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Novoroční koncert v kostele sv. Jindřicha

OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Co nás čeká v letošním roce
Město Petřvald i v letošním roce
bude realizovat zakázky většího
charakteru. Jedná se především
o rekonstrukci části ulice Březinská (od ul. Školní po ul. Nejedlého)
včetně vybudování opěrné zdi této
komunikace u obchodu COOP. Součástí této zakázky je rekonstrukce
stávajícího panelového chodníku.
Tyto práce budou probíhat od března do konce června letošního roku.

V tomtéž termínu bude probíhat
realizace rekonstrukce chodníku
podél ul. Ostravská, a to od kruhového objezdu směrem na Orlovou,
strana přiléhající k bytové zástavbě
na Parcelacích.
Ve škole na ul. Závodní bude
o letních prázdninách dokončena rekonstrukce elektroinstalace,
a to v mateřské škole a v základní
umělecké škole. Na hřišti u školy
na ul. Školní bude realizována vý-

měna umělého travnatého povrchu. Výměna povrchu je plánována
v letních měsících rovněž v hale
sportovního areálu. Na jaře bude
zahájena rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Na tyto investiční akce
vynaloží město cca 25 mil. Kč.
V letošním roce bude dokončena
projektová dokumentace a vydáno
územní rozhodnutí na kanalizaci v lokalitě Podlesí. V tomto roce
rovněž předpokládáme vyhotovení

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
20. 2. 2019 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.
projektové dokumentace a vydání
stavebního povolení na přestavbu
školní jídelny a družiny ZŠ na ul.
Školní. Budou zahájeny práce
na vyhotovení projektové dokumentace na realizaci veřejného
prostranství mezi kulturním domem a radnicí.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
2. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 3. prosince 2018
RM schválila
 znění zadávací dokumentace
veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení pro
dílo „Stavební úpravy chodníku
a místní komunikace ul. Březinská v Petřvaldě“.

 znění výzvy k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Výměna osvětlení společenského sálu KD Petřvald“.
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Výměna umělého trávníku ZŠ
Petřvald“.

RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo na svoz a zneškodnění
směsného
velkoobjemového
a tříděného komunálního odpadu od původců z území města
Petřvald.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu nebytových
prostor v budově Střediska kulturních služeb v Petřvaldě na ul.
K Muzeu č. p. 150 na pozemku

parc. č. 36 v k.ú. Petřvald u Karviné.
RM zvolila
 paní Miroslavu Kršákovou členkou redakční rady Petřvaldských novin.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu nebytových
prostor o výměře 101,86 m2
ve 2. nadzemním podlaží
pokračování na str.2
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v domě na ul. Gen. Svobody č.p.
930 na pozemku par. č. 426/1
v k.ú. Petřvald u Karviné.

2. zasedání Zastupitelstva města
Petřvaldu se konalo dne 12. prosince 2018
ZM schválilo
 rozpočet
města
Petřvaldu
na rok 2019 v objemu:
- příjmy celkem 142 516 850 Kč
- financování celkem
4 745 560 Kč
- výdaje celkem 147 262 410 Kč
ZM vzalo na vědomí
 rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2019.
ZM vydalo
 Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM rozhodlo
 o úplatných převodech pozemků.
 o úplatných nabytích části pozemků.
ZM vyhlásilo záměr prodeje části
pozemku:
 parc. č. 1817/4 v k.ú. Petřvald
u Karviné.
 parc. č. 1817/5 v k.ú. Petřvald
u Karviné.
 parc. č. 1824/10 v k.ú. Petřvald
u Karviné.
 parc. č. 2353 a parc. č. 2387,
vše v k.ú. Petřvald u Karviné.
 parc. č. 740/20 v k.ú. Petřvald
u Karviné.
ZM zrušilo
 usnesení, kterým rozhodlo o rekonstrukci objektu č. p. 924
– stavba pro administrativu
na objekt určený k bydlení – bytový dům.
ZM vyhlásilo
 záměr prodeje pozemku parc. č.
597/1, jehož součástí je stavba
pro administrativu Petřvald č.p.
924, pozemku parc. č. 597/2,
jehož součástí je stavba garáže bez č.p./bez č.e., pozemku
parc. č. 597/3, jehož součástí
je stavba garáže bez č.p./bez

č.e., pozemku parc. č. 598 a pozemku parc. č. 599, vše k.ú. Petřvald u Karviné, formou veřejné
dobrovolné dražby.
ZM schválilo
 směnu
pozemku
parc.
č. 4396/20 k.ú. Petřvald
u Karviné ve vlastnictví města
Petřvald za pozemky parc. č.
2632, 2633, 3390/8, 3390/9,
3941/2, 3943/11, 3944/2,
3947/2,
3948,
3950/3,
3974/8, 4012/3, 4022/4,
4022/6, 4022/9, 4022/11,
4022/20, 4023/6, 4023/8,
4055/3, 4062/3, 4345/4,
4394/15, 4394/16, 4394/19,
4394/20, 4446/2, 4446/3,
4448/2, 4809/1, 4809/4,
6396/40, 6405/13, 1664/1,
1677/3,
1671/4,
1671/5
a 1675/7, vše k.ú Petřvald
u Karviné, ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o.,
s finančním vyrovnáním ve výši
259 170 Kč, která bude realizována uzavřením směnné smlouvy.
ZM rozhodlo
 o návrzích na změnu územního
plánu.
 o zhotovení projektové dokumentace stavby „Dostavba
školní jídelny a školní družiny
při Základní škole a Základní
umělecké škole Petřvald, Školní
246, přísp. organizace“ dle studie zpracované Ing. arch. Janem
Paldusem.
 o pojmenování nových ulic v Petřvaldě ul. Spojovací, Pod Hřištěm, K Vlečce, Za Kaplí, Kolmá.
 o používání stávajících názvů
ulic pro nově vzniklé pozemní
komunikace podle místní komunikace, na kterou se napojují,
a to ul. Chalupnická, Topolová,
Pod Lesem, Pod Zahradami,
Polní, Ludvíkova, Vocelkova,
U Stružky.
ZM stanovilo  
 kontrolnímu a finančnímu výboru úkoly na vol. období 2018 –
2022.
ZM delegovalo
 Ing. Jiřího Lukšu zástupcem
města Petřvaldu na všechny

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ÚNOR 2019
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Únor: 5., 12., 19., 26.

2. Svoz plastů
18., (6. kontejnery)

3. Svoz papíru
14., (1. kontejnery)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
18. únor

valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí
města Petřvaldu. V případě jeho
nepřítomnosti deleguje na valné hromady, v nichž má město
majetkovou účast, místostarostu Ing. Petra Dvořáčka.
ZM navrhlo
 zástupce města Petřvaldu
do představenstva společnosti
DEPOS Horní Suchá a.s., pana

Ing. Petra Dvořáčka, místostarostu města.
ZM vzalo na vědomí
 termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města
v roce 2019
RM: 17. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4.,
16. 5., 13. 6., 11. 7., 15. 8., 12.
9., 17. 10., 14. 11., 5. 12.
ZM: 20. 2., 24. 4., 26. 6., 28. 8.,
30. 10., 11. 12.

Pohyb obyvatel ve městě Petřvald
v roce 2018
Rok 2018

Muži

Ženy

Celkem

Narozeno občanů

28

30

58

Zemřelo občanů

44

51

95

Přihlášeno občanů

132

173

305

Odhlášeno občanů

129

145

274

Stav obyvatel ve městě Petřvald ke dni 1. 1. 2019 je 7 262 občanů.
Petra Bierská, odbor správní, evidence obyvatel

Statistika přestupků za rok 2018
Správní odbor Města Petřvald projednává přestupky dle § 4, § 5, § 7, a §
8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v pl. znění a dle zák.
500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění.
Počet nevyřízených přestupků z minulého období
Počet přestupků došlých během roku 2018
Postoupeno (pro nepříslušnost, dle TP)
Odloženo *
Počet přestupků ke zpracování
Vyřízeno v příkazním řízení (bez ústního jednání):
Napomenutím
Pokutou
Projednáno ve správním řízení:
Bez uložení opatření
Napomenutím
Pokutou
Propadnutím věci
Zastavením řízení
Počet nezpracovaných přestupků
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody
Celkem uloženo pokut
Na pokutách uloženo
Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů:
-dle § 4 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky)
-dle § 5 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu atd.)
-dle § 7 (občanské soužití-slovní a fyzické napadení)
-dle § 8 (majetek- poškození cizí věci, krádež atd.)

