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TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 2 JE 7. ÚNORA 2013.

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 27. února 2013
v 15.30 hod. v kulturním domě.

INFORMACE K SLAVNOSTNÍM OBŘADŮM
Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá v obřadní síni slavnostní obřady –
vítání občánků, jubilejní svatby a setkání s jubilanty.
Srdečně zveme občany, kteří oslaví životní jubileum, jubilejní svatbu anebo mají zájem
o vítání občánků.
Vítání občánků – slavnostní zápis
Slavnostní obřad probíhá pro každé dítě samostatně. V obřadní síni máme pro dítě
připravenou kolébku.
Jubilejní svatby
- zlatá svatba
- 50. výročí
- smaragdová svatba - 55. výročí
- diamantová svatba - 60. výročí
Tyto uvedené slavnostní obřady se konají v sobotu v obřadní síni MěÚ Petřvald, jejich
konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout na matrice (osobně nebo na níže uvedeném
kontaktu).
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s vámi.
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald
SETKÁNÍ JUBILANTŮ V OBŘADNÍ SÍNI
Město Petřvald srdečně zve všechny občany, kteří oslavili či oslaví v měsících
leden, únor a březen 80, 85, 90, 95 let
(tj. narozené v roce 1933, 1928, 1923, 1918)
na slavnostní setkání jubilantů s představiteli města.
Setkání se uskuteční
v sobotu 16. března 2013 ve 12.00 hod.
v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě.
Každý jubilant je zván i s rodinnými příslušníky.
Podmínkou účasti na setkání jubilantů je potvrzení zájmu jubilanta o tuto akci na
matrice Městského úřadu Petřvald nejpozději do 6. března 2013.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
V případě, že se jubilant ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do obřadní síně, lze si
dohodnout na matrice MěÚ návštěvu doma.
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Těšíme se na shledání s vámi.
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Byly jsme blahopřát …
V měsíci listopadu jsme byly s paní starostkou Jarmilou Skálovou osobně poblahopřát
p. Štěpánce Svěnčíkové, která oslavila 95. narozeniny.
Rádi přijdeme blahopřát domů i vašim blízkým, kteří oslaví 80., 85., 90., 95. a 100.
narozeniny a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit na slavnostní setkání jubilantů,
které se koná jednou za čtvrt roku v obřadní síni.
Stačí si jen dohodnout termín návštěvy na matrice.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Turnaj v Holandském šachu
V sobotu 8.12.2012 se uskutečnil poslední turnaj šachového projektu „Šachové rodiny na
hranici“, který zpracovaly šachové oddíly SK Slavia Orlová společně s polským partnerem
UKS „Pionier“ Jastrzebie Zdroj. Projekt byl spolufinancován v rámci Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński u operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
Celý projekt byl zaměřen na výuku a hraní tzv. Holandských šachů, které hrají dva spoluhráči
proti dvěma hráčům podle speciálních pravidel. Odebrané figury na jedné šachovnici se
předávají spoluhráči a ten je znovu vkládá do hry. Vznikají tak různé varianty postavení, které
v praktickém šachu nejsou možné. V projektu byly uspořádány tři turnaje a dva semináře na
výuku pravidel a seznámení s teorií hry. Navíc se projektu zúčastňovali rodinní příslušníci,
kteří pak společně nastupovali do jednotlivých turnajů. Závěrečný turnaj proběhl v KD
Petřvald pod patronací starostky města Jarmily Skálové. Město zapůjčilo zdarma prostory a
finančně podpořilo nákup pohárů a medailí, a proto se turnaje zúčastnily i smíšené dvojice.
Celkem se zúčastnilo 24 dvojic z Čech, Polska a Slovenska. Hrálo se 9 kol švýcarským
systémem a každá dvojice hrála dva zápasy. Jednou s bílými a jednou s černými kameny, tedy
celkem 18 utkání. V turnaji se vyhodnocovaly rodinné i nerodinné dvojice, protože tato hra
získala velikou oblibu i u ostatních šachistů. Nejmladší dvojici tvořila pětiletá Eliška
Drastichová a devítiletá Eliška Kubešová. Celkovými vítězi turnaje (i v rodinách) se stali Jiří
Novák a jeho syn Jiří před bratry Petrem a Janem Nytrovými. Třetí místo obsadili Rostislav
Kuboš s dcerou Janou. Ve smíšených dvojicích vyhráli a celkově se na druhém místě umístili
Vít Kostka s Adamem Fialkou před smíšeným česko-polským párem Kopta - Hasinski . Na
třetím místě se překvapivě umístila dvojice mladších žáků Ženíšek – Pilc. Celý turnaj proběhl
ve skvělé atmosféře a zástupkyně Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského
Slezska ing. Š. Sikorová a ing. G. Grygová , které se zúčastnily zahájení turnaje, byly
překvapené skvělou hrou malých dětí a jejich zápalem i nadšením pro tuto hru. Věříme, že v
budoucnu získáme opět nějaký grant, který pozvedne šachovou úroveň i myšlení našich
hráčů.
Jiří Novák

PLAKÁT – POZVÁNKA 20. MĚSTSKÝ PLES
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 1. ČTVRTLETÍ 2013
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Únor
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
Březen
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
Svoz ( PET láhve ) – žluté pytle
14. února
14. března
Svoz biologickorozložitelných komunálních odpadů
26. února
26. března
ODPADOVÉ OKÉNKO č. 1

