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Přejeme Vám i Vašim blízkým
klidné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, mnoho lásky a hodně
životních úspěchů.
Ať Vás spokojenost a štěstí
provází po celý rok 2021.

starosta

ÚŘEDNÍ HODINY MěÚ Petřvald
V OBDOBÍ OD 23. 12. DO 31. 12. 2020
23. 12. 2020
28. 12. 2020
30. 12. 2020

8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00

12.00 – 15.00
12.00 – 15.00
12.00 – 15.00

- u činností, které vyžadují uhrazení správního poplatku, z důvodu
uzavření pokladny, pouze do 9. 30.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
45. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 9. listopadu 2020
RM rozhodla
 o použití finančních prostředků
z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola
Petřvald 2. května 1654 na pořízení interaktivní tabule.
RM schválila
 rozpočty příspěvkových organizací Základní školy a Základní
umělecké školy Petřvald Školní
246 a Mateřské školy Petřvald
2. května 1654 na rok 2021.

 o uzavření Smlouvy o pronájmu římskokatolického kostela
sv. Jindřicha v Petřvaldě mezi
nájemcem městem Petřvald
a pronajímatelem Římskokatolickou farností Petřvald u Karviné za účelem pořádání novoročního koncertu dne 3. ledna
2021,

 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu Oprava propadů na
ul. Závodní a o uzavření smlouvy
se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., která má nabídkovou cenu bez DPH 277 170 Kč,

 o uzavření dodatku č. 5 k příkazní smlouvě uzavřené mezi
městem Petřvald a J. Kopeckou.
Tímto dodatkem se mění odměna za vedení tenisového kroužku na částku 750 Kč za jeden
tréninkový den.

RM rozhodla

 o prominutí nájemného nebytových prostor v Petřvaldě na ulici
Závodní č. p. 1504, ve kterých
je provozovna fitness centra,
po dobu vládou nařízeného uzavření, nájemkyni M. Kötelešové,

Termín uzávěrky únorových
Petřvaldských novin
je 13. ledna 2021.
Termíny uzávěrek dalších čísel
novin jsou zveřejněny na
www.petrvald-mesto.cz

In
k
místostarosta

 o uzavření budoucí nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 26,
ul. Kulturní na pozemku parc.
č. 46/3 v k.ú. Petřvald u Karviné, s nájemcem K. Dvořákem
za účelem provozování restaurace,

INFORMACE Z RADNICE

UZÁVĚRKA

RM schválila
 finanční dary členům jednotky
SDH a občanům, kteří se v roce
2020 aktivně podíleli na činnosti ve městě.

POZVÁNKA
Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
17. 2. 2021 v 16 hodin
v Kulturním domě města
Petřvald.
46. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 18. listopadu 2020
RM rozhodla
 o uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo pod názvem
„Projektová dokumentace – Kanalizace Podlesí“ se společností
Sweco Hydroprojekt a.s. Cena
díla se navyšuje o 95 750 Kč
bez DPH, cena celkem po změně činí 1 797 750 Kč bez DPH,
 o uzavření Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo pod názvem
„Projektová dokumentace – Regenerace veřejného prostranství“ se společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

pokračování na str. 2
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u Karviné, Českému rybářskému svazu, z. s, MO Orlová.

205 m2), vše v k.ú. Petřvald
u Karviné,

pokračování ze str. 1
16. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 18.
listopadu 2020
ZM vzalo na vědomí
 záměr výstavby „Obchodního
centra Petřvald“ a souhlasí se
souvisejícími úpravami na majetku města Petřvald za účelem
této stavby, stavebník Ing. J.
Marko, dle přiložené situace.
ZM vyhlásilo
 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 1817/4 (nově vzniklé parc. č. 1817/9 o výměře

 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 5444 o výměře cca
123 m2 v k.ú. Petřvald u Karviné.
ZM rozhodlo
 o úplatných převodech pozemků a části pozemků, vše v k.ú.
Petřvald u Karviné,
 o zřízení předkupního práva
jako práva věcného k pozemkům parc. č. 570 – vodní plocha
o výměře 1 948 m2 a parc. č.
571 – vodní plocha o výměře
2 429 m2, vše v k.ú. Petřvald

z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad
stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový
nízkoemisní zdroj mezi městem
Petřvald a občany města,

ZM vydalo
 Obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se mění OZV
č. 5/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM schválilo
 smlouvy o poskytnutí návratných
finančních
výpomoci

 finanční odměny za výkon funkcí členů komisí Rady města Petřvald v roce 2020.
ZM rozhodlo
 o uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci mezi městem Orlová a městem Petřvald při zajišťování přepravní služby v rámci
projektu „Taxík Maxík“.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 11. 2020 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