10
118
12
31
85
32
25
7
44
0
24
8
0
12
9
0
15
20.100,- Kč
76
0
5
45
26

* Podmínky pro odložení: v zákonné lhůtě nebyl podán souhlas se zahájením řízení o přestupku, jednání nevykazovalo znaky přestupku nebo se
přestupku dopustila osoba, která není odpovědná za přestupek (nedovršila patnáctý rok svého věku).
Eva Palmiová, odbor správní

Ztráty a nálezy

Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:  
• NÁRAMEK NA RUKU Z BÍLÉHO KOVU
Místo nálezu: Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, u budovy MěÚ
• DÁMSKÉ HODINKY Z BÍLÉHO KOVU ZN. SECCO
Místo nálezu: ul. Do Kopce poblíž křižovatky s ul. Ostravskou
Majitel se může informovat v kanceláři č. 102 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 907.
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru

Únor 2019
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Rozpočet města Petřvaldu na rok 2019

Příjmy rozpočtu města Petřvaldu v roce 2019
Druhové třídění - položka

Kč

Třída 1 - Daňové příjmy celkem
108 420 000
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
25 382 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
635 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
1 948 000
1121 Daň z příjmů právnických osob
20 137 000
1211 Daň z přidané hodnoty
48 303 000
1340 Poplatek za provoz, shrom. a odstr. komunál. odpadu
3 800 000
1341 Poplatek ze psů
250 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
15 000
1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. pr.
1 100 000
1361 Správní poplatky
350 000
1381 Daň z hazardních her
3 200 000
1511 Daň z nemovitých věcí
3 300 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
2111 Příjmy z poskytování služeb
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2141 Příjmy z úroků
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2460 Splátky půjček

11 696 000
5 850 000
50 000
205 000
5 165 000
2 000
2 000
9 000
405 000
8 000

Třída 4 - Přijaté transfery celkem
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4116 Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4134 Převody z rozpočtových účtů
4216 Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu

23 395 850
3 805 000
605 265
129 000
995 000

Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)

17 861 585
143 511 850

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

995 000
142 516 850

Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2019
Investiční projekty s možností čerpání dotací

Kč

Oprava chodníku podél silnice I/59, ul. Ostravská
Rekonstrukce zahrady MŠ Závodní

8 544 000
1 300 000

Celkem    

9 844 000

Investiční projekty bez čerpání dotací
Projektová dokumentace-rekonstrukce mostu ul. V Zimném
dole
Zapažení svahu-ul. Březinská
Odvodnění místní komunikace-ul. Vodárenská
Výkupy pozemků zastavěných místními komunikacemi
Projektová dokumentace-chodník ul. Závodní
Realizace chodníku-ul. Březinská
Výkupy pozemků zastavěných chodníky
Informační panel pro měření rychlosti
Dokumentace pro územní rozhodnutí – kanalizace Podlesí
Projektová dokumentace-rekonstrukce budovy MŠ Šenovská
Rozšíření vzduchotechniky kuchyně MŠ 2. května
Projektová dokumentace-ZŠ Školní-oprava tělocvičny, dostavba školní jídelny a družiny, rekonstrukce elektroinstalace
Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa-ZŠ Závodní
Výkupy pozemků-památná místa
Výměna osvětlení v sále kulturního domu
Proj. dokumentace-rozšíření veřej. osvětlení-ul. Polní, U Hřiště
Rekonstrukce smuteční síně
Malotraktor
Metropolitní síť, kamerový systém
Dodávkový automobil
Rezerva na investiční projekty
Celkem    

Kč
300 000
3 000 000
200 000
100 000
260 000
5 785 000
300 000
80 000
820 000
400 000
2 400 000
1 700 000
3 000 000
10 000
950 000
50 000
150 000
600 000
1 000 000
350 000
9 829 145
31 284 145

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2019 v úplném znění a Rozpis rozpočtu
města Petřvaldu na rok 2019 je uveřejněn na webových stránkách města
www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.
Ing. Šárka Lehnerová, vedoucí finančního odboru

Rozpočet města Petřvaldu na rok
2019 byl zpracován v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a platnou rozpočtovou skladbou. Při
zpracování rozpočtu se vycházelo ze
schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Petřvaldu na rok
2019, ze zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů,

z vyhlášky č. 192/2018 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí
na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní
z příjmů, z očekávané skutečnosti
daňových příjmů roku 2018 a predikce daňových příjmů na rok 2019.
Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 142 516 850 Kč,
ve výdajové části v objemu
147 262 410 Kč. K dokrytí výdajů je
použit předpokládaný zůstatek prostředků na běžných účtech a prostředky z fondu rezerv a rozvoje.

Financování v roce 2019
Druhové třídění - položka
8115 Převod prostředků z běžných účtů
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje
8124 Splátky úvěru
FINANCOVÁNÍ celkem

Kč
4 665 560
2 000 000
- 1 920 000
4 745 560

Výdaje rozpočtu města Petřvaldu v roce 2019  
Odvětvové třídění - paragraf
1014 Ozdravování hospodářských zvířat
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2223 Bezpečnost silničního provozu
2292 Dopravní obslužnost
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
3111 Mateřské školy
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4350 Domovy pro seniory
4351 Osob. asistence, pečovatel. služba a podpora sam. bydl.
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče
5212 Ochrana obyvatelstva
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5511 Požární ochrana – profesionální část
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 Ostatní finanční operace
6402 Finanční vypořádání minulých let
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)
Konsolidace výdajů (- § 6330)
VÝDAJE celkem po konsolidaci

Kč
710 000
50 000
11 513 000
15 642 000
100 000
80 000
4 800 000
2 434 000
7 080 000
12 758 000
1 641 000
38 000
85 000
345 000
5 922 000
572 000
2 272 000
700 000
200 000
170 000
6 899 000
4 315 000
1 160 000
11 707 000
8 870 000
50 000
2 108 000
15 000
150 000
2 367 000
507 000
10 000
500 000
10 000
840 000
3 049 000
26 842 000
32 000
325 000
995 000
50 000
150 000
10 194 410
148 257 410
995 000
147 262 410
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Uzavření spolupráce za rok 2018 u polských partnerů
Hezkou tradicí konce každého roku je, mimo jiné, navštěvování přátel, rodiny či obchodních partnerů. Také vedení města přijalo pozvání k účasti
na setkáních se zástupci našich polských spřátelených měst Strumieň
a Jasienica.
Začátkem prosince jsme se se starostou, Ing. Lukšou, zúčastnili setkání zástupců měst, podílejících se na příhraniční česko-polské spolupráci
s městem Strumieň, s nímž nás spojuje dlouholetá spolupráce a nejeden
realizovaný projekt. Setkání proběhlo v přátelské a slavnostní atmosféře,
a bylo příležitostí pro zhodnocení dosavadní spolupráce a prostorem pro
diskuzi o dalších možnostech spolupráce v následujícím období.
Během svátečních dní, za účasti pana místostarosty, tajemnice města
a vedoucích odboru správního a odboru výstavby a životního prostředí,
proběhlo pracovní jednání k připravovanému projektu „Turistická kooperace – II. etapa“ u našeho dalšího partnera města Jasienica. Součástí
programu bylo také jednání Rady města Jasienica, jehož jsme měli možnost se účastnit jako čestní hosté. Následovalo společné sázení stromu
k příležitosti 100. výročí vzniku samostatné polské republiky a kulturní
program k tomuto výročí, který si připravili žáci místní školy a členové
folklorního souboru. Pak již následovala diskuze nad připravovaným projektem za účasti zástupce z polské strany Euroregionu, pana Kasperka,
s prezentací návrhu uvedeného projektu. Celé setkání proběhlo v příjem-

né vánoční a přátelské atmosféře, jak už to bývá, díky dlouhým letům naší
spolupráce, milým zvykem.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení měst Strumieň a Jasienica,
a všem spolupracujícím zaměstnancům za dosavadní spolupráci, a pevně
věříme, že se nám společnými silami podaří realizovat spoustu dalších
projektů, které budou přínosné pro všechna naše města.
Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta města

Ocenění dárců krve
Dne 17. prosince 2018 byli do obřadní síně radnice pozváni bezpříspěvkoví dárci krve, kterým osobně
za tuto záslužnou činnost poděkoval pan Ing. Jiří Lukša, starosta
města, a předal jim finanční dar.
Do obřadní síně byli pozváni tito
dárci krve: paní Kristina Kožušníková, pánové Roman Bezecný, Tomáš
Hrdina, Jan Křižák, Tomáš Chalupa,
Petr Malysz a Tomáš Budina.
Zleva: R. Bezecný, T. Budina, K. Kožušníková, T. Hrdina, J. Křižák, P. Malysz

