentralizaci vytápění na jednotlivé části (velký
sál, banketky, restaurace, nebytové prostory), je dokončováno
zateplení celého kulturního domu,
na což se podařilo získat dotace
z OPŽP. Obě tyto akce budou pro
město znamenat nemalé úspory
na energiích.
Město nezapomíná ani na prostory restaurace, které pronajímá
a kde byly realizovány tyto opravy
a investiční akce:
- vybudování bezbariérového soc.
zařízení dotace mikroprojektu
Česko-Polsko)
- rekonstrukce vodovodního potrubí v prostorách kuchyně a restaurace
- vybudování zázemí pro personál
restaurace (šatna a sprcha)
- v ýměna stropních omí tek
a osvětlení v restauraci včetně
výmalby
- výměna okna v restauraci a vybudování bočních vstupních dveří
- rekonstrukce baru v restauraci
- vybudování kanceláře v prostorách restaurace
Letos byl, v rámci úpravy vytápění, instalován pro samostatné
vytápění restaurace plynový kotel
a zásobníkový ohřívač vody. Což
společně se zateplením přinese
nájemci restaurace úspory na
energiích. Při realizaci zateplení
byly do kuchyně instalovány nové
vstupní dveře včetně síta a na
náklady města byla na fasádu
umístěna anténa pro příjem televizního signálu v restauraci. Součástí realizace zateplení je rovněž
vybudování nové venkovní terasy.
Všechny tyto opravy a investice
byly v restauraci provedeny na
náklady města, bez jakéhokoliv
zásahu do výše nájmu, která již
od počátku nájemní ho vztahu
(od března 2009) činí 5000 Kč/
měsíčně. V této částce za proná-

jem je zahrnut nájem veškerého
zařízení a vybavení restaurace
KD, které nájemce využívá a opotřebovává. Pro příklad uvádím, že
pouze oprava kuchyňské myčky
stála v letošním roce město 12
559 Kč. Z výše uvedených položek je zřejmé, že město, zcela
logicky a jako správný hospodář,
přistoupilo k úpravě cen za pronájem prostor a vybavení kulturního
domu, které byly schváleny v roce
2009. Pro srovnání uvádím původní ceny i nově schválený ceník,
který RM schválila 9. 11. 2016,
a který i ve své nové podobě patří
k nejlevnějším pronájmům kulturního domu (bylo srovnáváno
s pronájmy v okolních obcích).
K ceně za nájem prostor je pak
připočítáván ještě jednorázový poplatek za úklid prostor (podle toho
zda se jedná o pronájem některé
z banketek, velkého sálu nebo celého kulturního domu. V zásadách
je rovněž uvedeno, že rada města
může posoudit cenu za pronájem
(na základě žádosti) individuálně. A také se tak již stalo právě
v případě bývalého správce pana
Hečka, kdy mu RM, na pořádání
jeho komerční akce – plesu dne
11. 2. 2017, odpustila 50 % ceny
nájmu (usn. RM č.43/253 písm
g) ze dne 7. 2. 2017). Dle dalších požadavků nájemce jsou pak
zpoplatněny pronájmy za ubrusy,
reflektory včetně obsluhy, zvukovou aparaturu, dataprojektor.
Ceny za ubrusy, úklid a zapůjčení
aparatury byly nájemci hrazeny
vždy (i za působení původního
správce KD p. Hečka) s tím rozdílem, že tyto režijní náklady
byly nájemci fakturovány přímo
firmou pana Hečka a takto získané finance byly jeho příjmem.
V mnoha případech, především
u neziskových organizací a spolků, kterým p. Hečko režijní náklady za pořádané akce účtoval, pak
byla na město doručena žádost,
kdy tyto organizace žádaly město o dotaci na pokrytí režijních
nákladů. Takže tvrzení, že za

minulého správce byla příprava
a úklid v režii správce a město
to nestálo ani korunu, je zcela
nepravdivé.
Dále pak bylo v zásadách stanoveno, komu je nájem poskytován
zdarma nebo je snížena cena:
1) Bezplatný pronájem je poskytován pro akce, které pořádají
příspěvkové organizace města.
Těmto organizacím je poskytováno rovněž zdarma vybavení.
2) Politickým stranám a hnutím zastoupeným Zastupitelstvu města Petřvald je zdarma poskytován nájem banketek v rozsahu
max. 2 hod. měsíčně. (usnesení rady města č. 25/124 bod w),
ze dne 10. 2. 2016).
3) Neziskovým organizacím působícím na území města Petřvald je
cena za nájem i sazby za pronájem vybavení a zařízení účtována
ve výši 50% platného ceníku.
Tolik tedy k změně cen za pronájem.
Dále bych rád uvedl na pravou
míru důvody, proč rada města
schválila změnu způsobu provozování společenské části kulturního
domu (k 1.11.2016).
1. Dlouhodobě byl v kulturním
domě řešen problém s pronájmy
v případech, kdy si nájemce chtěl
zajišťovat ve vlastní režii také občerstvení a provoz baru ve velkém sále. Vzhledem k tomu, že
nájemce restaurace a současně
správce KD měl v baru ve velkém
sále své vybavení, nádobí a využíval tento bar pro své potřeby (bez
placení nájmu), nebylo to možné.
Město se tedy rozhodlo po provedení rekonstrukce baru ho vybavit
vlastním nádobím a spotřebiči,
které jsou součástí pronájmu,
a nájemce si tedy může zvolit
způsob, jakým si chce na své akci
zajišťovat občerstvení.
2. Dalším problémem bylo dlouhodobé využívání společenské části
KD a všech jeho prostor (baru,
šatny, vestibulu, skladů, rozvodny)
nájemcem (a současně správcem)
Pokračování na následující straně
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jako skladovacích prostor pro své
podnikání, osobní potřebu i hudební činnost.
Opakovaně byl v minulých letech
upozorňován na nápravu tohoto
stavu většinou bez úspěchu.
3. S využívám kulturního domu
jako skladovacích prostor souvisí
také to, že na náklady města měl
pan správce v prostorách společenské části (tedy v té, kterou
neměl nikdy pronajatou a za níž
neplatil nájem ani energie) zapojeny minimálně 4 lednice s potravinami pro své restaurace.
4. V neposlední řadě byl důvodem
pro změnu způsobu provozování
KD nedostatečně průkazný systém pronájmů, kdy jen pan správce měl přehled komu a za kolik
prostory města pronajímá.
V současné době, od 1. 11.
2016, začalo město (na základě rozhodnutí rady města) provozovat kulturní dům vlastními
zaměstnanci a správcem byl
ustanoven p. Kamil Szlauer, zaměstnanec střediska údržby, který má na starosti jak provoz, tak
řešení pronájmů. Pro nájemce byl
připraven jednoduchý formulář
(1 stránka A4), který mají k dispozici jak na www stránkách města,
tak u správce. Po potvrzení rezervace, kterou je možno poslat
e-mailem nebo doručit osobně,
pak správce uzavře s nájemcem
závaznou objednávku, která sice
čítá 4 stránky, ale nájemce pouze
vypíše své údaje a následně ji
podepíše. V závazné objednávce,
která má formu smlouvy, jsou
uvedeny podmínky pronájmu,
které jsou ochranou městského
majetku. Takto se chová každý
správný hospodář, kterému je
svěřen majetek města, a který
za něho nese odpovědnost. Je
to běžný standard. Naprosto tedy
nechápu pana zastupitele Hečka,
že se nad tímto pozastavuje. Pronájem „na dobré slovo“ si snad
může dovolit podnikatel, ale nikdy
veřejnosprávní subjekt, kterým
město je. A myslím, že ani žádný
podnikatel by, v dnešní době, již

KALENDÁŘ
SVOZU ODPADŮ
NA ZÁŘÍ 2017
1. Svoz odpadů ze 110 l
(1100 l) nádob
Září: 5., 6., 12., 13.,
19., 20., 26., 27.
2. Svoz plastů