110 706,00

103 137,43

93 939,15

12 075,00

12 082,00

13 254,49

-

-

2 616,03

Přijaté transfery

4 323,90

28 021,76

29 050,63

PŘÍJMY CELKEM

127 104,90

143 241,19

138 860,30

Běžné výdaje

117 965,00

124 036,51

91 320,93

21 571,00

50 332,78

11 897,88

139 536,00

174 369,29

103 218,81

14 351,10

33 048,10

-33 715,91

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 760,00

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech

-1 920,00

-1 920,00

Prodej podílových listů

-

-

-

Operace z peněžních účtů

-

-

-165,58

12 431,10

31 128,10

-35 641,49

FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 30. 11. 2020
Základní běžný účet

73 478 914,96 Kč

Fond rezerv a rozvoje

11 103 618,28 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2020 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 a za psa na rok 2021
Rádi bychom Vás informovali o výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který zůstává i pro rok 2021 nezměněn. To znamená pro fyzickou osobu přihlášenou v obci 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 přihlášena 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. V rámci úspory poštovného při zasílání složenek uvítáme, pokud si platbu změníte na 1 splátku ročně – nahlášení této změny na tel. 596 542 925 nebo na email: gojova@petrvald-mesto.cz.

S ohledem na epidemiologickou situaci poplatek uhraďte:
1.
2.
3.

bezhotovostní platbou
prostřednictvím SIPO (kdo nemá zavedené k platbě místního poplatku, nutno zaslat kopii platebního dokladu SIPO)
v nejnutnějších případech platba na pokladně, pouze v úředních hodinách a po předchozí telefonické dohodě na tel. 596 542 922

Osvobození od místního poplatku za odpad
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) – nutno doložit
průkaz ZTP/P.
Připomínáme, že město Petřvald má zaveden i místní poplatek ze psů a povinen je platit každý držitel psa staršího 3 měsíců.
Veškeré informace týkající se výše uvedených poplatků je možno získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová,
tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz
Radana Gojová, referent finančního odboru

Leden 2021
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PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM ADRY
Dobrovolník – slovo, které je v mé práci v dobrovolnickém centru skloňováno snad ve všech pádech každý den. Kdo to ten dobrovolník opravdu je?
Než jsem nastoupila na pozici ADRA koordinátorky dobrovolníků v Orlové
a Petřvaldě, moc jsem o tom nepřemýšlela. Avšak díky mému ročnímu
pracovnímu zapálení a možnosti osobně poznat tyto skvělé lidi jsem si
udělala brzy o dobrovolnících jasnou představu.
D – dobrosrdečný – šíří dobro všude, kde jen může
O – obětavý – štěstí druhých je pro něho stejně důležité, jako štěstí své
B – bezstarostný – zná kvality života a ví, na čem skutečně v životě záleží
R – radostný – raduje se z každé maličkosti, pokroku
O – odhodlaný – odhodlaný pomáhat dlouhodobě a užitečně
V – věrný – věrný svému dobrovolnickému poslání i svému klientovi
O – originální – každý dobrovolník je unikátní svým životním příběhem
a s originálními radami pro život
L – láskyplný – láska i hory přenáší a prochází nejen žaludkem, ale i smíchem, blízkostí, dotyky
N – nadaný – odborník na mezilidské vztahy
Í – inspirativní – inspiruje celý svět svými činy
K – kamarádský – buduje pravé kamarádství, které trvá věčně

Tento rok 2020 byl výzvou a životní zkouškou pro všechny. S vděčností
a klidným svědomím mohu tvrdit, že hrdinové dnešního světa a nadějí
pro lepší budoucnost jsou právě DOBROVOLNÍCI – lidé, kteří v dobré víře
usilují o důstojný a radostný život druhých lidí a zároveň chtějí nezištně
pomáhat.
Ráda bych tímto příspěvkem chtěla moc poděkovat všem svým dobrovolníkům za jejich neskutečně velkorysé činy, jenž jsou příkladem pro všechny generace lidí. Chtěla bych jim vznést poctu za věrnost dobrovolnickému
centru ADRA a za to, že se mnou ušli už pořádný kus dobrovolnické cesty
v Orlové, Petřvaldě i v Havířově. Díky dobrovolnické aktivitě jsme dokázali
letos využít příležitost a rozrůst se ještě o dva dobrovolnické programy
„Dobrovolníci domů“ v Orlové a v Petřvaldě. Zažili jsme také nezapomenutelné akce se studentským klubem a prověřili naše ADRA vztahy díky
nouzovému stavu. Je to báječný pocit mít kolem sebe ty správné lidi. Velká
poklona patří tedy všem našim ADRA dobrovolníkům. 
Veronika Šutová, koordinátorka dobrovolníků v Orlové,
Petřvaldě a ve Studentském dobrovolnickém klubu ADRA Havířov