T. Chalupa

Vánoční besídka pro obyvatele DPS
Vánoce jsou jak krásný sen, který nás naplní radostí. A tuto radost přišly
13. prosince loňského roku v doprovodu paní učitelek D. Kempné a M.
Stoklasové předat do klubovny Domu s pečovatelskou službou v Petřvaldě děti z MŠ na ul. Šenovské. Roztomilým vystoupením plným vánočních
koled a říkadel, kde nechyběla ani pohádka, se dětem podařilo vykouzlit

úsměv na tvářích babiček a dědečků. Děti v závěru své obecenstvo obdarovaly vlastnoručně vyrobenými přáníčky a malými dárečky.
Popřát obyvatelům tohoto domu k vánočním svátkům a do nového roku
přišli také starosta města Ing. Jiří Lukša a místostarosta Ing. Petr Dvořáček.
Děkujeme všem zúčastněným, že přijali naše pozvání. Ještě jednou jim
přejeme do nového roku pevné zdraví, spoustu štěstí a hodně chuti do života.
Ivana Tomková, matrikářka
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Vánoční setkání jubilantů
Dne 15.12.2018 přijali pan starosta Ing. Jiří Lukša a místostarosta Ing. Petr Dvořáček
v obřadní síni MěÚ jubilanty, kteří v posledním čtvrtletí roku oslavili výročí 80.,85. a 90.
narozenin. Slavnostní pozvání přijali tito hosté: Jenovefa Sládková, Emílie Toišilová, Jiří
Skoupil a Ivan Toman.
Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a životní pohodu.
Těšíme se na další setkání s jubilanty, které se bude konat v březnu tohoto roku.
V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout naše pozvání do obřadní síně, rádi
Vás navštívíme doma. Stačí si jen na matrice MěÚ Petřvald dohodnout termín.
Kontakt: tel. 596 542 904, e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadům a fotografie z tohoto setkání najdete na web.
stránkách města: http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Za KPOZ Šárka Němcová

Sedící zleva: Ivan Toman, Jiří Skoupil, Emílie Toišilová, Jenovefa Sládková. Stojící zleva: Ing. Jiří Lukša – starosta města, Mgr. Šárka Němcová – členka
rady města, Petr Přeček – člen Komise pro občanské záležitosti, Miroslava Kršáková – členka zastupitelstva města, Ing. Petr Dvořáček – místostarosta,
Ivana Tomková – matrikářka a Rastislav Širila - účinkující
Foto: Pavel Římánek

V měsíci prosinci 2018 jsme v obřadní
síni přivítali u slavnostního zápisu
Máte-li také zájem o slavnostní
zápis Vašeho dítěte, kontaktujte
matriku:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadům a fotografie
z tohoto setkání najdete na web.
stránkách města: http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro
občanské záležitosti
Miu Annu Hoke

Foto: Pavel Římánek

Jubilejní svatby
Manželské páry, které slaví jubileum svatby, mohou symbolicky obnovit svůj manželský slib a říct si znovu své „Ano“.
Ceremoniály k výročí svateb jako např.
stříbrná svatba
- 25. výročí
zlatá svatba
- 50. výročí
smaragdová svatba - 55. výročí
diamantová svatba - 60. výročí
kamenná svatba
- 65. výročí
probíhají v obřadní síni ve stejném stylu
jako svatební obřady, přesto že se jedná
o symbolické slavnostní obřady.
Tyto uvedené slavnostní obřady se konají  obřadní síni  v budově radnice Petřvald, jejich konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout
na matrice (kanc. č. 104 přízemí).
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s vámi.
Ivana Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald
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PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 11. 2018 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

100 210,00

101 467,00

94 780,22

Nedaňové příjmy

11 344,00

11 481,50

11 339,94

Kapitálové příjmy

–

120,00

328,55

Přijaté transfery

16 417,96

22 608,25

19 821,95

PŘÍJMY CELKEM

127 971,96      

135 676,75

126 270,66      

Běžné výdaje

94 949,00

100 556,15

82 517,79

Kapitálové výdaje

68 440,96

82 598,26

65 974,96

VÝDAJE CELKEM

163 389,96

183 154,41

148 492,75

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

24 244,53

36 838,00

48 897,6

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

–

–

–

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,0

-1 920,00

-1 760,00

Prodej podílových listů

500,00

500,00

485,72

–

–

-748,16

35 418,00

47 477,66

22 222,09

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 30. 11. 2018
Základní běžný účet

24 560 012,36 Kč

Fond rezerv a rozvoje

10 201 182,10 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2018 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Informace k místnímu poplatku za odpady na rok 2019
Rádi bychom vás informovali o výši
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, který zůstává od roku 2012 nezměněn. To
znamená pro fyzickou osobu s trvalým pobytem, cizince s povoleným
trvalým pobytem, dlouhodobým
vízem nebo povolením k dlouhodobému pobytu je částka 612,- Kč
na osobu a rok a poplatek pro fyzickou osobu vlastnící stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba,
je částka 612,- Kč za nemovitost
a rok.

Splatnosti poplatku jsou: při úhradě 1 splátkou ročně částka 612,Kč do 28.2, při úhradě 2 splátkami, každá ve výši 306,- Kč do 28.2.
a do 31.8. a při úhradě 4 splátkami, každá ve výši 153,- Kč do 28.2.,
do 31.5., do 31.8. a do 30.11.).
Znovu upozorňujeme na možnost
úhrady poplatku formou SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Pro zavedení je třeba předložit
osobně na finanční odbor Městského úřadu, 3. NP, dveře č. 313, platební doklad-SIPO nebo doklad
o přidělení spojovacího čísla SIPO,
popřípadě poslat kopii na e-mail:
gojova@petrvald-mesto.cz, s uvedením všech osob, které mají být

Víte, že…

Ke konci roku 2018 v Moravskoslezském kraji chybělo vyměnit
11 024 řidičských průkazů?
Z hlediska věku se výměna týká
nejvíce řidičů ve věkové skupině 61
a více let.

Na televizních obrazovkách i v jiných médiích proběhly upoutávky,
aby si řidiči zkontrolovali své řidičské průkazy, ale stále je mezi námi
mnoho těch, kteří vyjíždí na cesty
bez platného řidičského průkazu.

na SIPO navedeny. Případné bližší
informace vám rádi podáme na tel.
č. 596 542 925, paní R. Gojová.
Poplatky je možné platit i přímo
na pokladně Městského úřadu Petřvald, 1. NP (přízemí) kancelář č.
103 - ušetříte poplatek za úhradu
na poště. Poplatek můžete přijít
uhradit i bez předem zaslané poštovní poukázky, nejlépe do 31.1.
Případné další informace týkající se poplatku, je možno
získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová, tel. 596 542 925,
gojova@petrvald-mesto.cz

Chtěla bych touto cestou vybídnout
k jejich kontrole a poradit vám, jak
si počínat, pokud právě vy máte
propadlý doklad k řízení vozidel.
Od července roku 2018 začaly platit novinky, které mnoha řidičům
usnadní život. Řidičské průkazy,
ale také průkazy profesní způsobilosti či paměťové karty digitálního
tachografu, je možné vyřídit na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou
působností (např. Orlová, Havířov,
Bohumín…). Při podání žádosti
o vydání dokladu nebo při jeho výměně už žadatel nemusí předkládat papírovou fotografii, úředníci
pořídí digitální. Pokud je váš doklad
propadlý, je možné výměnu udělat
zpětně ve standardní lhůtě 21 dnů
bezplatně, nebo v expresním termínu do 5 pracovních dnů za poplatek 700 korun.