14. září

3. Svoz papíru

22. září

4. Svoz biologicky
    rozložitelných
    komunálních odpadů
Září: 4., 5., 11., 12.,
18., 19., 25., 26.

takto lehkovážně se svým majetkem nenakládal. Stanovení si
podmínek pronájmu považuji za
naprostý základ. Stejně jako předání před zahájením akce a kontrola a převzetí po ukončení akce.
Všechny ty to činnosti provádí
p. Szlauer, jedná s nájemci, je jim
nápomocen při vypisování formulářů a společně řešíme požadavky
nájemců. Pan Szlauer, protože je
velmi zručný, také okamžitě řeší
drobné opravy a údržbu a další
záležitosti provozu KD. Úklid KD
byl vyřešen zvýšením pracovního
úvazku jedné z uklízeček pracujících v budově radnice, o 4 hod.
Toto řešení se postupem času
jeví jako vyhovující a správce se
přímo s konkrétními pracovnicemi
domlouvá na nutnosti úklidu před
a po jednotlivých akcích. Rád bych
podotkl, že v kulturním domě je
čisto a spolupráce nového správce s úklidem a ostatními odpovědnými zaměstnanci je, po půl roce
fungování, na velmi dobré úrovni.
K využívání dalších zaměstnanců
střediska údržby bych jen podo-

tkl, že byli využívání pro potřeby pořádání kulturních akcí vždy
(není to žádná novinka), např. pro
ozvučení větších akcí, výzdobu
sálu a větší opravy a větší úklid.
To by však bývalý pan správce
mohl vědět, protože je nejednou
využil i pro opravy ve svém pronajatém prostoru i přesto, že má
v nájemní smlouvě, že si opravy
do 5 000 Kč řeší a hradí sám.
Ještě k tomu, komu či případně
čemu má Kulturní dům města
Petřvald sloužit.
Domnívám se, že kulturní dům
v každém městě či obci by měl
sloužit především pro konání kulturních akcí. Přednostně pak kulturních akcí, které jsou pořádány
pro občany městem, působícími
spolky a neziskovými organizacemi, školami a školkami. Jako
takový nemůže být nikdy ziskový,
protože účel, pro který byl stavěn,
není ryze komerční, ale kulturně-společenský. Až v druhé řadě
by měl být, a je to tak u všech
kulturních domů, pronájem pro
komerční účely. Je jen na maji-

teli, kterým je město, za jakých
podmínek a za kolik bude kulturní
dům pronajímat. Domnívám se,
že současné podmínky, za jakých
město Petřvald svůj kulturní dům
provozuje, jsou vstřícné jak z hlediska výše poplatků za pronájmy,
tak podmínek, které jsou výhodné pro nájemce i pro město.
Pro úplnost bych rád uvedl příjmy
z pronájmu za působení bývalého
správce:
- 2011 81 660 Kč
(prodejní akce v sále)
- 2012 67 320 Kč (prodejní akce
v sále), od roku 2013 RM tyto
prodejní akce zakázala
- 2013 37 268 Kč
- 2014 31 975 Kč
- 2015 40 353 Kč
- 2016 18 271 Kč
(jen do 30. 10. 2016)
Za období nového provozování
městem tj. od 1. 11. 2016 – do
30. 6. 2017 50 762 Kč.
Tak to vidím zase já.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

Informace občanům
Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje opravu silnice I/11 Šenov-Havířov, tj. úsek komunikace
od kruhového objezdu v Havířově
(u vlakového nádraží) ve směru
na Ostravu v délce cca 4,2 km.
Předpokládaný termín realizace je

od 28. 8. 2017 do 1. 10. 2017.
V době realizace stavby dojde
k uzavření opravovaného úseku
komunikace s tím, že objízdná
trasa pro vozidla do 3,5t a BUS
bude vedena po silnici II/479
ul. Těšínská (přes město Šenov)

a pro vozidla nad 3,5t bude vedena doprava po ul. Lazecká a dále
po silnici I/59 ul. Ostravská (přes
město Petřvald). Tímto žádáme
občany o shovívavost a řidiče
o dodržování snížené rychlosti.
Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města
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Oblékání na zastupitelstvo města
Dobrý den všem občanům, dovolte mi zareagovat na poslední,
a nejen to, zastupitelstvo města,
co se oblékání týče. Na zastupitelstvu jsem viděl dvě osoby,
o kterých jsem si myslel, že jsou
na horské túře a náhodou zabloudily na naše zastupitelstvo, pak
se dozvíme, že se jedná o paní
Klodovou a pana Kaděru, kteří
nám přišli vysvětlovat vícepráce
na chodníku a KD v pár milionech
korun!!! Tohle byla urážka, znevážení zastupitelů, občanů, potažmo celého města!
Tato neúcta k občanům se bohužel projevuje i v řadách zastupitelů, např. pan Marenčák na
posledním zastupitelstvu vypadal, jako by si odskočil od sekání

trávy…, pak se není co divit, že
chce někdo od města, od nás, od
daňových poplatníků nějaký ten
milion a jedná s námi, jako bychom byli nějaké poslední žumpy!
I zastupitelstvo města má jistý
řád a pravidlo oblékání, který bychom měli my i pozvaní předstupující dodržovat. Jedná se totiž
o funkci a službu občanům. Občanům, kterých bychom si měli
vážit, protože tito občané nás
volili a my bychom měli být jejich
prodloužená ruka, do nás vložili důvěru, my jsme tady pro ně!
Doporučuji městu malé školení,
eventuálně koupit jednu knihu Ladislava Špačka - Malá kniha etikety pro firmu a úřad, protože se
nejedná pouze o výjimky. Obča-

né, kteří chodí na zastupitelstvo,
nebo sledují jednání na webu, si
jistě udělají úsudek sami…
Dress code - pravidlo upravující způsob oblékání a obouvání
k určité příležitosti, stanovuje
uznávané vzory a pravidla pro
oblékání. Tyto normy určují, jaké
oděvy jsou vhodné pro nošení
v úřadech, firmách, na obchodních jednáních a pro různé společenské příležitosti.
Dress code působí profesio nálním dojmem, a proto si firmy i úřady vlastní dress code
stanovují a dodržují. V menších
podnicích a úřadech nebývají
tato pravidla přísně dodržována.
Dress code se týká jak oblečení
a doplňků, tak volby barev.

Business Casual se používá
v menších firmách, nebo třeba
na úřadech. Jedná se o trochu
mírnější variantu. Muži obléknou
kalhoty (ne džíny, kraťasy jsou
striktně zakázány), košili či polokošili. Kravata již není nutná.
Pro ženy by mělo být vodítkem
to, že musí mít zakrytá ramena. Sukně by měla mít přiměřenou délku. Neukazovat tedy
celé nohy v minisukni. Doporučuji městu koupit knihu Ladislava
Špačka - Malá kniha etikety pro
firmu a úřad, protože se nejedná
pouze o zastupitele, ale taktéž
někteří radní a vedoucí odboru
dávají svou nadřazenost a zpupnost vůči občanům takto najevo.
Rostislav Balwar, zastupitel města

Demontáž automatu pro výdej jízdenek  

Ztráty a nálezy
V měsíci červenci byl městu Petřvald odevzdán tento nález:
• SVAZEK 4 KS KLÍČŮ NA KROUŽKU S BAREVNÝM ROZLIŠENÍM
Místo nálezu: Petřvald, ul. Kulturní u domu čp. 1945
Majitel se může informovat v kanceláři č. 101 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

Manželé Miroslav a Alena Pytlíkovi oslavili
dne 12. srpna 2017 v obřadní síni svou
smaragdovou svatbu – 55 let společného života.

V souladu s konceptem Smart city
a smart region Nová šance pro Ostravu a Moravskoslezský kraj je
v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících postupně naplňována
elektronizace jízdenek a bezhotovostní odbavení cestujících s tím,
že dosavadní systém odbavení cestujících pomocí papírového jízdného
již nebude dále podporován. Cílem
je zejména zjednodušení tarifního
systému a procesu odbavení cestujících a zefektivnění poskytovaných
služeb snižováním nákladů na výrobu, distribuci a prodej jízdného. Na
výše uvedené cestě k elektronizaci
jízdného v ostravské MHD je rovněž

postupné rušení prodeje jednotlivých jízdenek z automatů pro výdej jízdenek. Z tohoto důvodu bude
v průběhu měsíce listopad 2017
provedena demontáž automatu pro
výdej jízdenek, který je umístěn poblíž autobusové zastávky „Petřvald,
střed“. V souvislosti se zavedením
nového odbavovacího systému mohou cestující využít pro platbu jednotlivých elektronických jízdenek ve
vozidlech MHD elektronickou peněženku ODISky nebo bezkontaktní
bankovní platební kartu. Současně
lze nakupovat jednotlivé jízdenky
také prostřednictvím SMS zpráv.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

V měsíci červenci 2017 jsme v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu  

Terezu Jalovcovou

Marii Janu Bališovou

Foto: Karel Návrat

Komise pro občanské záležitosti srdečně zve manželské páry,
které oslaví výročí svatby do obřadní síně v budově radnice.
Termín obřadu si lze dohodnout na matrice,
1. NP – kancelář č. 104.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz

Máte-li také zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte, kontaktujte matriku: tel.: 596 542 904, e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadů 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
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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
Informace o náboru dětí do PS DANCE PETŘVALD pro sezonu 2017/2018 najdete na www.ps-dance.webnode.cz

FOTOREPORTÁŽ – DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V PETŘVALDĚ
V době letních prázdnin si děti
z Petřvaldu užívaly krásný týden
v příměstském táboře. A že byl
úžasný a perfektní navzdory počasí. O tom by vám mohly vyprávět
samotné děti. Město Petřvald si
nesmírně váží všech městských

spolků - TJ Hepo Petřvald, Klub českých turistů Petřvald, Sbor dobrovolných hasičů Petřvald, ZO Český
zahrádkářský svaz Petřvald, Myslivecký spolek HALDY Petřvald. Tito
všichni se zapojili a vytvořili nezapomenutelné zážitky pro děti, ne-

jen sportovní, turistické, zážitkové
či výtvarné, ale i gurmánské v podání myslivců. Tímto za všechny
děti a vedení města Petřvald těmto děkujeme: pan Gorovič, Pokorný, Sobek, Pavelek, paní Dolejší,
Raviačičová, Kubinová, Wdowková,