Senior doprava – Taxík Maxík
Občané města Petřvaldu mohou od ledna 2021 využívat službu „Taxík
Maxík“. Tato služba představuje zvýhodněné přepravní služby určené pro
seniory starší 65 let nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P,
včetně jedné osoby jako doprovod.
Službu si občané (klienti) mohou objednat na tel. čísle 607 752 550 každý pracovní den v době od 7:00 do 15:00 hodin vždy 24 hodin před plánovaným přistavením automobilu na určené místo. V rámci této objednávky
bude nutné uvést:
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení
datum narození
informaci, zda je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P
den a hodinu, kdy má být automobil přistaven
adresu, na kterou má být automobil přistaven
adresu místa, na kterou má být klient přepraven

znamenána řidičem v zakoupené permanentce vydané provozovatelem
služby. Permanentku si klient zakoupí při první jízdě a uhradí ji řidiči v hotovosti. Podle vlastního uvážení si může zakoupit permanentku v hodnotě
110 Kč, 330 Kč nebo 660 Kč, přičemž cena odpovídá počtu kilometrů,
které bude mít klient předplaceny.
Budou upřednostňovány cesty do nemocnice a k lékaři.
Řidič automobilu při nástupu ověří, že klient splňuje podmínky pro přepravu v rámci přepravní služby Senior doprava - Taxík Maxík. Za tímto účelem
řidič požádá o předložení příslušných dokladů. Jestliže klient odmítne tyto
doklady předložit, nebo jestliže předložené doklady nebudou prokazovat
splnění podmínek pro přepravu v rámci přepravní služby Senior doprava Taxík Maxík, bude poskytnutí přepravní služby odmítnuto.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Přeprava bude realizována každý pracovní den v časech od 7:00 do 15:00
hodin. Řidič služby „Taxík Maxík“ neposkytuje osobní asistenci a doprovody.
Klienty lze přepravit výhradně do zdravotnických zařízení, k lékařům, do
lékáren, na úřady, do sídla České pošty, na hřbitovy na území správního
obvodu města Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava). Mimo území správního
obvodu města Orlová může být klient přepraven pouze do zdravotnických
zařízení ve městech Karviná a Havířov.
Délka jedné jízdy v případě přepravy po území správního obvodu města
Orlová nepřesáhne 30 minut, a to včetně případné čekací doby.
Cena přepravní služby „Taxík Maxík“ je stanovena v jednotné výši, a to
11 Kč/1 km včetně doprovodu (+ čekací doba 50 Kč platí pro jízdy do
zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov). Jízda bude za-

Poděkování za záchranu
lidského života
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás informovat o jednom záslužném činu našeho velmi mladého občana, pana Břetislava Stoklasy.
Pan Stoklasa se náhodou dostal k incidentu, kde vzhledem k okolnostem byla nezbytná okamžitá resuscitace.
Incident zahrnoval srážku chodce s osobním vozidlem.
Do příjezdu rychlé záchranné služby přivedl raněného
k vědomí. Tímto bych chtěl veřejně panu Stoklasovi poděkovat za záchranu lidského života, za jeho duchapřítomnost, obětavost a skromnost.
Děkuji také rodičům Břetislava za jeho vzornou výchovu.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Město Petřvald
vyhlašuje výběrové řízení
na místo vedoucího úřadu –
tajemník/tajemnice MěÚ
Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení
naleznete na úřední desce městského úřadu, na elektronické úřední desce městského úřadu popř. na internetových stránkách
www.petrvald-mesto.cz v sekci Zaměstnání.
Nástup možný: 1. 4. 2021
Termín pro podání přihlášek: 11. 1. 2021
Informace na tel.č. 596 542 902.
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V LEDNU 2021

Město Petřvald nabízí pracovní místo
referent odboru výstavby a životního prostředí - výkon státní správy ve
věcech spadajících do působnosti stavebního úřadu.
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa vč. dalších podmínek a předpokladů je zveřejněna na úřední desce městského úřadu, na elektronické úřední desce městského úřadu popř. na internetových stránkách
www.petrvald-mesto.cz v sekci Zaměstnání.
Termín pro podání přihlášek: 5. 1. 2021
Informace na tel.č. 596 542 902.

1. svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů):
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.

2. svoz žlutých pytlů (plast):
18., 19. svoz kontejnerů na plast: 6.

3. svoz modrých pytlů (papír):
14., 15. svoz kontejnerů na papír: 29.

4. svoz černých pytlů (biologicky rozložitelný odpad):
25., 26.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Určené školy v ORP Orlová
Od 14. 10. 2020 je naše škola ZŠ
Mládí zařazena do sítě tzv. určených škol, které mají vykonávat
nezbytnou péči o děti ve věku od 6
do 10 let, jejichž zákonní zástupci
jsou zaměstnanci bezpečnostních
sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů
ochrany veřejného zdraví a v sociálních službách. Mezi tyto určené
školy byly zařazeny taktéž školy
z našeho ORP - ZŠ Doubrava a ZŠ
a ZUŠ Petřvald. V Petřvaldě mají
zřízenou třídu na ulici Závodní 822.
Počet dětí je každý den kolísavý,
od dvou do devíti žáků. V Doubravě je dětí méně, ale také zde se
kromě herních činností věnovali
plnění školních povinností tak, aby