Osvobození
od místního
poplatku za odpad
Nově od 1. 1. 2019 jsou od výše
uvedeného poplatku osvobozeny
děti do 4 let.
Zároveň připomínáme, že mimo
jiné jsou osvobozené i nezletilé
děti do 18-ti let věku, které jsou
držiteli průkazu ZTP/P (3. stupeň).
Upozorňujeme, že tuto skutečnost
je nutno oznámit a předložit výše
uvedený průkaz v kanceláři č. 313,
p. Gojové.
Radana Gojová,
referent finančního odboru

Pokud vám končí platnost řidičského průkazu, je možnost požádat
o výměnu tři měsíce před skončením platnosti - a to za stejných podmínek jako u propadlého dokladu.
K výměně je nutné donést platný
doklad totožnosti a stávající řidičák.
Pokud řidič usedne za volant s propadlým řidičským průkazem, riskuje pokutu na místě do 2 000 korun,
v případě správního řízení až 2 500
korun.
A co dodat na závěr?
Nechtěla jsem vás nijak vystrašit,
ale jen popostrčit. Koukněte, jak
jste na tom právě vy se svým řidičským průkazem a pokud vám moje
rady budou k užitku, budu moc
ráda.
Miroslava Kršáková
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Exkurze do Marlenky a výstava Barevný svět ve Frýdku-Místku
Dne 29.11.2018 se žáci IV.A a V.B
ze ZŠ Petřvald vydali v doprovodu
svých učitelů na exkurzi do Frýdku-Místku, kde se nachází výrobna
sladké pochoutky zvané Marlenka.
Navštívili ale také výstavní expozici
s názvem Barevný svět na frýdeckém zámku.
Na výstavě Barevný svět se žáci
na malou chvíli proměnili v biology,
chemiky, fyziky, ale i umělce a historiky. Prostřednictvím interaktiv-

ních prvků zjistili, jak fungují barvy
v přírodě, např. proč je nebe modré
a list zelený nebo jak vidí svět různá zvířata. Ve světelné laboratoři
si také vyzkoušeli, jak se míchají
barvy.
Poté je čekala exkurze do výrobny
medových dortů Marlenka, kam se
všechny děti moc těšily. Velice milý
personál děti usadil a začala prezentace o historii společnosti, později také o vývoji a výrobě zákusků.

Během prezentování zajímavých
informací byla žákům i pedagogickému dozoru rozdána ochutnávka
těch nejlepších druhů pečených
i nepečených dezertů.
Po velice poutavém výkladu se celá
skupina žáků odebrala do proskleného koridoru, který se nachází přímo nad výrobní halou a umožňuje
tak návštěvníkům spatřit unikátní
výrobní linku i práci zaměstnanců.
Vypravování o historii společnosti

i nahlédnutí do chodu výrobny žáky
obou tříd moc nadchly. Děti zjistily,
jak funguje odvětví výroby. Získaly
povědomí o tom, jaké postupy se
v takové firmě využívají i jak vypadá samotná práce na výrobní lince.
Tyto znalosti se pro ně staly obrovským přínosem především do budoucího pracovního života.
Mgr. Barbora Křehlíková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Jak si vybrat dobře svou budoucnost
Žáci našich 9. tříd již od září přemýšlejí, kterým směrem se budou
ubírat jejich kroky v příštím školním
roce. V předmětu Volba povolání
poznávají oblast trhu práce, středních škol a snaží se zorientovat, co
by je v životě bavilo dělat.
Na naší škole se snažíme jejich rozhodování usnadnit řadou aktivit.
Do školy docházejí zástupci středních škol, nabízejí své obory a odpovídají na dotazy žáků.
V listopadu jsme se s třídami vypravili na Burzu škol do Havířova a žáci
také mohli s rodiči navštívit veletrh
škol na ostravské Černé louce.
Za finanční podpory SRPŠ si žáci
mohli díky Národním srovnávacím
zkouškám SCIO ověřit, jak jsou

na tom s dosavadními znalostmi
a na čem musí do přijímacích zkoušek zapracovat.
Zúčastnili jsme se soutěže na orlovském gymnáziu „Co vím a co dovedu“, kde jsme se umístili na hezkém 5. místě.
Většina žáků měla zájem se zapojit
do kariérového poradenství a diagnostiky realizované školní psycholožkou.
Zájemci o řemeslné obory se v lednu zúčastní soutěže „Řemeslo má
zlaté dno“.
Všem deváťákům přejeme, aby jim
tyto aktivity pomohly najít vysněné povolání a dobře se připravili
na přijímací řízení.

PhDr. Ing. Jana Lehnerová (školní psycholožka)
Mgr. Pavla Helbichová (výchovná poradkyně)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Mikuláš, čerti a andělé u nás ve škole
Ve čtvrtek ráno 6. prosince žáky naší školy vítali už u vchodu rozpustilí
čerti a milí andílci. V prostorách školy a chodeb se pekelníci ptali na jejich hříchy, andílci je zdobili půvabnými srdíčky a dalšími malůvkami. Školou se ozývaly výkřiky, někteří hříšníci se snažili před čertisky uprchnout,
mnozí toužili stát se neviditelnými. Dopoledne se první, druhé a třetí třídy
s čertími růžky na hlavě, mikulášskými čepicemi a v andělských převlecích
sešly v tělocvičně a nedočkavě vyhlížely Mikuláše s doprovodem. Svatý
Mikuláš dorazil v dobré náladě, zlobivé čerty zahnal do kouta a se všemi
se mile přivítal. Kamarádi z V. A pod vedením paní učitelky Martiny Kempné se představili pěkným pohybově - pěveckým vystoupením. Zavládla
příjemná předvánoční nálada. Mikuláš vyzval naše nejmenší, kteří předvedli čertí taneček. Pak nastoupily druhé třídy s Mikulášskou básničkou
a písničkou Budliky, budliky, ve které zpívali o tom, jak se učí čerti v čertí
škole. Své vystoupení zakončili písničkou o vánočních svátcích a zvycích.
Žáci ze třetích tříd měli připravené pásmo zimních a vánočních básniček.
Mikuláš i jeho rozdováděná družina byli nadšení, vyzvali děti k tanci a rozdali jim sladkosti. Protože naši nejmenší skoro vůbec nezlobí, čerti odešli
s prázdnými pytli. Poté ještě procházeli školou, kde je na chodbách znovu vyhlíželi nedočkaví čtvrťáci a páťáci. Někteří si užili hubování, zlobiví
si chvíli pobyli i v pytli, nakonec Mikuláš všechny obdaroval cukrovinkou.
Mikulášská skončila, ale zůstala v nás spousta dojmů a pestrých zážitků
a na rozzářených dětských obličejích šmouhy od ušmudlaných čertů a andělská srdíčka.
Mgr. Šárka Planková a Mgr. Pavla Hermannová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
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Spelling bee na ZŠ a ZUŠ Petřvald

Dne 12. prosince se na naší škole
uskutečnilo v 6. a 7. třídách školní kolo soutěže Spelling bee. Tato
soutěž má dlouhou tradici nejen
v anglicky mluvících zemích, a dokonce se jednou za rok pořádá
i mezinárodní soutěž v hláskování
obtížných slov v anglickém jazyce.
Soutěž probíhala ve dvou kolech.

zůstali. Nejúspěšnější žákyní 6. třídy se nakonec stala Aneta Marková
z VI. A a o druhé místo se podělili
Hana Müllerová a Viktor Čopian,
oba ze VI. B. Poté následovalo další
kolo s vybranými žáky 7. tříd, kde
se nejlepším hláskujícím žákem
stal Jan Svěch, na pěkném druhém
místě skončila Elen Pelikánová
a třetím místem soutěž uzavřel Nicolas Vrbičan. Všichni tři jsou žáky

VII. A. Každý účastník soutěže dostal certifikát, že se zúčastnil soutěže, a nejlepší tři byli navíc oceněni diplomy. Výherci kromě toho
obdrželi papírovou 3D stavebnici
Tower Bridge.
Děkujeme všech zúčastněným
za aktivní účast a gratulujeme vítězům.
Mgr. Vladimíra Lisová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

ků doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem. Rovněž jsme
zrealizovali odborně zaměřená tematická setkání a spolupráci s rodiči žáků ZŠ, např. na téma „Výuka
anglického jazyka metodou CLIL,
Inkluze, Volba povolání – uplatnění mladých lidí na trhu práce se
zaměřením na technické obory,
Osobnostně sociální rozvoj žáků,
Prevence kriminality a protidrogové
problematiky. Bylo podpořeno také
další vzdělávání pedagogů.

Vzhledem k velkému přínosu tohoto projektu se škola od ledna
2019 opětovně zapojila do pokračování tzv. Šablon II – projekt
s názvem „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II“ č.
18_063/0010596-01, který bude
plynule navazovat na původní projekt.
Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.