Zahájení dne

Výlet na Lysou horu

Den s hasiči

Tvoříme, vyrábíme…

Tvoříme, vyrábíme…

Opékáme…

Římánková, Sobíková, Krystová,
Pečonková, Václaviková, Moštíková, pan Podstawka, Šebesta, Vicherek, Barik, Kachner, Kačmař,
Onderka, Kučera, Ing. Hulva a paní
Onderková. Těšíme se na příští!
Bronislava Siudová, kulturní referentka

září 2017
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23. 9. 2017

-

Studio BEZ KLIKY
Tvořivé dílny pro děti
Atrakce pro děti i dospělé
Zábavné hry EKO – KOM,a.s.
Tato akce realizována v rámci projektu ,,Dny regionální kultury“ je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

TRASA SPANILÉ JÍZDY:

Od nové radnice dolů na kruhový objezd, rovně po ulici Závodní, kolem šachty,
dále u Kaple vpravo po ulici Šenovské, napojení na ulici Ostravskou směr
Karviná zpět na kruhový objezd, dále rovně po ulici Ostravské až na světelnou
křižovatku u Valachovce. Vlevo kolem MŠ 2. května, dále po ulici Březinské
(kolem paneláků) až zpět k nové radnici.

8
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Program:
18. 9. 2017
18. – 22. 9. 2017
23. 9. 2017

Zahájení sympozia
Řezbářské sympozium
14.00 – 20.00 h. Řezbářská výstava a workshop pro veřejnost
Divácká anketa o nejzdařilejší dílo …

Foto: Mgr. Vlasta Koběrská

Tato akce realizována v rámci projektu ,,Dny regionální kultury“ je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

UNIVERZITA III. VĚKU – od 19. září 2017
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA startuje IV. ročník v našem městě.
Pro všechny současné i budoucí zájemce dalšího ročníku přinášíme stručný přehled přednášek a
termínů. Přihlášky dostanete k dispozici ve středisku kulturních služeb u p. Siudové.

Petřvald zimní semestr: 19. 9. 2017 od 16.00 na radnici

budou konat
17.00 hodin
místnosti na
proveďte
nebo převodem

pořadí

datum

téma

1.

19. 09.

Život ve Francouzské Polynésii - Mgr. Baarová

2.

03. 10.

Tuva – zapomenutá republika ve středu Eurasie – Mgr. Baarová

3.

17. 10.

Krym – jablko sváru mezi Ukrajinou a Ruskem – prof. Baar

4.

31. 10.

Moldavsko – hledání identity malého státu – prof. Baar

5.

14. 11.

Tibet – Mgr. Tenzin

6.

28. 11.

Indie a indická náboženství – Mgr. Tenzin

7.

12. 12.

Národní parky v kanadských Skalnatých horách – Mgr. Krtička

Přednášky se
každé úterý od
v zasedací
nové radnici.
Úhradu
osobně v SKS
na účet 19-

1721679329/0800, variabilní symbol: 30
Částka za celý ročník je 800,- Kč pro petřvaldského občana. Pro mimo petřvaldské je částka 1200,- Kč za ročník.
Úhradu proveďte osobně v SKS nebo převodem na účet 19-1721679329/ 0800, variabilní symbol: 30.
Do zpráv pro příjemce napište své jméno a příjmení, rodné číslo.
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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

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

Soutěž LOVCI PEREL, 5. ročník
Pátý ročník Lovců perel startuje v září a soutěžit budeme až do
konce května 2018. Jsou pro vás
připraveny a označeny nové knižní
perlorodky. Čím dřív začnete číst,
tím více perel nasbíráte!  A pro nejšikovnější lovce jsou nachystány krásné odměny! Soutěž připravila Knihovna města Hradce Králové
ve spolupráci s ostatními knihovnami z ČR. Bližší informace k soutěži dostanete v knihovně, webových stránkách a dětském blogu
(knihovnapetrvald.blogspot.cz).

KLUB HER ZAČÍNÁ OD ZÁŘÍ…

KLUB MAMINEK
Milé maminky, klub vám poskytuje klidné místo ke scházení se
s ostatními maminkami a jejich dětmi. Nabízíme k využití prostory
dětského oddělení, velké množství literatury pro maminky a děti
i zázemí pro malé občerstvení. Program klubu není zajištěn, rozhodující je vaše aktivní zapojení se.
Termíny Klubu maminek: od 9:30 – 11:30 hod.
5. září
17. října – SETKÁNÍ VÝJIMEČNĚ PROBĚHNE POZDĚJI,
ne první týden v měsíci.
Děkujeme za pochopení.
7. listopadu
5. prosince

Týden knihoven 2. - 8. října 2017
- 21. ročník
V naší knihovně jsme pro vás připravili spoustu již tradičních akcí.
2. 10. – Velké říjnové společné čtení – akce určena pro
1. – 2. třídy ZŠ a MŠ
3. 10. – Loutková dílna s Romanem Prokešem – pro žáky ZŠ
5. 10. – TRADIČNÍ DRAKIÁDA – pro všechny (draky )
2. 10., 3. 10., 4. 10. a 6. 10. – Velký podzimní výprodej knih
Již tradičně si v uvedených dnech (ve výpůjčních hodinách) můžete
nakoupit za výprodejovou cenu 2 Kč knihy, které jsme vyřadili z fondu naší knihovny.
I knihy by měly dostat druhou šanci, přijďte si pro tu svou!
Roční registrace zdarma pro nové čtenáře!
Amnestie pro opozdilce – odpouštění upomínek!

NABÍZÍME ZAKÁZKOVOU VÝROBU
REKLAMNÍCH PLACEK – BUTTONŮ,
MAGNETEK a zrcátek
Potěšte své blízké dárkem v podobě magnetky
či buttonu. Je jen na vás a vaší fantazii, zda
využijete fotky, napíšete přání, vymyslíte logo,
nakreslíte originální obrázek. Více informací
získáte osobně v knihovně a na naši webové
stránce v sekci SLUŽBY.

Počítačové kurzy nejen pro seniory
Paní lektorku Marii Koběrskou můžete na počítačových kurzech navštívit opět od září, vždy v pátky dopoledne od 9:00 - 11:00 hod. Kurzy
probíhají ve studovně knihovny Petřvald a jsou vhodné pro všechny,
kteří zatím s PC a internetem nepracovali. Lektorka vás naučí základy
práce s počítačem, vyhledávat nejrůznější informace na internetu, jak
si dopisovat s přáteli a seznamovat se.
Kurzy jsou zdarma!

si vás dovoluje pozvat na
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVU MALÍŘŮ
Z ATELIÉRU VIRIDIAN, která potrvá
do 20. 12. 2017 v knihovně města
Petřvald. Informace o ateliéru
naleznete na www.viridian.cz

10. ročník Petřvaldské buchty
7. 10. 2017 OD 13:00 V BUDOVĚ SKS
Čeká nás ochutnávání dobrot, dlabání dýní, kolo štěstí a vyhodnocení těch nejlepších pekařek a pekařů - a to také v kategorii do 14 let.
Srdečně zve místní organizace Českého svazu žen a knihovna města Petřvald.

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Tradiční petřvaldská pouť proběhla ve dnech 15. a 16. července 2017…