alespoň částečně ulevili rodičům
od problémů, které přináší distanční výuka.
Z projektu MAP II-ORP Orlová obdržely všechny určené školy finance na zajištění provozu v době
nouzového stavu. Za tyto finance
nakoupily různé didaktické nebo
pohybové hry a taktéž materiál pro
podporu různých výtvarných technik.
U nás na ZŠ Mládí děti docházejí
do prostor školní družiny na pavilonu A. Nejsou zde pouze žáci naší
školy, ale máme tady žáky ze ZŠ
U Kapličky a ZŠ Školní v celkovém
počtu max. 18 žáků. V rámci dalšího odlehčení rodičům těchto žáků
škola zařídila na každý den peda-

goga, který jim pomáhá s učivem
zadaným jejich třídním učitelem.
Děti se tedy také vzdělávají. Zpravidla učení probíhá tak, že se děti
rozdělí na méně početné skupiny,
aby se pedagog mohl všem individuálně věnovat. Poskytujeme rovněž technickou pomoc a snažíme
se zpřístupnit žákům online výuku
příslušných hodin se svým vyučujícím.
V odpolední zájmové činnosti se
o děti pravidelně starají 3 vychovatelky, kterým je nápomocna vždy
i asistentka pedagoga. Činnosti
v družině se střídají. Děti tak mají

možnost relaxace ve formě četby,
odpočinku na koberci, hrají klidové hry, malují různými výtvarnými
technikami, tvoří, využívají přírodní
materiál, který nasbírali na vycházkách.
Nechybí ani vzdělávání v ICT - výuka s tablety. Dětem jsou k dispozici tablety ze školní družiny. Pod
vedením vychovatelky si rozvíjí zkušenosti a přiměřené ICT dovednosti. Přestože jsou děti ve třídách spokojené, už se všichni těší do školy
a do své třídy.
Mgr. Ing. Kateřina Plintová
ředitelka ZŠ Mládí

Zapojení do projektu rozvoje matematicky nadaných dětí
Více o projektu a aktivitách řešitelů projektu se můžete dozvědět na stránkách www.testy-schopnosti.cz, kde můžete nalézt již vyvinuté metody a informace o nynějším projektu.
Děkuji za spolupráci a věnování svého času více než dvaceti rodičům
a prvňáčkům naší školy, kteří se projektu zúčastnili a přispěli tak k vývoji
nové diagnostické metody identifikující budoucí nadané děti v oblasti matematiky.
PhDr. Ing. Jana Lehnerová
školní psycholožka

V průběhu září až listopadu 2020 se naše škola zapojila do projektu Masarykovy univerzity v Brně. Spojila jsem se s pracovní skupinou psychologů
Katedry psychologie Fakulty sociálních studií MU v Brně, kteří se zabývají
problematikou identifikace a rozvoje nadaných dětí.
Účast na projektu s názvem „Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (VOIM) CZ
.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016366“ obnášela administrování baterie
matematických úkolů žáky prvních tříd.
Oslovila jsem rodiče žáků prvních tříd a ti, kteří své děti přihlásili, souhlasili s jejich zapojením do projektu. S ohledem na nynější situaci se někteří
žáci zapojili ještě osobně ve škole a ke konci měsíce října a začátkem
listopadu pak někteří i online formou. Během hodinového testování žáci
plnili různé matematické a logické úlohy, které se mají po skončení projektu stát součástí online programu do tabletů a počítačů. Ten budou moci
za pár měsíců používat učitelé a rodiče pro detekci nadání žáků 1. tříd
v matematice. Žáci za svůj čas získali nejen malou odměnu, ale dle jejich
zpětné vazby i zábavně strávenou hodinku s matematikou.
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Krásné, hvězdami a třpytivým sněhem
protkané Vánoce plné splněných
snů a pohody. Ať ve skořápkách tří
kouzelných oříšků naleznete zdraví,
štěstí a lásku.

Děkujeme jim za to, děkujeme
moc.
VÁNOČNÍ ČAS PLNÝ LÁSKY

Krásné svátky a do celého nového
roku 2021 hlavně hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů
Vám všem přejí

přáli jsme si navzájem.
Děti z MŠ Šenovské
ve spolupráci s MŠ Závodní
Za kolektiv ved. uč. Darja Kempná

Ing. Zdeňka Kozlovská
a zaměstnanci ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246,p.o

Co se to stalo, co se to přihodilo,
něco u nás ve školce rachotilo.
Čertíci to byli i andělé,
přišli k nám pěkně vesele.
Zpívali jsme a tančili,
adventní svíčku rozsvítili.
U vánočního stromečku nám
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU nadělili.
V souvislosti s epidemiologickou situací v České republice a v souladu s opatřeními proti šíření
koronaviru mohou nastat změny v organizaci akcí, popřípadě mohou být akce zcela zrušeny.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek.
Administrace Petřvaldských novin.
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

vstup zdarma
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6. února 2020 od 19.00 hod.
v Kulturním domě v Petřvaldě
hraje kapela
pela
občerstvení formou rautu

slosovatelná vstupenka 600 Kč

předprodej ve středisku kulturních služeb od 11.1.2020 od 8.00 hodin
* rezervace nebudou přijímány
* akce může být v důsledku epidemiologické situace a vládním nařízením omezena, nebo zcela zrušena a vstupné bude v plné výši vráceno