První se konalo ve třídách a byli
z něj vybráni nejlepší soutěžící,
kteří se spolu utkali v kole školním.
Jako první začali hláskovat slova
vybraní žáci 6. tříd. Začínalo se
od nejlehčích slov až po velmi obtížná, kdo se spletl, byl vyřazen ze
soutěže. Byl to velmi vyrovnaný boj,
hlavně mezi posledními třemi, kteří

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strrukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt „Podpora rozvoje vzdělávání
v ZŠ a ZUŠ Petřvald“
V prosinci 2018 byl uzavřen dvouletý projekt „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald“ č.j. CZ.02.
3.68/0.0/0.0/16_022/0002913.
V rámci tohoto projektu škola získala prostředky na činnost školního
psychologa a školního speciálního
pedagoga, kteří spolu s výchovným
poradcem a metodikem prevence
pracují v rámci školního poraden-

ského pracoviště. Jejich hlavní náplní je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc
při zvládání jakýchkoli psychických
obtíží vztahujících se k výuce či výchovně vzdělávacím činnostem.
Tento projekt byl také zaměřen
na zlepšení kvality vzdělávání
a výsledků žáků v klíčových kompetencích – proběhlo několik blo-

Mikulášská laťka 2018
Ve středu 5. 12. 2018 proběhlo ve velké tělocvičně základní školy skokanské zápolení pod názvem „Mikulášská laťka 2018“. Této již tradiční soutěže
se letos zúčastnilo 26 žáků druhého stupně naší školy.
Skokanky a skokani se opět snažili svými výkony dosáhnout co nejmenšího rozdílu mezi tělesnou a doskočenou výškou. Nejúspěšnější dívkou v přeskakování sama sebe byla Karolína Křístková ze VII. A, které na 1. místo stačil výkon 128 cm. Rozdíl mezi její tělesnou a doskočenou výškou byl 34 cm.
Nejúspěšnějším skokanem se stal Adam Durczok z VIII. A, jenž skočil 149 cm. Rozdíl mezi jeho tělesnou a doskočenou výškou činil 18 cm.
Tradičně byly také vyhlášeny nejvyšší skoky bez ohledu na tělesnou výšku. V dívčí kategorii skočily 128 cm Katka Michalková (IX. A) a Karolína Křístková (VII. A). Zvítězila Karolína Křístková, protože jí
na její výkon stačil menší počet pokusů. Nejlepší hoši doskočili 149 cm. Byli to Adam Durczok
(VIII.A), David Svěch (IX.A), Tomáš Dvořáček (IX.
B) a Alan Zamazal (VIII. C). O vítězi musely tedy
rozhodnout opět počty pokusů. Nejšťastnější
z hochů byl Alan Zamazal, kterému na jeho výkon stačilo 16 skoků.
Soutěž proběhla v pohodovém duchu. Všechny
skokany a skokanky čekala odměna. Ti nejlepší
si navíc odnesli diplomy.
Hynek Peter, učitel TV
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Vánoce, Vánoce přicházejí…
Vánoce jsou spojené s mnoha
dalšími tradičními zvyky, mezi
nejznámější symboly Vánoc patří
ozdobený stromeček. Možností,
jak ozdobit stromeček, je mnoho
a každý je neopakovatelný originál.
Děti si ve vánočních tvůrčích dílničkách měly možnost vyrobit každý
svůj stromeček a nazdobit jej podle
své fantazie. Při práci jim pomáhaly
žákyně z ostravské školy se zamě-

Příjemnou předvánoční atmosféru
si naladili žáci první a druhé třídy
ze základní školy Závodní výletem
na Slezskoostravský hrad. Navštívili zde výstavu betlémů a také si
vyzkoušeli své tvůrčí dovednosti.
V hodinách prvouky si žáci povídali
o betlémech, které jsou již od nepaměti tradičním symbolem vánočních svátků a bez nichž si lze Vánoce jen těžko představit. Původně
se umísťovaly hlavně do kostelů,
časem se tradice přenesla i do do-

řením na výtvarnou výchovu. Děti
práce velmi zaujala a stromečky se
opravdu povedly. Návštěva výstavy,
samotné vánoční tvoření, povídání
si o českých vánočních lidových
zvycích a tradicích určitě přispěly
k posílení vlastenectví a hrdosti
na tradice regionu, ve kterém žijí.
Mgr. I. Palová, Mgr. I. Šárová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

mácností. Při vstupu do hradu nás
čekalo vánoční představení jesliček
obklopených zvířaty v nádherné vánoční výzdobě. Žáci měli možnost
zhlédnout betlémy různých velikostí, vyrobené ze dřeva, keramiky,
papíru, kukuřičného šustí a také
z perníku. Ten se dětem líbil nejvíc
a ohodnotily ho slůvkem „mňam“.
Vystavené betlémy pocházejí ze
všech částí naší republiky a jedno
mají společné – tvoří neodmyslitelnou součást vánoční výzdoby.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951, 973 / mobil: 723 909 247, 725 432 095
/e-mail: sks@petrvald-mesto.cz/petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

Hopsalínova Mikulášská nadílka

Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi

Ve středu 5. prosince 2018 velký sál Kulturního domu v Petřvaldu praskal ve švech. Děti zde měly mikulášskou show. Klaun Hopsalín si pro ně
připravil program, který byl v závěru zpestřen Mikulášskou nadílkou, a tak
žádné dítě neodcházelo domů bez balíčku.

Foto: Pavel Římánek

Tak, jako každoročně, přišly děti spolu s rodiči v pátek 7. prosince 2018
před radnici, kde pro ně byly připraveny nafouknuté balonky. Každé dítě
dostalo také dopis Ježíškovi, kam si napsalo či nakreslilo svá přání. Přáníčko bylo připevněno na balonku. Ve stejnou chvíli všechny děti společně
své balonky s přáním Ježíškovi vypustily.
Foto: Pavel Římánek
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Česko zpívá koledy

Novoroční koncert

Již od roku 2011 je v České republice pořádána akce Česko zpívá koledy.
Také v prosinci 2018 tomu nebylo jinak. Tentokrát pořádající Deník určil
pro tuto celorepublikovou akci středu 12. prosince 2018 v 18 hodin. Před
radnicí si koledy zazpívali také občané Petřvaldu.

Každoroční Novoroční koncert se konal také letos první neděli v novém
roce, 6. ledna 2019, v kostele sv. Jindřicha. A byl to koncert velmi působivý. Přeplněný kostel aplaudoval Sboru přátel zpěvu Karviná, jehož několik
desítek zpěváků předvedlo opravdu výborný výkon.
Danuše Starečková, kulturní referentka

Foto: Pavel Římánek

Foto: Karel Návrat

v Kulturním domě Petřvald
25. 4. 2019 v 19 hodin
Srdečně zveme všechny děti
k zábavě u stolních her.
Ve středu 13. února 2019
od 9:00 do 11:30 hodin.

Předprodej vstupenek v SKS

Vstupné 250 Kč

Únor 2019
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KNIHOVNA PETŘVALD

Knihovna, veřejný internet, kopírování.
telefon: 596 542 952 / e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz /
web: www.petrvald.knihovna.cz /
Dětský blog: knihovnapetrvald.blogspot.cz
facebook: Knihovna Petřvald

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

PŘEJE VŠEM SVÝM PŘÍZNIVCŮM
KRÁSNÝ A ČTIVÝ ROK 2019!
Den pro dětskou knihu
1. prosince proběhl v naší knihovně v rámci celoměstského jarmarku Den
pro dětskou knihu. Již tradičně jsme vyráběli adventní věnce, vánoční přáníčka a ozdoby. Na prodej zde byly i nové dětské knížky a vánoční výrobky
žáků ZŠ. Nikdo tak od nás neodešel s prázdnou. Chceme na tomto místě
velice poděkovat našim pomocníkům: Ince Burové, Miladě Římánkové,
Zdeně Konieczné, Pavle Brudovské, Vladimíře Jeřábkové, Věře Ožanové,
Ladislavu Krystovi, Marii Molinkové, Janě Kalužové, Darině Bednárikové,
Iloně Křižákové a Věře Pečonkové.

Beseda o Novém Zélandu
13. prosince minulého roku proběhla v naší knihovně beseda s Markétou Lukšovou o Novém Zélandu. Země dlouhého bílého mraku je nám
známá v poslední době hlavně jako filmové bydliště oblíbených hobitů.
Markéta v této zemi pobývala rok a za tu dobu ji velice důvěrně poznala. O své zážitky se ráda podělila i s návštěvníky naší knihovny, které
zaujala také svým vypravěčským uměním.

Termíny Klubu maminek: • 12. února • 5. března
• 2. dubna• 7. května • 4. června
Srdečně zveme i maminky s miminky, které se neúčastnily slavnostního vítání občánků, aby si u nás,
v rámci Klubu maminek, vyzvedly dárkový balíček
z projektu Bookstart.