Foto: Karel Návrat

Okénko Domova Březiny
Slunné a teplé dny pr vní ho
prázdninového měsíce července umožnily obyvatelům Domova Březiny časté procházky
a posezení v zahradním areálu.
Uživatelé se sníženou mobilitou byli do venkovních prostorů
doprovázeni na vozících, kardiokřeslech i na postelích, aby si
také mohli užívat příjemný čas
na sluníčku. Pravidelná setkání
v „kavárně“, která si od začátku roku organizují aktivizační
pracovníci v jednotlivých pavilonech, probíhala rovněž venku –
na terase, v atriu, pod pergolou
nebo pod skupinou vzrostlých
stromů poblíž správní budovy.
Počasí bylo ideální také pro provádění canisterapie v zahradě
domova. Ve čtvrtek 20. 7. byl
sice sluneční žár příliš velký,
ale javorové stromy poskytly
dostatečný stín všem účastníkům neobvyklého setkání se
psy. Vedoucí Základní kynologické organizace v Petřvaldě
pan Petr Semanco s belgickým
ovčákem Endym a německým
dlouhosrst ým ovčákem Ba kem, předvedli užaslým seniorům ukázky výcviku poslušnosti
a obrany (Endy), rovněž dovednosti při dogfrisbee - chytání
házecího plastového talíře ve
vzduchu (Bak). Dalším zpestře-

ním canisterapie pro naše uživatele byla dne 3. srpna návštěva
paní D. Brunkové s černým flat
coated retrívrem Edou. Dvojice
přišla s paní A. Pietroszkovou
a retrívrem Darem, stálými návštěvníky. V pavilonu P1 společně navštěvovali seniory na
pokojích a v kulturní místnosti
pobavili přítomné soutěžními
hrami. Jsme ZKO Petřvald za
službu, kterou v Domově Březiny
vykonává, opravdu velmi vděčni.
Radostně oznamujeme, že uživatelé pavilonu P2 už „mají také
své“ canisterapeutické psy!
Od června za nimi přichází fenka Justa (černý kříženec) a pes
Loby (ruský chrt - barzoj) z Canisterapie Bohumín s terapeutkami
Bc. Martou Šalbutovou a Pavlou Dejovou. Canisterapii nyní
nabízíme v rámci aktivizačních
činností uživatelům ve všech
pavilonech Domova Březiny.
Radostně rovněž oznamujeme,
že se v měsíci červenci podařilo realizovat kromě několika výletů do blízkého okolí také dva
celodenní výlety autem. Vyjeli
jsme na známé Pustevny (12. 7.)
a do kopřivnického Technického
muzea Tatra (20. 7.) - účastníci
obou výletů byli nadšení!
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald

Navštívili jsme metropoli tvarůžek
Každoročně připravuje vedení Klubu důchodců na Březinách pro své členy zájezd
po krásách naší republiky.
Nejinak tomu bylo i letos.
27. července 2017 jsme vyjeli za velmi příznivých klimatických podmínek na zájezd do
Loštic. Naším cílem bylo prohlédnout si muzeum výroby
tvarůžků. Toto krásné městečko se nachází ve střední
Moravě na nejsevernějším
cípu Hané v předhůří Jeseníků. Nejvýznamnějším produktem je výroba Loštických
tvarůžků (tzv. Olomoucké syrečky), které jsou charakteristické
svou vůní a speciální chutí a jsou
oblíbenou pochoutkou všech gurmánů. Zamířili jsme do Muzea
Olomouckých tvarůžku a průvodkyně nás seznámila s jeho historií.
Nejdříve bylo umístěno uvnitř výrobního závodu a omezovalo tak jeho
rozvoj. Poté bylo rozhodnuto o vybudování zcela nového muzea. Jeho
výstavba započala v roce 2013.
Slavnostně bylo otevřeno 26. června 2014. Jsou zde moderně pojaté
expozice z průřezu historie Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až po současnost.
Při vstupu do muzea se návštěvník
dozví informace o prvních zmínkách
výroby Olomouckých tvarůžků i s
prvními fotografiemi z výroby a také
o historii zakladatelů výroby - rodu
Wesselů. Dále pak volně sledujete
linii výroby od zpracování tvarohu,
formování a koupání tvarůžků, až
po jejich balení. Expozice je ojedinělá tím, že ukazuje dobu, kdy se
ruční výroba měnila na strojní, se
kterou začal zeť Aloise Wessela Karel Pivný. V závěru návštěvy muzea jsme se zastavili v podnikové
prodejně a nakoupili jsme si tvarůžkové výrobky i pro rodinné příslušníky. Je pravdou, že nás pan řidič
moc nepochválil (ten odér v auto-

busu), ale vidina čerstvého chleba
s máslem a tvarůžkem...tomu se
přece nedá odolat.
Další naší zastávkou bylo město
Litovel, které si vysloužilo přezdívku hanácké Benátky. A to z toho
důvodu, že se rozkládá na šesti
ramenech řeky Moravy. Ze zajímavostí města nás zaujala informace
o tom, že v roce 1893 byl zde založen Pivovar Litovel. Toto město
proslavila výroba zejména papírenských strojů a litovelské gramofony. Navštívili jsme i Muzeum Litovel.
To nám nabídlo tři stálé expozice:
Řemesla 1. poloviny 20. století,
Gustav Frištenský a od mechanického hracího strojku k modernímu
gramofonu. Po zhlédnutí těchto expozic jsme si vyjeli k poslednímu
cíli našeho výletu - a to k nejznámějšímu poutnímu místu v této oblasti na Svatý Kopeček do Baziliky
Navštívení Panny Marie. Zde jsme
obdivovali barokní krásu kostela.
A vyšel čas na dobrou kávu a zmrzlinu a spokojeně jsme se vraceli
zpět do našeho města. Chtěla bych
touto cestou poděkovat organizátorům akce - členům výboru KD,
ale hlavně předsedkyni paní Nadě
Zientkové a panu Aleši Vinovskému
za krásný zážitkový den.
Jarmila Skálová, členka KD Březiny
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Senioři ze Spolku hornických důchodců Dolu Fučík opět na své oblíbené Horní Bečvě
Všech 24 účastníků týdenního pobytu na Horní Bečvě v pondělí 3.
července nasedlo do svých automobilů, aby během dopoledne šťastně dojeli na parkoviště před hotel
„Bečva“. Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo již od pondělního rána
a po celou dobu pobytu. To, že některý den spadlo pár kapek deště,
vůbec nikomu nevadilo, alespoň
spadlé kapky trošku pročistily již
tak čistý horský vzduch. Navíc se
na několik hodin venku ochladilo.
Velmi příjemného slunného počasí
využívala většina seniorů k vycházkám po krásném okolí Horní Bečvy,
někteří s trekovými holemi, jiní bez
nich. Někteří po horské túře využívali pohostinnosti hotelu „Cherry“,
kde si pochutnávali na dobrých pohárech a ještě lepším pivu. Nálada
v kolektivu byla každý den výborná.
Ještě mírně stoupla, to když po středeční večeři sdělil vedoucí týdenního pobytu, náš předseda pan
Lubomír Broda, že zítra, ve čtvrtek

po snídani, budeme všichni soutěžit
na drahách „bowlingu“ a večer po
večeři bude opět pro každého „večer plný zábavy, her a vtipů“. Vliv
na dobrou náladu celého kolektivu
mělo nejen nádherné počasí, ale
i dobré jídlo v dostatečném množství, počínaje „švédskou“ snídaní
a konče „českou“ večeří. V neposlední řadě i přátelský a laskavý
přístup veškerého hotelového personálu ke všem rekreantům. Do
přilehlé budovy hotelu „Bečva“ se
po čtvrteční snídani sešli všichni
a začalo soutěžení na obou drahách
„bowlingu“. Bohužel během tohoto
zápolení došlo k poruše na dráze
č. 1., takže vyhodnocení proběhlo jen u „sportovců“ z dráhy č. 2.
Na 1. místě se umístil pan Antonín
Galuška, druhá v pořadí byla paní
Jarmila Knyblová a na 3. místě se
umístil pan Rudolf Brandys. Očekávaný „večer plný zábavy, her a vtipů“
zahájili „režiséři“ večera, pánové
Bohuslav Hlisník a Miroslav Otisk,

kteří velkou měrou
př ispěli k dobré
pohodě, častému
smíchu i bouřlivému potlesku. V této
výborné atmosféře se také snadno
a s chutí soutěžilo
ve hrách pod názvy
„r ybaření“, „lov y
ryb“ a „donchuán“.
Ve velmi dobrém
a přátelském duchu
jsme se bavili až do
pozdních večerních
hodin. Čas velmi
rychle ubíhal, takže
po nedělní snídani,
když již v automobilech bylo všechno
naloženo a uloženo,
jsme poděkovali osazenstvu hotelu
„Bečva“ za vynikající pohostinnost
a vzájemně jsme si při loučení popřáli šťastnou cestu. S často vyslovovanou větou „Na shledanou

v příštím roce na dalším týdenním
pobytu.“, jsme se rozloučili s Horní Bečvou a její krásnou přírodou.
Za výbor SHD Dolu Fučík
Bohuslav Bidlo

O cenu města Petřvald

Den horníků 2017

CK FESO Petřvald pořádá dne 3. září 2017 25. ročník cyklistického závodu „O cenu města Petřvald“. Start závodu je
v 10:00 hod. u cyklistické klubovny na Březinách. Srdečně zveme příznivce cyklistiky.

Vážení přátelé hornického cechu, opět po roce vás zveme na Den
horníků v Petřvaldě, který se bude konat dne 14. září 2017 od
15.00 hodin v prostorách restaurace MOKROŠ. Zveme všechny bývalé zaměstnance Dolu Julius Fučík a příznivce hornického cechu na krátké posezení a setkání s kamarády, s kterými
jste strávili řadu pracovních let. Klub přátel hornického muzea
v Ostravě, z. s. pro vás připravil program i drobné pohoštění.

Zdenka Matasová

Karel Budin, jednatel KPHMO, z. s.