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

Milí čtenáři!
Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce a hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku
2021. Doufáme, že příští rok bude kultuře příznivěji nakloněn než jeho předchůdce.
Nebudeme již muset zavírat knihovnu a vy si tak budete moci bez přestávek půjčovat
knihy, které na Vás v naší knihovně čekají. A nejen knihy. Během nuceného uzavření
knihovny jsme připravili spoustu akcí pro děti i dospělé. Aktivity v příštím roce chceme
zaměřit na náš region, na místo, kde žijeme, na jeho bezprostřední okolí.

Batolení v knihovně.
Klub maminek se nově jmenuje Batolení v knihovně . Ke změně nás vedl fakt, že
první úterky v měsíci chceme věnovat celým rodinám s malými dětmi, nejen maminkám. Takže s mrňousky může přijít třeba tatínek, babička, dědeček, sestra, bratr, teta,
strýc…. V příjemném prostředí našeho dětského oddělení si miminko může bezpečně
pohrát, seznámit se s knížkami pro nejmenší i navázat první sociální kontakty. Maminka či jiný dospělý doprovod si zase může vyměnit zkušenosti, zážitky a v neposlední
řadě si vybrat nějaké počtení i pro sebe. Termíny setkávání: 5. ledna, 2. února, 2. března, 6. dubna, 4. května, 1. června. Těšíme se na vás.

Klub her.
Klub her pokračuje s novými hrami! Přijďte si každý pátek od 13:00 do 16:30 zahrát
do našeho improvizovaného hráčského doupěte do dětského oddělení. Vybrané hry je
také možné zapůjčit domů.

Knihovna je od 21.12 do 31. 12. 2020 uzavřena.
Na Vaši návštěvu se těšíme 4. 1. 2021.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Lucie Jurčíková
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DOMEK – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
telefon: 596 541 092, 702 286 813
e-mail: domek@petrvald-mesto.cz
web: www.svc-domek.webnode.cz
facebook: SVČ DOMEK
Otevírací doba – pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hod.
neděle – od 13.00 do 17.00 hod.
Otevírací doba se bude dále přizpůsobovat probíhajícím
akcím ve středisku.

Ve dnech 21.12.2020 – 3.1.2021 bude SVČ Domek uzavřeno.
Hledáte prostory k hraní her typu Dračí doupě, Magic the gathering, Talisman, Catan, Scythe, Civilization a jiné? V SVČ Domek nově nabízíme
IMPROVIZOVANÉ HRAČSKÉ DOUPĚ. V případě zájmu volejte na telefonní číslo: 702 286 813.
V listopadu proběhla Vánoční soutěž o nejhezčího anděla.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a poslali nám fotografie
svých prací. Sešlo se nám v Domku přes 50 zdařilých výrobků od dětí, ale i dospělých. Všechny výrobky byly krásné
a hlasování nebylo vůbec jednoduché. Na vítězné obrázky
se můžete přijít podívat v lednu. Těšíme se na příští ročníky.

V kategorii mladších dětí zvítězila S. Paldusová

V kategorii starších dětí zvítězila
Z. Neurvitová

V kategorii dospělých zvítězila
D. Kičmerová
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Na místo vedoucího Policie ČR obvodního oddělení Petřvald nastoupil od 10. ledna 2020
npor. Mgr. Bc. Miroslav Hrbáček. Zeptali jsme se za vás:
pak přilnul k policejní práci. Mám dojem, že
odjakživa jsem byl na straně těch, kterým byla
učiněna nějaká křivda. A je tedy fajn, když se
člověk živí prací, která má smysl a baví ho. Což
je můj případ. Ve službách policie jsem již 30 let.
A jsem rád, že nyní mohu své nabyté zkušenosti
a znalosti zúročit při vedení obvodního oddělení v Petřvaldě. Ke své osobě mohu uvést, že
jsem ženatý a společně se ženou vychováváme
jednoho syna. Relaxuji nejraději v přírodě. I při
práci na zahradě u domu si dokážu vyčistit hlavu. Velmi rád cestuji a objevuji nové země, jejich
zvyklosti i historii. Ovšem největší relax zažívám
v sauně či při skládání puzzle. Nemám rád závist
ve spojitosti s nenávistí, taktéž lhostejnost. Nadále bych chtěl být oporou své rodině i blízkým.