Co chystáme na březen?
Již s předstihem oznamujeme  :
• 11. 3. 2019 Den zdraví (ve spolupráci s KHS Ostrava)
• 16. 3. 2019 Expediční kamera
• 29. 3. 2019 Noc s Andersenem
O všech akcích více v příštím čísle a na našem webu a facebooku.

Pondělky ve skladu!
Připomínáme našim čtenářům, že stále je možné každé pondělí
od 13:00 – 17:00 navštívit náš sklad knih v přízemí a vypůjčit si knihy,
které se nám již nahoru do knihovny nevejdou, ale jsou stále zajímavé
a čtivé.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková
a Ivana Szotkowská
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Zveme všechny děti na soutěžní dopoledne
do knihovny!

12.
9:00 – 12:00

února
2019

K Muzeu 150, 735 41 Petřvald, www.petrvald.knihovna.cz

Tel.: 596 542 952

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice: Technické skvosty – Hrací strojky

Z technických důvodů je
v lednu a únoru 2019
zavřeno

Jak jsme létali v roce 2018
Skončil nám další kalendářní rok, a skončil i ten náš holubářský. Zakončili jsme ho účastí na výstavě chovatelů poštovních holubů oblasti Karviná-Ostrava, oblasti, ve které létáme a soutěžíme se
svými holubími mistry. Když píšu mistry, tak to myslím doslova, protože za poslední roky se kvalita
sportovních výsledků našich holubů a chovatelů oproti minulosti značně zvýšila. Na výše zmiňované výstavě skončil náš petřvaldský holubářský spolek na skvělém třetím místě, kdy před námi
skončily pouze spolky z Horní Suché a Těrlicka. Tyto však mají mnohem větší členskou základnu,
a tudíž i větší šanci na celkové vítězství. Tyto spolky získaly 99 a 98 bodů ze 100 možných a za nimi
již následoval právě Petřvald s 83 body. Čtvrté Dětmarovice již na nás měly ztrátu skoro 30 bodů.
Nejvíce body nám přispěli chovatelé Miroslav Kaša a Rudolf Zářecký. Není na tom nic divného, protože zrovna tito dva chovatelé se stali mistry spolku v závodech starých (Kaša) a mladých (Zářecký)
holubů. Dva z holubů Miroslava Kaši dokázali vyhrát několik závodů oblasti v konkurenci několika
tisíc holubů. Jeden z jeho jednoročních holubů prokázal takovou výkonnost, že byl nominován
za oblast Karviná-Ostrava na celostátní výstavu poštovních holubů, která bude v Lysé nad Labem.
Na tuto celostátní výstavu bylo nominováno i holoubě Rudolfa Zářeckého, které v naší oblasti zvítězilo v kategorii holoubat, a ještě další holubice Miroslava Kaši, která bude na celostátní výstavě
soutěžit v kategorii Standard. To je kategorie, kdy holub, či holubice kromě toho, že získá umístění v závodech a nalétá potřebný počet kilometrů, musí
mít i „pěknou postavu“. V této kategorii se totiž posuzuje ideální model tělesné stavby rychlého a vytrvalého poštovního holuba.
Kromě výše zmíněných dvou chovatelů v rámci oblasti získalo umístění „na bedně“ ještě holoubě chovatele Stanislava Švirka, které skončilo druhé
v závodě holoubat z Chrudimi. Ani ostatní chovatelé se v loňské sezoně ale nenechali zahanbit, a byť neskončili v dílčích závodech, nebo v jednotlivých
soutěžních kategoriích na úplně nejvyšších příčkách, tak jejich holubi také bodovali a v celkovém pořadí oblasti Karviná-Ostrava se skoro všichni chovatelé našeho spolku zlepšili a posunuli na vyšší příčky. Potěšitelné je, že mezi nás zavítali i (staro)noví chovatelé Rudolf Zářecký a Ján Holubčík, kteří
rozšířili naše řady. Chcete-li někdo přijít mezi nás, tak se od konce dubna do září scházíme téměř pravidelně v klubovně na fotbalovém hřišti HEPO, vedle
hlavní tribuny. Nebo mne můžete kontaktovat na náš email ZO-Petrvald@seznam.cz.
Martin Miksa
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Ples SDH
SDH Petřvald-Březiny
Petřvald-Březiny
Ples
2.března 2019
2019 vv 19:30
19:30
2.března
Vstupné: 330,330,- Kč
Kč
Vstupné:

20 let činnosti  KMD SLUNÍČKO  PETŘVALD
Je to až neuvěřitelné, ale KMD SLUNÍČKO – PETŘVALD loni oslavilo
již dvacet let své činnosti. V r. 1998 jsme začínali jako první klub malých debrujárů v ČR, kde pracovaly děti 3-6leté v MŠ. Zapojovali jsme se
do různých soutěží, řešili a zkoušeli různé zajímavé pokusy z oblasti fyziky,
chemie a přírodních věd.
Úžas, nadšení a radost z pokusů, které jsme prováděli, bylo odměnou
za náročnou a zároveň krásnou práci s těmi nejmenšími…
Získané a ověřené znalosti jsme pak mohli uplatnit v dalších republikových soutěžích. A že jich nebylo málo…
2000-S DEBRUJÁRY NA SLOVÁCKO
2003-RAFAN
2005-EINSTEIN
2007-ŽIVLÍK
2008-ŠIFRA KOMENSKÉHO
Dostali jsme také možnost účasti na různých mezinárodních výstavách, kde jsme prezentovali svou práci dětí předškolního věku. Portugal-

sko, Slovensko, Chile, JAR-Durban,
Peru-Lima, Reunion, Abu -Dabbi,
Belgie, Brazilie-Fortaleza
Od roku 2012 jsme „trošku vyrostli“. Členové klubu začali navštěvovat ZŠ. Také činnost- pokusy,
soutěže a další aktivity se zaměřily
na tuto věkovou skupinu.
Nadále jsme však pokračovali v řešení republikových soutěží:
2013 -NOBEL
2014 -KVARK
2015 -NEURON
2016 -ROJKO
2017 -POLARIS
A letos 2019 nás čeká BEPPO.
Pořádali jsme dny otevřených dveří, zúčastnili se akcí v našem Technickém muzeu v Petřvaldě.
V roce 2018 v rámci oslav 20. výročí klubu jsme prezentovali dvacetiletou
činnost na výstavě Spolkové a klubové činnosti v Petřvaldě. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie-založení klubu, kroniky, debrujárské
deníky ze soutěží, získané diplomy a ocenění, uznání z výstav ESI, ESA.
Také různé upomínkové předměty, trička a vlaječky, které jsme si dovezli
z výstav.
Všichni také měli možnost během výstavy si vyzkoušet některé naše pokusy.
Poděkování patří všem, kteří tuto naši činnost podporovali. A doufáme, že
budou podporovat dál…
Přejeme všem, aby rok 2019 byl pro ně úspěšný v pracovním i osobním
životě.
KMD SLUNÍČKO PETŘVALD
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TJ PETŘVALD – HEPO
Mladší žáci
9. 12. - halový turnaj v Havířově.
MFK HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD			
2:1
Branka: Š. Bitala.
MFK KARVINÁ - TJ PETŘVALD			
3:0
Gascontrol HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD		
0:1
Branka: M. Pokorný.
H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD			
3:0
ZÁBLATÍ - TJ PETŘVALD			
0:2
Branky: D. Szymanski, Š. Bitala.
Sestava: L. Balcar - Z. Zahnaš, D. Kichner, J. Šustek, Š. Bitala - Š. Böhm, M.
Pokorný, K. Kandráč, D. Szymanski.
Družstvo Hepa obsadilo konečnou 4. příčku.
První tři celky z tohoto turnaje si zajistily účast ve finálové části, která se
bude hrát 21. února, ostatní mužstva sehrají turnaj o konečné 7. – 12.
místo.
K. Pokorný