Beskyd tour 2017
V sobotu 15. 7. 2017 se konal jubilejní 15. ročník cyklistického závodu „Beskyd tour“, který byl druhým závodem seriálu
„KELLYS MARATON CUP“. Byl to netradiční závod, ve kterém
startovali závodníci bez rozdílu věku. Trasy byly dvě. Jedna měřila 53 km (pro příchozí a méně zdatné) a druhá 165 km. Start
i cíl byl stejný pro obě kategorie v Bílé. Celkově se sešlo na
startu přes 300 závodníků. V kratším 53 kilometrovém závodě zvítězil Jakub Říman z CYKLO TEAM KOLÁRNA OLOMOUC.
Tuto trasu absolvoval i teprve čtrnáctiletý petřvaldský Ondřej
KYJONKA, nováček FESA, obsadil 12. místo. V hlavním závodě
na 165 km, který vedl přes beskydské vrcholy Bílý Kříž, Konečnou, Kelčovské sedlo, které je již na slovenském území, následoval Smrček, Pustevny, Soláň, Kasárna - rovněž na Slovensku,
Bumbálka, s cílem v Bílé, zvítězil odchovanec petřvaldské cyklistiky Tomáš Čer z FUTURE CYCLING Ed SYSTÉM OPAVA v čase
4.48 hodin, 4. místo obsadil loňský vítěz Petr Swaczyna, ve
stejném čase, 15. místo Petr Javorek a 29. dojel Patrik Swaczyna – všichni CK FESO Petřvald.
Zdenka Matasová

Regionem Orlicka 2017
Ve dnech 4. - 6. srpna pořádal
SKP FORT Lanškroun 31. ročník
mezinárodního 4. etapového závodu juniorů „REGIONEM ORLICKA“. 1. etapa v délce 74 km vedla
v okolí Lanškrouna. 2. etapa – časovka jednotlivců - v délce 10 km.
3. etapa - silniční závod - v délce
90 km vedla podhůřím Orlických
hor se startem v Jablonném nad
Orlicí a cílem v Lanškrouně. 4. etapa - silniční závod v délce 95 km
se startem i cílem v Lanškrouně.
Na startu se sešlo celkem 168
závodníků z Německa, Holandska,

Belgie, Francie, Polska, Slovenska
a Česka. Cyklistický klub FESO
Petřvald reprezentoval, jako jediný
z našeho regionu, Ondřej Kyjonka,
zcela nový nezkušený závodník
- obrovský talent, který se cyklistice v Petřvaldě začal věnovat
teprve v měsíci květnu letošního
roku. Celkovým vítězem „REGIONEM ORLICKA“ se stal německý
závodník Juri HOLLMANN z klubu
LV BRANDENBURG. Ondřej obsadil v tomto velice náročném a kopcovitém závodě 68. místo.
Zdenka Matasová

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 podzimním
kurzu „Základní poslušnost - výchova a výcvik psa“. Kurz začíná
v neděli 10. 9. 2017 od 9.00 hod
na cvičáku ZKO Petřvald, ul. Na
Hranici 655. Vzhledem k velkému zájmu jsme posílili náš tým instruktorů, takže se budeme moci

vám všem plně věnovat. Zúčastnit
se můžete se psem jakéhokoliv
věku, velikosti i rasy, začátečníci i mírně pokročilí, stačí jen mít
chuť a výdrž…
Nově je také možnost přihlásit
se na kurz AGILITY - a to jak pro
začátečníky, tak pro pokročilé.
Další podrobnosti, včetně přihlášky, naleznete na našich webových
stránkách www.kkpetrvald.cz .
Petr Semanco, předseda ZKO Petřvald

Ondřej Kyjonka
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TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
Rozlosování okresního přeboru mužů:
19. 8. 2017 sobota
17:00
TJ PETŘVALD - F.Orlová
26. 8. 2017 sobota
17:00
L.Louky - TJ PETŘVALD
2. 9. 2017
sobota
16:30
TJ PETŘVALD -Sn.Záblatí
9. 9. 2017
sobota
16:00
Těrlicko - TJ PETŘVALD
16. 9. 2017 sobota
16:00
TJ PETŘVALD - Gascontrol Havířov
23. 9. 2017 sobota
16:00
H.Žukov - TJ PETŘVALD
30. 9. 2017 sobota
15:30
TJ PETŘVALD - Vikt.Bohumín
7. 10. 2017 sobota
15:00
B.Rychvald - TJ PETŘVALD
14. 10. 2017 sobota
15:00
TJ PETŘVALD - Sl.Petřvald (DERBY)
21.10.2017 sobota
14:00
Sn.Havířov - TJ PETŘVALD
29. 10. 2017 neděle
14:00
H.Bludovice - TJ PETŘVALD
5. 11. 2017 neděle
14:00
F.Orlová - TJ PETŘVALD

Zveme tímto všechny příznivce kynologie a psů,
začátek akce je v 9.00 hod.

„SKOK Z LÉTA”
Srdečně vás zveme na tradiční odpoledne.

Na co se můžete těšit?
• program

• pivo za 10 Kč
(prvních 100 piv)
• limonáda
• opékání párků
• jízda v kočáře
taženém koníky

Akce se koná
za každého počasí!!!
Sobota 16. září 2017 v 15 hodin
Hřiště u panelových domů na ul. Březinské

Těší se na vás členové MO ČSSD Petřvald.
Účast přislíbili senátor Petr Vícha, primátor města Karviné Tomáš Hanzel
a předseda OVV Karviná Jiří Martinek.

Dorost
Rozlosování okresního přeboru dorostu:
1. kolo 27. 8.
neděle 15:00
TJ PETŘVALD - Viktorie Bohumín
2. kolo 2. 9.
sobota 14:15
Doubrava - TJ PETŘVALD
3. kolo 10. 9.
neděle 15:00
TJ PETŘVALD - D.Datyně
4. kolo 17. 9.
neděle 15:30
MFK Havířov C - TJ PETŘVALD
5. kolo 24. 9.
neděle 15:00
TJ PETŘVALD - D.Lutyně
6. kolo 30. 9.
sobota 13:15
Vikt.Bohumín- TJ PETŘVALD
7. kolo 8. 10.
neděle 15:00
TJ PETŘVALD - Doubrava
8. kolo 14. 10. sobota 12:45
D.Datyně - TJ PETŘVALD
9. kolo 22. 10. neděle 14:00
TJ PETŘVALD - MFK Havířov C
10. kolo 29. 10. neděle 14:00
D.Lutyně - TJ PETŘVALD
V. Sobek
Přípravky
Před začátkem nové sezony lehké ohlédnutí za tou loňskou. Kluci a holky byli opět skvělí. Fotbal v prvé řadě brali hlavně jako zábavu, kde se
chtěli naučit něco nového, ale zažít i plno srandy. Té, doufám, bylo dostatek, ať už návštěva Mikuláše na Hepu, jarní soustředění na Morávce, plno turnajů nebo ukončení sezony tradičním stanovým kempem
na hřišti. Jak se už delší dobu ví, přípravky nehrají na vítězství, ale na
vstřelené góly. Hrát útočně, nešetřit žádného soupeře, nastřílet přes
200 gólů hovoří za vše. Kluci byli výborní a bylo skvělé sledovat, jakou
mají radost ze hry, nebo ze vstřelené branky. Začíná nový ročník, bude
se tvořit nové mužstvo a rádi přivítáme nové hráče. Jestli má někdo
zájem přijít mezi nás, tak se stačí podívat na naše stránky TJ Petřvald
nebo mě kontaktovat: Pokorný Kamil, 724 56 84 65
Přípravky mladší 2016-2017
Pořadí, družstvo, branky
1. MFK Karviná A 		
231
2. FK Český Těšín 		
224
3. SK Dětmarovice
214
4. TJ Petřvald 		
210
5. MFK Karviná B 		
182
6. MFK Havířov 		
179
7. FK Slavia Orlová A 	
167
8. FK Těrlicko 		
163
9. FK Baník Albrechtice
155
10. FK Bospor Bohumín
126
11. TJ Slovan Havířov
120
12. TJ Internacionál Petrovice 114
13. TJ Depos Horní Suchá
90
14. FK Slavia Orlová B
48

Pořadí – nejlepší střelci
za HEPO - góly
1. Marcol M.		
2. Súdna A.		
3. Pečonka J.		
4. Serafín T.		
5. Pokorný M.		
6. Lach V.		
7. Šplíchal P.		
8. Kuzma V., brankář
9. Bednář D.		
10. Sobita D.		
11. Poloch L.		