Můžete něco říci o sobě?
K uniformě jsem začal tíhnout v závěru docházky na základní školu, po které jsem šel na vojenskou školu. Přes krátkou službu v armádě jsem

Ve které oblasti své práce vidíte problémy, co
máte v plánu?
Mým hlavním cílem z pozice vedoucího oddělení
bylo přiblížit policisty lidem, a to nejen být více
vidět v ulicích, ale taktéž více osobně komunikovat s občany města. Ovšem nejen na místě činu
samotném, kam nás sami lidé zavolají, ale i při
běžném výkonu. Prostě zajistit větší pocit bezpečí pro občany města, což se nám daří s ohle-

dem na dosavadní výsledky obvodního oddělení.
Struktura trestné činnosti v rámci našeho území
není ničím výjimečná, nezaznamenali jsme žádné mimořádné události či závažnou trestnou
činnost. Nejčastěji se na nás obrací občané
v souvislosti s protiprávním jednáním v oblasti
majetku. Jedná se o záležitosti v přestupkové
i trestní rovině. Objasněnost trestné činnost se
oproti loňskému roku zvýšila a podílí se na této
skutečnosti také osobní a místní znalost policistů, kteří zde slouží.
Jaké je vaše motto nebo životní postoj, vzkaz
občanům města?
Zde je toho mnoho, čeho se držím v rámci svého
života. Například, v podstatě k závěru, by bylo
vhodné uvést třeba citát Victora Huga: „Život je
čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost“. Zároveň chci všem občanům města popřát především zdraví a vzájemnou toleranci, obzvlášť v této době, kdy se potýkáme s epidemií.
Za rozhovor děkuje redakční rada

ŽIVOT VE MĚSTĚ
SILVESTROVSKÝ ŠLAPÁČEK
nejen pro jogíny - aneb výlet za čerstvým vzduchem a poznáváním rodné vísky a blízkého okolí
Letos vám neslibuji zakončení v útulné hospůdce, uvidíme, co přinese
doba povánoční.
Ale přese všechny vnější okolnosti moc ráda vyrazím se spřízněnými dušičkami po cestičkách petřvaldských a po okolí předposlední den roku 2020.
Naše každoroční procházky den před silvestrem se už stávají tradicí.
A tak se vydejte s námi na společný pochod cestou necestou. A navrhuji,
máte-li nějaký zajímavý tip, málo známé zákoutí města, na které byste rádi
upozornili, klidně můžete přijít i s návrhem vlastní trasy…
Já se naopak ráda nechám překvapit a vydám se po stopách někoho jiného…
Procházku jako každoročně přizpůsobíme počasí, schopnostem seniorů
i malých dětí a pejskům, kteří nás často doprovázejí…zvláště ti útulkoví…
Jolanda Inka Burová

30.12.2020
Sraz v 9.00 u Penny Petřvald
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NAPSALI NÁM
VZPOMÍNKA NA PANÍ UČITELKU

Ilonka s námi na exkurzi v Dolních Vítkovicích
Pár týdnů zpět přišla zpráva, že
do kantorského nebe vystoupala
Ilonka Karkošková, paní učitelka,
která mnohým z nás na základní

škole odhalila kouzlo rodného jazyka i jazyků jiných. Otevírala dětem
svět knih a literatury a také svět
poezie. Učila nás nejen gramatice,
ale také správné výslovnosti a intonaci slov a vět. Učila nás chápat
jazyk poezie a recitovat verše s láskou. V jejím podání byl rodný jazyk
dobrodružstvím i hrou a hlavně byl
projevem češství, na které je třeba
být vždy hrdý. Svou lásku k jazyku
českému a také k životu rozdávala
ve škole po mnoho desítek let.
Byla ženou extrovertní, veselou
a laskavou, studovala jazyky, zpívala, ráda si i zasportovala. Milovala
lidi i život v celé jeho pestrosti. Její
zvídavá povaha ji vedla k neustálému objevování nových věcí, vše
ji zajímalo a leccos si i osobně vyzkoušela. Chodívala s námi na vycházky, jezdila na společné zájezdy,

výlety i dovolené. Vždy plná zájmu
a zvídavosti, sbírala zkušenosti,
ráda poznávala nové kraje, lidi i zážitky.
Její veselí, smích a energie byly přímo nakažlivé. Snad nikdo neudržel
vážnou tvář, když se Ilonka začala
smát. Absolvovala s námi (ale i se
svými studenty) mnohá představení nejen ostravských divadel - vždy
perfektně připravená podávat potřebné informace. Než jsme dojeli
z Petřvaldu k divadlu, stačila nás
zasvětit do děje i historie divadelního kusu s humorem a kantorskou
pečlivostí.
Přišel čas a její život se naplnil. Zanechala však v lidech svou stopu
a ta bude živá, dokud tady bude
poslední její žák a pamětník jejího
působení.

Teď nejspíš rozesmívá v nebi anděly - a tak jí spolu věnujme tichou
vzpomínku tak, jako dalším svým
blízkým a milým, kteří už nejsou
s námi v této realitě.