Sestava: D. Juchelka - D. Bednář, V. Wencel, M. Heczko, A. Tomoszek - M.
Patoraj, V. Dorňák, M. Pastor, K. Skýba - D. Nachtnebl.
Pořadí turnaje: 1. MFK Karviná „A“, 2. Inter Petrovice, 3. Orlová, 4. TJ PETŘVALD, 5. Dětmarovice.
4. 12. - přátelské trojutkání v karvinské hale.
MFK KARVINÁ „B“ - TJ PETŘVALDI.		
2:6
Branky: V. Wencel 2, A. Tomoszek 2, K. Skýba, M. Pastor.
II.					
2:8
Branky: V. Wencel 3, M. Pastor 2, K. Skýba 2, D. Polášek.
III.					
0:3
Branky: D. Nachtnebl, V. Wencel, K. Skýba.
Po skončení trojutkání se kopaly penalty
2:1.
Branka: V. Wencel.
Sestava: D. Juchelka - V. Wencel, A. Tomoszek, K. Skýba, M. Pastor - D.
Polášek, O. Hanzel, D. Nachtnebl. Výborný výkon celého týmu.
R. Gřibek

Mladší přípravka
2. 12. - halový turnaj v Petrovicích.
TJ PETŘVALD - DĚTMAROVICE			
Branky: K. Skýba 2, A. Tomoszek.
TJ PETŘVALD - MFK KARVINÁ „A“		
TJ PETŘVALD - ORLOVÁ			
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE		

3:1
0:8
0:2
0:1

Mikuláš na Hepu
7. prosince proběhla poslední velká
akce pro děti – na Hepo přijel „vánoční expres“ řízený samotným Mikulášem. Děti nejdříve plnily úkoly
ve čtyřboji, které jim v pekle přichystali malí čerti, na což bedlivě dohlížel pekelník Gorobub. Jelikož si děti
s úkoly hravě poradily, nic nebránilo
Mikuláši, aby jim mohl předat dárky.
Kromě toho jim zároveň poděkoval
za jejich snahu co nejlépe reprezentovat naše město a popřál mnoho
úspěchů v další sezoně.

Děti budou mít jen krátkou pauzu,
protože hned v lednu je čekají další
halové turnaje či zápasy a v březnu
se chystají na tradiční soustředění.
(Pokud chcete přihlásit holky a kluky, stále přijímáme nové členy všech
mládežnických kategorií. Informace
najdete na stránkách tjpetrvald.
pageride.cz). Rodiče a prarodiče
si mohli pochutnat na klobásce či
svařáku, zatímco se jejich děti vozily
expresem kolem Hepa.

Krásný podvečer byl zakončen ohňostrojem, o který se postarali pekelníci.
Poděkování za organizaci této akce
patří především trenérům mládežnických mužstev, členům výboru
oddílu Hepa a jejich rodinným příslušníkům, přátelům Hepa, dorostencům, žákům, kolektivu jídelny
paní M. Melišové, panu M. Grafovi
a rodičům.
P. Sekera

NAPSALI NÁM
Sokolovna v černém hávu
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Petřvald oznamuje
všem sportovcům a občanům města, že nás dne 5.
12. 2018 navždy opustil významný člen naší jednoty,
pan Věroslav Nieć. Bratr Nieć se velkou mírou zasloužil o obnovení „Sokola“ a sokolských tradic v Petřvaldě po roce 1989.

Věroslav Nieć na snímku čtvrtý zleva.

Zároveň se na dvě volební období stal naším starostou.
Aktivně hrával nohejbal a naši TJ reprezentoval na různých turnajích. Byl
rovněž vášnivým karetním hráčem. Tato vášeň jej vedla k tomu, že založil
při TJ Sokol Petřvald oddíl Taroků. Zde dokázal nemalé výsledky, a to jak
v České tarokové lize, tak i v česko-polské tarokové Grand Prix.
Bratr Věrek vždy rád pomohl, když bylo třeba, a bude nám všem chybět.

Čest jeho památce
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Petřvald ocenil své dobrovolníky se vší parádou

Dobrovolníci z Petřvaldu, kteří
ve svém volném čase chodí do domovů seniorů, nebo za handicapovanými lidmi, byli oceněni v polovině prosince. „Tito dobrovolníci
ADRY jsou jasným důkazem, že solidarita a pomoc mezi lidmi stále
existuje,“ řekla Šárka Botlíková,
ředitelka domova Vesna, která společně s dobrovolnickým centrem
ADRA akci připravovala.
„V našich orlovských a petřvaldských programech máme celkově
40 aktivních dobrovolníků, ale zájem v zařízeních je mnohem vyšší,
proto stále hledáme nové a nové,“
říká koordinátor ADRY pro tento region Gracián Svačina. Dobrovolníci
převzali ocenění od starosty města
Petřvald Jiřího Lukši a také senátora za náš volební obvod Radka
Sušila, který při předávání řekl: „Ze
své lékařské praxe vím, že dobré
slovo lékaře může mnohdy znamenat více než samotná diagnóza…
a podobně je tomu i u dobrovolnictví.“ „Dobrovolníci ADRY mají v Petřvaldu dlouholetou tradici a já si
vždycky vážím toho, když vidím, jak
lidé pomáhají lidem. Z těch mnoha příběhů, co jsem slyšel od petřvaldských dobrovolníků, je jasné,
že jsou často jedinými návštěvami,
které přijdou za seniorem do domova pro seniory nebo dalších zařízení
v Petřvaldu. Takže i proto jsem rád,
že jsme mohli těmto lidem poděkovat a předat jim malý dárek za jejich celoroční práci,“ řekl v úvodu

slavnostního večera starosta Jiří
Lukša. Akce se konala společně
i s orlovskými dobrovolníky, které
oceňovali zástupci Orlové. Celý
slavnostní večer byla v sále domova Vesna při setkání cítit laskavost,
vlídnost a dobrota, ale také příběhy
dobrovolníků z těchto zařízení: DS
Vesna, DS Pohoda, Nemocnice,
DS SLezské humanity, DPS Březiny Petřvald a Domova Benjamín
Petřvald. Karin Pečonková, dobrovolnice ADRY v Petřvaldě, řekla:
Když přijdu navštívit svou klientku
z Benjamínu a vidím, jak je nadšená, že jsem zase přišla, tak mi to
stačí.“ Další dobrovolník z Domova
seniorů Březiny zase mluvil o svém
novém parťákovi, jak mu sám říká.
„Představte si, on celý život dělal
na Dole Dukla. Šel do důchodu
a já jsem nastoupil na jeho místo.
Vůbec jsme o sobě nevěděli, až teď
jsme na sebe natrefili, když jsem
se stal jeho dobrovolník. Vůbec to
neberu, že někomu pomáhám, někdy mám pocit, že on pomáhá mě
tím, že si vykládáme a stali jsme se
přáteli,“ řekl pan Makay, nový dobrovolník. Právě příběhy dobrovolníků zástupcům města a senátorovi
jasně ukázaly, že tito lidé si ocenění
zaslouží.
Velký dík patří partnerům akce: Pizzerii Vosíme, cukrárně Magnolie
a lahůdkářství Hvězda.
Dobrovolnické centrum
ADRA Havířov

„PETICE VODA JE ŽIVOT“
10 000 podpisů: Boj o českou vodu a za zájmy občanů České republiky bude probíhat i v Parlamentu ČR!
Tuto informaci jsem obdržel emailem dne 3.1.2019. Pro všechny
občany města, kteří dosud nepoužívají moderní komunikační prostředky prostřednictvím „internetu“, rád sděluji.
A zároveň touto cestou moc děkuji všem, kteří se nebáli a podepsali! Dodatečně všem hodně štěstí v roce 2019!
Miloslav Hesek, člen kontrolního výboru

NOVÝ ROK

Už je tu opět nový rok
přejeme si štěstí zdraví
ať nás život nedostane do nesnází
ať nám odvaha
k dobrým skutkům vytrvá
a celý život
ať nás provází
ať nám v srdcích láska
nikdy neschází
ať nezůstane pouze u slov
ať je činy provází