71
41
26
20
13
12
11
5
5
5
1
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Předposlední červnový víkend se
uskutečnil v areálu Hepa 4. ročník
letního tábora přípravek, kterého
se zúčastnilo na 30 dětí. Víkend
plný her a zábavy byl zakončen
fotbálkem s Baníkem Ostrava
a utkáním proti rodičům. Výbor
oddílu kopané děkuje všem ochotným dobrovolníkům, kteří věnovali
svůj čas a starali se po celou dobu
o zdárný průběh, nyní již tradiční,
oblíbené akce.
K. Pokorný

Co nového na Slavoji?
Tak sezona 2016/2017 nám skončila. A jak dopadl náš SK Slavoj
Petřvald? Svůj cíl splnil bodově,
kde dosáhl 21 bodů za 6 vítězství, 3 remízy a 15 porážek. Umístění na 9 příčce bylo pro náš klub
úspěchem. Zároveň však sami
kluci vědí, že těch bodů mohlo být
i více, ale to už nechme stranou.
Musíme také poblahopřát Baníku Doubrava k postupu do vyšší
soutěže a popřát mu tam mnoho
úspěchů. Velký dík patří i našim
fandům, kteří nás neúnavně povzbuzovali v každém kole. A bylo
vcelku jedno, jestli jsme hráli
doma nebo venku. My ten fotbal
vlastně hrajeme jak pro své potěšení a lepší fyzičku, tak hlavně
pro vaši zábavu a spokojenost,
naši milí fandové! Sezonu jsme
zakončili 17. 6. 2017 Slavojáckým
dětským dnem, kdy hráči, jejich
přátelé a příbuzní uspořádali pro
děti z Petřvaldu a okolí odpoledne plné her a zábavy. Počasí nám
moc radosti neudělalo, ale dětem
to nijak zvlášť nevadilo. Skákací
nafukovací žába byla, jakmile to
počasí trochu dovolilo, v plné permanenci. Děti se mohly povozit na
koníčcích a western expresu pana
Grafa, dát si cukrovou vatu a užít

si i dalších atrakcí a her. Musíme
dodat, že všechno bylo samozřejmě zdarma. A na závěr pan předseda David Pavlita sám rozkrájel
dětem dort, který všem náramně
chutnal.
A co nás čeká v nové sezoně
2017/2018? Prvně musíme poznamenat, že i o prázdninách
Slavoj nespí. Sehráli jsme pár přípravných zápasů (Canis, Řepiště,
veteráns Petřvald), tak i se nadále pilně trénovalo. Samozřejmostí
byla i účast na turnaji O pohár paní
starostky v Dolní Lomné, která už
je nedílnou součástí letní přípravy.
Musíme dodat, že nám i letos bylo
mezi přáteli s SSK Dolní Lomná
velice dobře a těšíme se na další
ročník turnaje. Mužstvo taky přes
léto trochu posílilo kádr, a proto
by výsledky nadcházející sezony mohly být ještě lepší než v té
právě skončené. To ale ukáže až
čas. Co dodat závěrem? Snad jen
to, že Slavoj už se nemůže dočkat
prvního soutěžního zápasu, kdy
19. 8. 2017 od 17.00 hod. přivítá
na svém hřišti FK Záblatí a znovu
uslyší své fanoušky, jak mohutně
povzbuzují své chlapce. Těšíme
se na vás. Váš SK Slavoj Petřvald!
Martin Frank

DEN DATUM

ČAS

DOMÁCÍ

HOSTÉ

S

19.8.2017

17.00

SK SLAVOJ
PETŘVALD

FK ZÁBLATÍ

S

26.8.2017

17.00

FK TĚRLICKO

SK SLAVOJ PETŘVALD

S

2.9.2017

16.30 SK SLAVOJ
PETŘVALD

FK GASCON HAVÍŘOV

S

9.9.2017

16.00 TJ SLOVAN
H. ŽUKOV

SK SLAVOJ PETŘVALD

S

16.9.2017

16.00 SK SLAVOJ
PETŘVALD

VIKTORIE BOHUMÍN

S

23.9.2017

16.00 BANÍK
RYCHVALD

SK SLAVOJ PETŘVALD

S

30.9.2017

15.30 SK SLAVOJ
PETŘVALD

FC HORNÍ BLUDOVICE

S

7.10.2017

15.00 SK SLAVOJ
PETŘVALD

TJ SLOVAN HAVÍŘOV

S

14.10.2017 15.00 TJ PETŘVALD SK SLAVOJ PETŘVALD

S

21.10.2017 14.00 SK SLAVOJ
PETŘVALD

BANÍK FUČÍK ORLOVÁ

S

28.10.2017 14.00 LOKOMOTIVA
LOUKY

SK SLAVOJ PETŘVALD

Jóga je naší cestou zdraví, spokojenosti a radosti
Jak pramen duševního i tělesného zdraví přináší ucelený systém
pravidel, pohybů a dýchání plně
využitelných i v životě běžného
Evropana. Její prvky jsou nastaveny tak, aby to, co se v hodinách naučí te, bylo př irozeně
přenosné do denní činnosti kaž-

dého člověka bez ohledu na věk
a zkušenosti. Přináší jiný pohled
na fyzické tělo a jeho využití, myšlenky, které se nám „líhnou“
v hlavě, emoce, které v nás vznikají vlivem vnějších situací i dýchání. Lidské tělo je nejúžasnější
mechanismus stvořený na této

planetě. Žádný vědec dodnes nevynalezl tak dokonalý, tak skvěle
fungující stroj. V každém běžícím
okamžiku v něm probíhá stěží
uvěřitelné množství chemických
a fyzikálních reakcí, množství viditelných i neviditelných procesů
a pohybů. Je důležité si své tělo

uvědomit a poznat ho - ne v nemoci, když už, zubožené naším
nevhodným zacházením, vysílá
čím dát tím více bolestivé signály,
ale právě tehdy, kdy je relativně
v rovnováze, spokojené a zdravé.
Dáte-li tělu patřičnou pozornost,
začnete cítit individuální potřeby

září 2017

15

právě svého těla, naučíte se ho
vnímat a „slyšet“ při pohybu. Uvědomíte si, že potrava – jídlo - to
jsou stavební kameny vašich nově
dorůstajících buněk a dáte více
pozornosti tomu, co je pro tělo
dobré, před potravinami, které
sytí nevyrovnané lidské emoce,
ale pro fyzické tělo jsou hotovou
pohromou. Stanete se přáteli
svého dechu - vždyť v něm je základní energie lidského těla a života samotného. To první, co na
tomto světě uděláme, je nádech.
Výdech je tím, čím se lidské tělo
s tímto životem rozloučí. Mezi tím
je nespočetné množství dechů,
které by měly proudit všemi částmi plic volně a bez omezení, do
každičké buňky těla, v přirozeném, vědomém, vyváženém rytmu. A to není jen tak. Kapacitu
lidského dechu omezuje nevhodný oděv, napětí v mysli, emoce,
stres. Začnete jinak nahlížet na
lidskou mysl, na myšlenky, které
se vám honí hlavou, které přitahujete jako radiopřijímač naladěný

na určitou frekvenci vysílání - poznáte nástroje, jak na svoji mysl
nahlédnout a naučíte se oprostit
od neodbytných myšlenek technikami relaxací a meditací - a to i v
pohybu (tedy i při práci). Jóga je
způsobem života, způsobem, jak
sladit všechny části právě vašeho
života do harmonie. Začíná tehdy,
pracují-li tělo, emoce a mysl v jednotě. Jóga neznamená číst knihy,
navštěvovat jednou za týden kurzy, naučit se stát na hlavě. Stává
se člověku osvobozujícím způsobem života, který je žit beze strachu a obav. Její praktiky se dají
měř it současnými vědeckými
metodami, ukazuje nám ve svých
technikách praktické aplikace sil
lidského těla i mysli. V Petřvaldě
už cvičení jógy překročilo tři desetiletí – začínali jsme v osmdesátých letech s již zesnulým
jogínem Václavem Žingorem, pak
jeho kurzy převzala haví řovská
učitelka jógy a nyní i Taiči Drahuška Tomášová a nakonec po několika letech předala své žáky a kurzy

budou otevřeny 4 kurzy určené
zájemcům z řad široké veřejnosti. Množství účastníků jednoho
kurzu je omezeno kapacitou prostoru, ale z mnohaleté zkušenosti
vím, že obrovské nadšení a zájem
v počátcích se vždy u části jedinců
rychle rozplyne v realitě jejich každodenních starostí. A ti, kteří skutečný zájem v sobě nemají, kurzy
navštěvovat přestanou. A pak
vzniká dost prostoru na ty, kteří se v září zdánlivě nevejdou….

mně. Jóga je pro mne neustálou
školou života, studiem, vzděláváním se i sebepoznáváním. Nesmírně děkuji všem zájemcům, kteří
kurzy navštěvovali či navštěvují.
Oni jsou těmi, kteří mě obohacují
a díky kterým se těším na každotýdenní setkávání v prostorách naší
cvičebny. I v tomto školním roce

CVIČÍME V PROSTORÁCH
STŘEDISKA KULTURNÍCH
SLUŽEB MĚSTA PETŘVALD
(I. patro naproti knihovny)
Pondělí: 7.15 – 18.45 hod.
Úterý:
8.00 – 9.30 hod.
(především senioři)
16.15 – 17.45 hod.
18.00 – 19.30 hod.
Noví zájemci - hlaste se emailem:
jogalanda@email.cz nebo SMS na
tel. 604 771 486, ozvu se
Jolanda Inka Burová

NAPSALI NÁM...
Rodiče jsou tu pro děti,
pro rodiče je tu poradna SPOLU
Akademický ústav Karviná realizuje projekt „Děti rodičů, rodiče
dětí“, který je zaměřen na dlouhodobou systematickou práci s dětmi a jejich rodiči, zejména na zvýšení rodičovských kompetencí.
Součástí projektu je PORADNA sociálně právní ochrany dětí SPOLU, která napomáhá osobám s řešením obtížných rodinných situací a sociálních vazeb prostřednictvím odborného poradenství,
realizuje asistované kontakty, vzdělávací setkání pro rodiče, trénink rodičovských kompetencí, napomáhá s rodinnými rozpočty
a asistovanými nákupy, nabízí pomoc při řešení rodinných a občanských sporů prostřednictvím meditace apod. Od 1. 9. 2017
sídlí ve 2. patře budovy Polikliniky Karviná – Mizerov, na ulici Žižkova č.p. 2379/54A, telefonický kontakt: 735 121 813, paní Neboráková. Bližší informace a informační leták předá D. Rentová,
OÚ Doubrava, kanc. č. dv. 2.
Bc. Eva Neboráková, sociální pracovník
Akademický ústav Karviná, z.ú.