Pár odezev na její odchod:
• To je mi moc líto, ona byla jedním z nejlepších lidí, co jsem
kdy potkal.
• Je to pro mne smutná zpráva,
že moje milovaná kantorka ruštiny odešla. Svoje hodiny začínala vždy zpěvem…co nás jich naučila. Věřím, že svým krásným
hlasem posílila andělský chór.
• Nikdy nezapomenu na její neuvěřitelný, srdečný smích, ta se
ale uměla chechtat.
Jolanda Inka Burová

Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto
období si všichni začínáme uvědomovat tu magickou sílu Vánoc. Žijeme
v očekávání, těšíme se na čas strávený s rodinou a svými blízkými, a tak
se stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na které v průběhu roku tolik lpíme. Bohužel i v tento čas se najdou takoví, kteří se právě toho snaží zneužít. Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí obdarovat své blízké a často vyrážejí do nákupních center s velkými obnosy peněz
ve svých peněženkách pečlivě uložených v kabelkách a nákupních taškách. V nepřeberném množství dnešních nabídek, a to nejen obchodních
domů, stojí před regály plnými různého zboží, mačkajíc se v davu dalších
nakupujících odkládají kabelky do nákupních vozíků a po očku sledují vystavené zboží. To je však ten okamžik, po kterém poté se slzami v očích
sdělují bezpečnostní službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením peněženky. Řada dnešních seniorů se pohybuje v internetovém prostředí, ať
již z nutnosti doby, kdy alespoň tímto způsobem mohou komunikovat se
svými blízkými. Není nic jednoduššího než ceny nabízeného zboží v kamenných obchodech srovnat s cenami různých srovnávacích portálů
na internetu. E-shopy vedou prim, jsou přehledné, jednoduše pár kliky
si nakoupíme zboží, které je nám doručeno až do tepla domova. Ovšem
i tato forma nákupu nese svá rizika. Sice se nepotkáme tváří v tvář případnému zloději, ale také můžeme přijít o své úspory. Jedním z doporučení
je, pokud to ovšem daný e-shop povoluje, nakupovat na dobírku a neplatit
za dané zboží předem. Mohlo by se totiž stát, že se se svým nákupem
nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé recenze na daný obchod,
ale přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte také na paměti, že neuvádíme svá čísla občanských průkazů nebo celá rodná čísla. Taková sdělení
by nám do budoucna mohla přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní
výzvy k uhrazení finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci
jsme všichni trochu více naladěni na vlnu pomáhání ostatním. U dveří
nám může zazvonit kdokoliv třeba i osoba prokazující se danou společností, která např. sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou většinou opatřeny kukátky, využívejte je, než někomu otevřete dveře bytu. Nevpouštějte
do bytu ani domu cizí osoby. Pokud již k tomu došlo, nenechávejte tyto
osoby nikdy o samotě, nedovolte, aby se vám volně pohybovaly po vašem

bytě. Neodcházejte od nich k místům, kde máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz máte v peněžence. Ostatně ani informaci kolik peněz
jste si naspořili, nikdy nikomu nesdělujte. Úspory jsou pouze vaše!!!
Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie Moravskoslezského kraje poutavým způsobem vypráví příběhy seniorů, ne
však vždy se šťastným koncem. Kniha, plná poutavých příběhů, již byla
v uplynulém období distribuována do všech knihoven obcí s rozšířenou
působností v Moravskoslezském kraji. Knihou také disponují některé spolky seniorů či domovy pro seniory, ve kterých proběhly preventivní besedy
s preventisty Moravskoslezského kraje.
Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží zrak. Pro ty byla
kniha namluvena a vydána jako audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila didaktickou
hru nazvanou „Kterak se obětí nestáti“. Hrát ji může dva až šest hráčů
ve věku od šesti let. Obsahuje oboustrannou hrací desku, hrací kostky,
figurky, herní karty a pravidla. Jedna strana hrací desky se věnuje oblasti
vlastního bezpečí, kritickým situacím doma i venku a druhá strana náleží
tématu kybernetické bezpečnosti, tedy jak se bezpečně chovat v on-line
prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného
chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hra je určena k distribuci
vybraným subjektům, jako jsou základní školy, kluby seniorů, zařízení pro
seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností.
V případě zájmu o tuto novou hru nás mohou kontaktovat prostřednictvím
e-mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce hry bude zajištěna do vyčerpání
zásob.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny k dispozici také drobnosti v podobě křížovek či zvětšovacích lup pro lepší čtení.
S přáním klidného prožití svátků vánočních a nejen jich…
nprap. Karla Špaltová
vrchní inspektor
nprap. Marika Jeličová
vrchní inspektor
oddělení prevence Moravskoslezského kraje
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zemřelí občané

Helena Lamaczová

85 let
80 let

Zdeněk Bochenský

83 let

Jaroslav Trna

Jindřich Karkoschka

78 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřání
Dne 13. prosince 2020 oslavila krásné životní jubileum 90 let
paní Klárka Michalíková.
Milá maminko, babičko a prababičko, vše nejlepší, především hodně zdraví do dalších let Ti přejí dcery Šárka a Ilona
s rodinami.