SNĚŽÍ

Velebné ticho
rozhostilo se po kraji
sněhové vločky
k zemi se snášejí
než ocitnou se na zemi
vzduchem poletují
vesele tančí
už pokryly celou zem
pod jejich pláštíkem
zkrásněla krajina
její zářivá krása
i když pokaždé stejná je
stále mě dojímá
občas i zebe
přesto čistá je
a tak nádherná
Anna Kapustková
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KOLIK MĚŘÍ PETŘVALD?
Tato zdánlivě jednoduchá otázka v sobě skrývá záludnosti. Na oficiálních stránkách města najdete, že rozloha Petřvaldu je 1263 hektarů.
Zatímco pro mnohé dospělé může být přepočet na kilometry problém, většina žáků druhého stupně naší základní školy vám odpoví,
že je to 12,63 km2.
Na první pohled se zdá, že je to v pořádku. Jenže právě tady začínají patálie s nepřesným pojmenováním. Běžný kilometr (km) má tisíc
metrů, tady je předpona „kilo” správná. Ovšem čtvereční kilometr
(km2) má milion čtverečních metrů a pro miliony se používá předpona
„mega”, takže megametr čtvereční (Mm2) je přesnější pojmenování.
Přitom předpony kilo, mega, giga, tera, peta atd. pro jednotlivé řády
tisíců se v jiných odvětvích fyziky používají běžně, např. Wh, kWh,
MWh, GWh, TWh v energetice.
O přepočet rozlohy Petřvaldu na čtvereční milimetry se raději ani nepokoušejte, protože se ocitnete v matematicko-lingvistickém labyrintu. V pojmenování hodně velkých a hodně malých čísel se na naší
planetě používají tři hlavní systémy. O prvním už padla zmínka. Další
dva hlavní jsou až do milionů stejné, pak se začínají lišit.
Krátký systém používaný zejména v anglicky mluvících zemích je jednoduchý, uživatelsky komfortní a snadno se v něm orientujete, protože pojmenovává tisícinásobky: milion (106 – jednička s šesti nulami),
bilion (109 – jednička a devět nul), dále trilion, kvadrilion, kvintilion,
sextilion, septilion, oktilion, nonilion a decilion mají každý o tří nuly
víc než předchozí.
Dlouhý systém používaný ve většině zemí kontinentální Evropy je
komplikovanější, hůře se v něm orientujete, a máte-li přečíst velké

číslo, málokdy ho dokážete správně vyslovit na první pokusy, protože
než dojdete doprostřed, zapomenete, co jste řekli předtím. Dlouhý
systém totiž mezi „-liony” vkládá „-liardy”: milion (106), miliarda (109),
bilion (1012), biliarda, trilion, triliarda atd.
Už na bilionu vidíte rozdíl: zatímco u nás je za jedničkou dvanáct nul,
jinde jich mají jen devět. U ještě větších čísel začíná skutečný chaos,
protože našemu kvintilionu odpovídá americký nonilion. V některých
zemích používají oba systémy společně, nicméně aby si vzájemně
rozuměli, používají u každého pojmenování i číslo s desítkou s exponentem, který vyjadřuje počet míst za první číslicí. O dalších způsobech pojmenování hodně velkých a malých čísel, které se používají
v exotických zemích, je lépe nevědět.
Nás, obyčejné Petřvalďany, naštěstí potřeba používat velká čísla
v běžném životě prozatím minula (a doufejme, že i mine). Ovšem obyvatelé zemí postižených hyperinflací počítat ve velkých číslech museli – mnozí z nás si pamatují, jak v sousedním Polsku počítali zloté
v milionech. Byli na tom relativně dobře, protože v Německu po první
světové válce počítali v miliardách a v africkém Zimbabwe před pouhými deseti lety vydali největší bankovku v hodnotě sto trilionů dolarů
(což je v evropském přepočtu sto bilionů).
Ovšem největší hyperinflaci v dějinách prodělali Maďaři po druhé
světové válce. Tam vydali poštovní známku v nominální hodnotě 500
milionů bilionů pengö. To odpovídá pěti stům kvadrilionům (nebo půl
kvintilonu) v angloamerické škále a pěti stům biliardám (nebo půl
trilionu) v našem systému pojmenování velkých čísel.
Jestli se vám z toho netočí hlava, klobouk dolů.
Vladimír Kostiha

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Radoslav Dufek
a Monika Kandračová

Mia Anna Hoke

Zdeňka Břímková

93 let

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Danuška Čarnecká

87 let

Ing. Petr Mynář

80 let

Bedřiška Puzońová

85 let

Jaroslav Václavek

90 let

Aleška Vaňková

95 let

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

Radim Mrázek
a Martina Pechová
Novomanželům přejeme mnoho
štěstí na společné cestě životem.

Poděkování

Poděkování

Srdečně děkuji za krásné gratulace a dárky k mému životnímu jubileu 90 let rodině, přátelům, známým a také
starostovi Ing. Jiřímu Lukšovi a řediteli Domova Březiny
Ing. Zelkovi, kteří mi přišli popřát osobně.
Zároveň velmi děkuji pracovníkům Domova Březiny za laskavou péči.

Děkujeme všem kamarádům, přátelům a známým, kteří se s námi rozloučili
s Mgr. Daliborem Kereškénim na jeho poslední cestě.
Vždy zůstane v našich srdcích.

Anna Kulová

Zarmoucená rodina

Mgr. Dalibor Kereškéni 50 let
Vítězslav Konvička

93 let

Evžen Marszolek

75 let

Věroslav Nieć

72 let

Anna Ševečková

94 let

Miroslav Vilgocký

70 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Blahopřání
Dne 14. ledna 2019 oslavila své 85. narozeniny
paní Anežka Puzoňová.
Mami, za všechno Ti děkujeme, hlavně zdravíčka moc přejeme.
Ať štěstí na každém Tvém kroku číhá,
ať anděl Tvůj Tě dobře hlídá.
Ať neustále ve Tvé tváři štěstí, smích a radost září.
Dcera Vlasta a syn Miroslav s rodinami.
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Vzpomínáme
Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy nezacelí
tu ránu bolestivou.
Dne 7. ledna 2019 jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí pana Martina Stuchlíka.
S láskou vzpomínají Lukáš,
rodiče a rodina Gajdova.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 8. ledna 2019 jsme vzpomněli
již 22. smutné výročí úmrtí paní Vandy Miksové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Miroslav,
dcera Jolana a syn Martin s rodinami.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Dne 30. ledna 2019 uplyne první rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka
paní Sylva Šelongová.
S láskou vzpomínají dcera Petra
a syn Kamil s rodinami.

Život rychle ubíhá, bolest v srdci však zůstává.
Dne 31. ledna 2019 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí naší milované maminky, babičky,
prababičky a praprababičky
paní Milady Maděrové.
S láskou vzpomínají dcery Dana a Šárka
s rodinami.

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.
Dne 1. února 2019 uplyne rok od úmrtí
pana Milana Kafky.
S láskou vzpomínají manželka Jana,
syn Roman a dcera Gabriela s rodinami.

Dne 4. února 2019 uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil pan Milan Kula,
rodák z Petřvaldu.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Anna,
blízká rodina a přátelé.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. února 2019 vzpomeneme
nedožité 94. narozeniny naší maminky,
babičky, prababičky, tety a tchyně
paní Jiřiny Šimurdové.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Jarmila a celá rodina.

Marně Tě naše oči hledají,
marně nám po lících slzy stékají.
Odešel jsi tiše, jak hvězda padá,
vzpomínka na Tebe neuvadá.
Dne 17. února 2019 vzpomeneme
13. výročí úmrtí pana Benedikta Kubného.
Vzpomíná manželka Emília s rodinou.

Úmrtí

Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se se všemi, kdo měl mne rád...
Oznamujeme všem přátelům a známým smutnou
zprávu, že nás ve čtvrtek 6. prosince 2018
ve věku 93 let opustila naše drahá maminka,
tchyně, babička, prababička a teta
paní Zdeňka Břímková z Petřvaldu.
Jménem rodiny dcery Pavla
a Jaroslava s rodinami

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil
pan Vítězslav Konvička z Petřvaldu.
Zesnul nečekaně dne 29. prosince 2018
ve věku 93 let.
S drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém
kruhu rodiny. Manželka, syn Vítězslav,
syn Jaroslav a dcera Miluše s rodinami.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
Prodám zděnou řadovou garáž s plechovými vraty
o výměře cca 24 m2 v Petřvaldě u Karviné.
Nabízíme vývoz žump, septiků
a jímek vozem o objemu 9m3.

Kvalitně odvedená práce za dobrou cenu!
Využijte našich služeb - 739 424 311.

Garáž je v původním, ale udržovaném stavu.
Hodnota garáže po odhadu je 60 000,- CZK.
tel. 732 103 132
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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.
Možno zakoupit dárkové
poukazy.

Kontakt na tel. čísle
777 781 811
e-mail:
ladislav.pinter@tiscali.cz,
www.sweb.cz/dzpc. reiki

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

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.

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 / 602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

STAVEBNÍ PRÁCE
LEVNĚ A KVALITNĚ
CENOVÉ KALKULACE ZDARMA
koupelny, rekonstrukce bytů, domů, sádrokartony,
zateplovací systémy, hrubé stavby

Tel. 731 230 988, 608 733 190
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