PORADNA PRO RODINU Havířov
Pokud se ve Vašem životě vyskytly problémy v partnerských či rodinných vztazích, se kterými si
nevíte rady nebo se stydíte či bojíte s někým o svých problémech
mluvit, využijte poradnu pro rodinu, která je bezplatná, diskrétní
a můžete si zde zachovat anonymitu. Pracovník poradny Vám může
zprostředkovat zdarma několik
terapeutických sezení, která vám
mohou pomoci na cestě ke zlepšení vztahů v rodině, či zlepšení
vaší osobní situace. Terapie může
probíhat individuálně, s rodinou či
skupinově prostřednictvím externích pracovníků – terapeutů.
Další službou, kterou poradna
může zprostředkovat, je mediace,
což je specifický druh mimosoudního řešení sporů, k nimž dochází

mezi členy rodiny, a to za pomoci třetí nestranné osoby. Nejčastějšími problémy, které způsobují
rodinné konflikty a jsou v rodinné
mediaci řešeny, jsou spory o děti
a s dětmi spojené, např. spor
o výchovu dítěte, o úpravu styku či o jeho zákaz, o volbu školy
či zájmových aktivit dětí, rozhodování týkající se dětí, částečně
také spory o úpravu, zvýšení či
snížení výživného na děti a spory
vztahové – související s rozvodem
manželství, s rozhodovacími pravomocemi, spory mezi dospělými
příbuznými, mezi seniory a mladšími příslušníky v rodině. PORADNA
PRO RODINU Havířov poskytuje
3 mediační sezení zdarma. Pomůžeme Vám také se sepsáním různých návrhů, žádostí apod.

Prázdniny plné zážitků
V červenci poprvé v našem městě proběhl pro děti 1. – 4. tříd týdenní letní příměstský tábor. Děti
se scházely od pondělí do pátku u Střediska kulturních služeb
v Petřvaldě před osmou hodinou
a tam je čekal každý den jiný program, o který se postaraly spolky
působící na území Petřvaldu. Byly
to: TJ Hepo, Klub turistů, hasiči,
zahrádkáři a myslivci. Dětem se
líbil program každý den. Zasoutěžily si, zahrály fotbal, vyjely si na
výlet do Beskyd, třebaže jim počasí nepřálo. Nejvíce zabodovali
hasiči s hrami s hasičskou tématikou. Se zahrádkáři uplatnily děti
svou šikovnost v rukodělných činnostech a v pátek zakončily tábor
v mysliveckém spolku Haldy Petřvald. Domů se vrátily nadšené,
plné dojmů a krásných zážitků.
Rodiče s povděkem přijali skutečnost, že jejich děti nesedí zase
u počítačů a věnují se pohybu. Za
to, že bylo o ně dobře postaráno,
patří dík všem, kteří se našim dětem věnovali a především paní
Bronislavě Siudové, hlavní organizátorce. Tábor se prostě vydařil!

Jana Kafková

Kontakt:
Opletalova 4/607,
736 01 Havířov-Šumbark
Tel: 732 804 353
E-mail:
prorodinu@slezskadiakonie.cz

KOLOTOČ ŽIVOTA
Jarmila Kostihová
Točí se točí
kolotoč života
naskoč a poznej
jak půjde dál
někdy jsi nahoře
pak spadneš dolů
zvedni se narovnej
pokračuj s úsměvem
cesta je dlouhá
hora vysoká
ale tam nahoře
až nazpět pohlédneš
řekneš si
že život s trápením
láskou a soužením
za to stál
Jarmila Kostihová se narodila v Holešově, žila v Ostravě
a nyní bydlí v Petřvaldě. Své
básně představila v deseti almanaších vydaných nakladatelstvím Alisa. Za svou tvorbu
obdržela deset ocenění v České republice a osm v zahraničí.

Konzultační hodiny jsou jen na
objednání v pondělí a čtvrtek
8:00-12:00; 13:00-16:00
web: www.slezskadiakonie.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům
Emilie Karásková
Alena Kasterková
Dne 3. září se dožívá paní Ludmila Machová svého významného jubilea.
Mnoho štěstí, zdraví a pohody do dalších let přeje celá rodina.

85 let
80 let

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

Uzavřená manželství
Martin Bilenný
a Drahoslava Šmídová
Julius Slepčík
a Zuzana Janová
Dne 14. září 2017 oslaví své 90. narozeniny paní Zdeňka Vicherková.
Vše nejlepší, hodně optimismu, lásky a štěstí Ti přeje syn Zdeněk a vnoučata.

Novomanželům přejeme mnoho
štěstí na společné cestě životem.

Narozené děti
Maria Jana Bališová
Zuzana Kovalová
Jaroslav Krajňák
Adam Sliwka
Jakub Šára

Dne 23. září 2017 slaví 92 let pan Václav Pavelek.
Milý Vašku, táto, dědečku, pradědečku, kamaráde, včelaři, milovníku túr
pěších i cyklistických, přejeme Ti všichni ještě hodně krásných dnů
plných pohody a radosti ze života.
Jménem všech Jolanda.

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Postřehnout lze jenom stěží, jak ta léta kvapem běží. Přejeme tak jenom krátce, hodně
zdraví, štěstí k 88 – tce, které se dne 9. září 2017 dožívá paní Vítězslava Kiková.
Všechno nejlepší ze srdce přejí dcery a syn s rodinami.

Vzpomínáme
Očím jste se ztratili - ale
v srdcích zůstáváte navždy.
Dne 9. září 2017 by se dožila
80. let paní Eliška Pavinská.
Rovněž uplyne 18 let od úmrtí
pana Ladislava Pavinského.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Aleš Borkovský
Pavel Kolenička
Jindřich Novák
Zdeňka Rohlová
Františka Ziętková
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Kdo tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 7. září 2017 si připomeneme 5. smutné
výročí úmrtí pana Libora Turského. S úctou
a láskou vzpomíná celá rodina.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi žít, nebylo Ti dopřáno
už mezi námi být. Co více Ti můžeme dát,
jen kytičku na hrob a vzpomínat.
Dne 27. září 2017 by se dožil pan Martin Stuchlík
50 let. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Eva, rodina Lehoczká.

Umlkla ústa, srdce přestalo bít,
jen vzpomínky na Tebe budou navždy žít.
Dne 16. srpna 2017 jsme si připomněli 20. výročí
úmrtí naší milované maminky, sestry, babičky
a prababičky paní Anny Majdové. S láskou a úctou
vzpomínají synové Petr, Jiří a Miroslav s rodinami.

Čas utíká a nevrací, co vzal, ale vzpomínky
v našich srdcích žijí dál.
Dne 2. srpna 2017 by se dožil 89 let
pan Zdeněk Zavalský. S láskou vzpomínají dcery
Lenka a Jarmila a celá rodina.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám.
Dne 30. září 2017 uplyne rok od úmrtí mého
manžela pana Lubomíra Bernatíka.
Vzpomíná manželka s rodinou.

Odešla jsi brzy, jak si to zřejmě osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstaneš navždy dál.
Dne 16. srpna 2017 jsme vzpomněli nedožitých
80 let a zároveň 20 let od úmrtí naší milované
maminky, babičky a tety paní Ludmily Maslákové.
S láskou a úctou vzpomínají synové Josef
a Ladislav s rodinou a rodina Hlisníkova. Kdyby
syn Milan žil, jistě by se připojil.

Ten kdo Tě znal, vzpomene, ten,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 6. září 2017 si připomeneme smutné
nedožité 85. narozeniny našeho tatínka, dědečka
a strýce pana Františka Masláka.
S láskou vzpomínají synové Josef a Ladislav
s rodinou a rodina Hlisníkova.