Našim rodičům Daniele a Jiřímu Rakovým…
Gratulujeme Vám ke smaragdové svatbě, ať Vám slunce svítí na Vaši cestu i nadále!
Mnoho dalších společných šťastných let ze srdce přeje celá rodina.

Vzpomínáme
Dne 20. prosince 2020 uplynul rok, co nás navždy
opustila naše milovaná babička a prababička
paní Liduše Hlístová.
S láskou vzpomíná vnučka Kateřina s manželem,
pravnuci Jan, Jakub a Jaroslav.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 23. prosince 2020 vzpomeneme 22. smutné
výročí úmrtí pana Rajmunda Majdy.
S láskou vzpomínají synové Petr,
Jiří a Miroslav s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 8. ledna 2021 si vzpomeneme již 24. smutné
výročí úmrtí
paní Vandy Miksové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Miroslav,
dcera Jolana a syn Martin s rodinami.

Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale
vzpomínka na Tebe bude žít dál.
Dne 23. prosince uplyne 9 let od úmrtí
paní Ludmily Trombikové.
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, dcera
Naděžda s manželem, syn Jiří s manželkou,
vnučky Deniska, Andrejka, Dominika, Klárka,
pravnučky Viktorka, Emily a pravnuk Matyáš.

Odešel dobrý člověk, každý ho měl rád, odešel
nám v nenávratno, teď musíme jen vzpomínat.
Dne 30. 12. by se dožil 54 let
pan Antonín Stareček a zároveň vzpomeneme
dne 3. 1. 2021 první smutné výročí úmrtí.
Děkujeme Ti, tatínku drahý, za všechno, co jsi
nám kdy dal a jak ses nám obětoval. Vzpomínají
a nikdy nezapomenou dcerky Andrejka a Karin
s přítelem Martinem a tchýně Alena.

Miloval jsi život a chtěl jsi žít, leč přišla nemoc
a Tys musel odejít.
Dne 10. ledna 2021 uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Jaroslav Bužek.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marta,
synové Pavel a Tomáš s manželkami, vnoučata
Verunka a Terezka.

Leden 2021
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Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.
Dne 11. ledna 2021 vzpomeneme 5. smutné
výročí maminky
Jindřišky Pitákové z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila
s rodinou, syn Pavel, Ivan a Václav s rodinami
a druh Jan.

„Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a v srdcích našich žije dál.“
Dne 14. 1. 2021 si připomeneme nedožité 85.
narozeniny pana Gabriela Volného,
milovaného manžela, tatínka, dědečka,
pradědečka, kamaráda a sportovce tělem i duší.
Nikdy nezapomeneme.
S úctou a láskou vzpomíná manželka Květoslava,
dcery Pavla a Růžena s rodinami.

Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 23. ledna 2021 uplyne 5 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Jaroslav Juřík.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Evženie
a dcery Jana a Taťána s rodinami.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, vzpomínky
na Tebe však stále stejně bolí.
Dne 30. 1. 2021 vzpomeneme smutné třetí
výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička
paní Sylva Šelongová.
S láskou vzpomínají dcera Petra a syn Kamil
s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Úmrtí
Zlomení žalem oznamujeme, že nás dne 17. 11. 2020 ve věku 70 let navždy opustil
pan Jaroslav Konvička z Petřvaldu.
Děkujeme všem za vzpomínku. Za celou rodinu manželka Helena.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustila naše drahá maminka,
tchýně, babička, prababička, sestra, švagrová a teta
paní Helena Lamaczová.
Zesnula tiše 18. 11. 2020 ve věku nedožitých 86 let.
S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodiny.
Zarmoucená rodina.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Mobilní rozhlas
Město Petřvald zavádí moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA
dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění
ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události
a mnoho dalšího, pohodlně do vašeho telefonu či e-mailu.
Registrujte se:
Přes registrační formulář na adrese:
petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz
Osobně na podatelně MěÚ
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MASÁŽE

ARBOR MORAVIA
PALIVOVÉ DŘEVO odvoz zajištěn
MIX ŠPALKY 600 prms ŠTÍPANÉ 850 prms
TVRDÉ ŠPALKY 1000 prms ŠTÍPANÉ 1200 prms
OVOCNÉ DŘEVINY V PRODEJI.
ARBOR MORAVIA Klimčova 1878
tel: 605248991
sekretariat@arbormoravia.cz

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

Informace k inzerci v Petřvaldských novinách
• za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující 6 Kč včetně DPH za 1 cm2
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:
4,5 cm • 9,3 cm • 14,2 cm • 19 cm
• inzerce je zveřejněna na základě objednávky (vzor a podrobnější informace na www.petrvald-mesto.cz)
• osobní podání příspěvku do PN: pondělí a středa od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 13.30 hodin
• objednávky inzerce:

Lucie Skrzyžalová, tel.: 596 542 973,
e-mail:petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
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