76 let
47 let
74 let
76 let
92 let
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Dne 12. září 2017 vzpomeneme 6. výročí úmrtí
naší milované manželky, maminky a babičky
paní Věry Budigové.
Vzpomínají manžel s rodinou.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 17. srpna 2017 jsme vzpomněli 7. smutné
výročí úmrtí našeho tatínka pana Bronislava Bryly.
Dne 1. října 2017 vzpomeneme jeho nedožité
81. narozeniny. Vzpomínají synové Stanislav
a Jaroslav s rodinami.

Dne 8. září 2017 si připomeneme 10. smutné
výročí úmrtí naší milované maminky, babičky
a prababičky paní Erny Reichertové. Nikdy
nezapomeneme. Za celou rodinu dcera Ilona,
syn Radomír a dcera Jaroslava s rodinami.

Dne 3. srpna 2017 jsme vzpomněli nedožité
80. narozeniny pana Přemysla Němčíka.
S úctou a láskou vzpomínají synové Přemysl,
Miroslav a Stanislav s rodinami.

Navždy se zavřela kniha Tvého života, zůstaly
jenom krásné vzpomínky a prázdnota…
Dne 17. září 2017 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Břetislava Sojky. Stále vzpomínají manželka
Jiřina, syn Břetislav s rodinou a dcera Šárka
s rodinou.

Dne 12. září 2017 si připomeneme nedožité
80. narozeniny paní Věry Pavelkové.
Vzpomínají synové Ivo a Radim s rodinami,
sestra Dana s rodinou a švagrová Anna s rodinou.

Dne 1. září 2017 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Ivana Ciby. S bolestí a láskou vzpomínají
manželka Marie, syn Pavel, dcery Zdena a Ivana
s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 27. září 2017 by se dožila 80 let
paní Drahuše Prusenovská. S láskou a úctou
vzpomíná manžel Josef a celá rodina.

Dne 5. září 2017 uplyne 30 let od úmrtí
pana Františka Matušů, který by se letos 24. září
2017 dožil 89 let. S láskou a úctou vzpomínají
synové Ladislav a Lubomír s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 26. září 2017 by se dožila naše milovaná maminka,
babička a prababička paní Amálie Medvecová 69 let
a 20. září 2017 vzpomeneme 5. smutné výročí jejího
úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají přítel Jiří, dcery
Naďa, Šárka, Jitka, Amálka, Danka a syn s rodinami.

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích je
stále stejně hluboká. Scházíš nám, v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 27. září 2017 si připomeneme nedožité
50. narozeniny pana Martina Stuchlíka.
Syn Lukáš, rodiče a bratr Jan s rodinou.

Osud nevrací, co jednou vzal, zůstaly jen vzpomínky,
smutek a žal. Kdo Tě znal – vzpomeneme,
kdo Tě měl rád – nezapomene.
Dne 7. září 2017 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil pan Libor Turský. Zároveň
29. června 2017 jsme vzpomněli jeho nedožitých 47
let. S láskou vzpomínají přítelkyně Jitka, děti Markétka,
Robin a Josef, babička Olga a sestra Marcela s rodinou.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.
Dne 23. září 2017 vzpomeneme na 3. smutné
výročí úmrtí mé manželky, naší maminky, babičky,
prababičky, tety a kamarádky paní Věry Borové.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Rudolf, synové Petr,
Libor, Martin s rodinami a vnučka Petra s rodinou.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám…
Dne 28. srpna 2017 uplynul smutný 1. rok od
úmrtí mého manžela pana Vojtěcha Bartalose.
Nikdy nezapomene manželka Jarmila a dcera
s rodinou. Vzpomeňte s námi.

Čas letí, rány hojí, ale stále nám scházíš.
Dne 22. srpna 2017 jsme si připomněli narozeniny pana Milana Rösnera.
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 19. srpna 2017 by se dožila krásných 83 let paní Anna Rösnerová. S láskou vzpomíná dcera
Anna s rodinou a syn Zdeněk s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.
Dne 8. září 2017 uběhne 94 let od narození a 1. září 2017 11 let
od úmrtí pana Albína Berana. Dne 26. září 2017 by se dožila 90 let jeho manželka
paní Vítězslava Beranová. Dne 8. ledna 2018 uplyne 10 let od jejího úmrtí.
S láskou a vděčností vzpomínají syn Ladislav
s rodinou a dcery Alena a Šárka s rodinami.
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Úmrtí
Se zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že nás navždy opustila
naše drahá a milovaná maminka, sestra, švagrová a teta paní Ludmila Valová.
Její srdce dotlouklo dne 12. července 2017 ve věku 89 let.
Jménem nejbližších příbuzných dcera Jarmila a syn Petr.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás dne 6. srpna 2017
navždy opustil ve věku 82 let náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček,
bratr, švagr a strýc pan Ing. Oldřich Polanský.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. Zarmoucená rodina.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
NOTÁŘ V ORLOVÉ JUDr. Radim Duda,
Masarykova třída 1323, Orlová
- převody nemovitostí
(darovací, kupní a jiné smlouvy, úschovy peněz),
- zakládání společností
(zakládání, změny s.r.o., a.s., družstev),
- majetkové smlouvy manželů
- poslední vůle
email: notar@notarduda.cz • web: www.notarduda.cz
tel: 596 511 985

!

Povinné kontroly kotlů
na tuhá paliva
Kontrola měla být dle zákona hotová již do 31.12.2016.

!

§Úřady si již můžou vyžádat předložení protokolu.
§Pokud ji ještě nemáte hotovou, nechte si ji provést nyní!
§Jsme držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
Díky tomu můžeme provádět i kontroly.

Zvažujete výměnu kotle či
kotlíkovou dotaci?
- Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
domácí sekaná, tlačenka; salámová nebo sýrová mísa; domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta vcelku s kostí - pečené sele pečené sele plněné domácí klobáskou chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...

Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).

§ Konzultace a nacenění výměny kotle zdarma.
§ Pomůžeme a vyřídíme kotlíkovou dotaci od podání
žádos až po odeslání veškeré dokumentace úřadům.
§ Provádíme také mikroopatření
Stamotex s.r.o.
souvicející s dotací.
Dětmarovice 227
§ Postaráme se o dodávku, montáž,
735 71 Dětmarovice
servis:
kontrolu a servis kotlů.
+420 608 760 864
+420 731 514 443

www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648

POZVÁNKA NA ŠLÁGRKONCERT
BLACK BAND

29. 10. 2017 OD 15:00 HOD.
DĚTMAROVICE – DĚL. DŮM
VSTUPNÉ 200 KČ
Předprodej tel.: 777 998 912
nebo Děl. dům Dětmarovice

www.stamotex.cz

|

+420 558 841 038

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
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Autodoprava
SKRZYŽALA

nabízí vývoz a čištění
žump, septiků a jímek
vozem o objemu
až 9 m3. Kvalitně
odvedená práce
za dobrou cenu!
Tel: 739 424 311

Firma Zdeněk Závišek
nabízí tyto služby:
- čerpání a odvoz fekálií
- výroba a oprava laviček
- výroba dětských laviček
- kosení trávy
Tel.: 602 527 216,
775 910 530
Provozovna Orlová

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199
e-mail:

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ
Tarify

Single Premium

Single Optimal

Single Mini

SINGLE
CONNECT

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.

ondruch.jiri@seznam.cz

INFORMACE
k inzerci na

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

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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STABILNÍ PRÁCE I BRIGÁDA
V NOVÉM ZÁKAZNICKÉM CENTRU NOTINO
příjemná komunikace | prozákaznický přístup | týmový hráč

Chcete
kotel? ?
Chcetezdarma
zdarma kotel

Využijte
právě
Kotlíkovou
dotaci,
Využijte
právěprobíhající
probíhající Kotlíkovou
dotaci,
určenoujen
jenpro
pro 6000
6000 zájemců!
určenou
zájemců!
www.dotacnikotle.eutel.
tel. kontakt:
698
398398
www.dotacnikotle.eu
kontakt:777
777
698

Společnost Shape steel a.s.
v rámci rozšíření výroby nabízí pracovní poměr těmto profesím:
- palič na pálícím stroji (osvědčení - paličský + vazačský průkaz)
- jeřábník (osvědčení - průkaz jeřábníka + vazačský průkaz)
- řidič (řidičský průkaz skupiny C + vazačský průkaz)
Nástup možný ihned.
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Chrobák, tel. 736 208 098

Voňavá práce v Českém Těšíně
www.pracujpronas.cz

Nepodceňujte své síly, zdraví a vitalitu. Přijďte se
zregenerovat a odpočinout po práci či sportu, je
třeba tělu i duši vrátit energii. Nabízím každý všední
den v KD Petřvald masáže různého zaměření. Masáž
lávovými kameny nebo baňkování. Klasickou, speciální
medovou nebo čokoládovou masáž.
Váš masér Kateřina Mojžíšková
Tel. 723 531 249
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