Provoz sběrného dvora
ul. Ostravská, Petřvald
Letní období (1.4. – 31.10.)
pondělí – pátek 9.30 – 18.00 hod.
sobota, neděle 9.30 – 16.30 hod.
Zimní období (1.11. – 31.3.)
pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod.
sobota, neděle 9.00 – 16.00 hod.
Zavírací dny:
1.1., velikonoční pondělí, 1.5., 8.5., 28.10.,
17.11., 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.
Otevřeno ve dnech státních svátků: 5.7., 6.7.
Do sběrného dvora odpadů mohou občané Petřvaldu (po předložení dokladu o trvalém pobytu) a
občané vlastnící nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (po předložení dokladu o
zaplacení poplatku) bezplatně odevzdat velkoobjemový odpad (jednotlivé kusy upravené, aby měly co
nejmenší objem), stavební odpad v omezeném množství (max. 1 m3 jednou ročně), biologickorozložitelný odpad ze zahrad, nebezpečný odpad, papír včetně kartonových obalů, sklo, plastové
obaly, pěnový polystyren, vyřazené elektrozařízení.
D.Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP

Huráá! Petřvald je zařazen do plánu oprav na rok 2013!
Tak jsme se přece jen dočkali i v Petřvaldu, že nás společnost RPG zařadila do plánu oprav na
rok 2013. Je to sice jen výměna oken, ale už to je pokrok. Vždyť Petřvald se v plánu investic
a oprav společnosti RPG neobjevil několik let. Nyní se například na ulici Parys, Rychvaldská
a Porubská dočkáme výměny oken v červenci a srpnu 2013.
Tak se můžeme těšit.
Trochu se nám tedy zlepší bydlení, ale záleží i na nás, abychom si bydlení také vylepšili i my.
Čím? No přece tím, že budeme dbát i o okolí svého bydliště. Nestačí se v bytě uzamknout a
co je za prahem mého bytu mě nezajímá. Opak je pravdou. Nesmí nám být lhostejné, že děti
sousedů čmárají po stěnách v chodbě domu, že kopou míčem do zdi domu a tím ničí omítku,
která se pak odlupuje, že lezou po plotech zahrady, kdy pletivo je již staré a snadno se láme.
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Nesmí nám být lhostejný nepořádek kolem domu - pohozené papírky, igelitové sáčky. Je třeba
se sehnout a sebrat papír, i když není můj. Nebo upozornit toho, kdo papír odhodí, že na to je
popelnice. A také nedávat krabice a tašky s odpadem vedle popelnic. Znám nájemníky, kteří
ještě ten den, kdy popeláři vysypou odpad, uloží vedle popelnice odpad nový. Je to asi taková
jejich úchylka, protože se to stále opakuje. Psi to pak roztahají a papíry lítají po celé ulici. A
nesmí nám být lhostejné ani životní prostředí, to je zeleň kolem domů. Buďme rádi, že máme
u domu kousek trávníků a stromy. Nedovolme, aby je někdo ničil tím, že se autem otáčí na
zelené ploše, protože je pohodlný zacouvat na cestu a otočit se na nejbližší křižovatce.
Takového „řidiče" by se mělo nechat podrobit přezkoušení z pravidel silničního provozu, aby
už konečně pochopil, že po nezpevněné ploše se nejezdí, že se neničí trávník a nesmí se
kdejaký „sajrajt z auta" vylévat pod stromy, protože ty pak usýchají.
To všechno bychom měli mít na paměti a pak bydlení s novými okny a čistým okolím nám
bude dělat jen radost.
Lubomír Mixa

Přivítali jsme vzácné hosty
V pondělí 17. prosince 2012 jsme na radnici města přivítali vzácnou návštěvu.
Stalo se již tradicí, že jsou do kanceláře starosty pozváni dárci krve, které ocenila Rada města
Petřvald. V závěru roku 2012 se sešli u starostky města J.Skálové tito občané našeho města:
M. Cholevík, M. Dubnický, R. Dubnický, J. Sláčala, P. Kráčalík, Z. Knybel, P. Böhm,
M. Miksa, A. Rakus.
Paní starostka osobně každému předala odměnu, kterou pro ně rada města stanovila. Tou byl
finanční dar ve výši 1000,-Kč.
Dárci nejvzácnější tekutiny si v neformálním rozhovoru se starostkou potvrdili, že i nadále
budou v této činnosti pokračovat. Mnozí se svěřili s tím, že dárcovství krve je pro ně
neoddělitelnou součástí jejich života. „Nikdy nevíme, kdy krev budeme potřebovat my,“
odpověděl jeden z pozvaných hostů. Ještě jednou - moc děkuji. V našem městě žijí lidé, kteří
mají zájem pomáhat druhým. Věřte, že jsme na vás moc pyšní.
JaS

XII. ROČNÍK POLSKÉ MEZINÁRODNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
TRIUMFOVALY ŽENY
Absolutní vítězkou české části se stala Jitka Hadačová z Jindřichova Hradce, která obsadila
první dvě místa, třetí byla Renata Pancner z Fort Wayne v USA. Cenu města Strumieně
vybojovala Radka Devátá z Chřibské a Cenu města Petřvaldu Marka Hojdarová z Dačic.
V polské části soutěže zvítězila Jolanta Przystał z Pszczyny, druhá byla Regina Sobik
z Jankowic a třetí Jan Chmiel ze Skoczowa. Cenu města Strumieně obdržela Teresa Grzybek
z Pruchny a Cenu města Petřvaldu Bernardeta Krawiec z Osvětimi. Čestná uznání obdrželi
z našeho kraje Věra Petrová z Frýdlantu nad Ostravicí, Karel Sikora z Karviné, Jarmila
Spáčilová z Petřvaldu a Anna Vojtěchová z Českého Těšína.
Jitka Hadačová se narodila v Třebíči, žije v Jindřichově Hradci, kde pracuje jako porodní
asistentka. Básně píše od šestnácti let. V Alise vydala loni sbírku básní „Krůčky ke štěstí“ a
představila se v almanaších Milostná a erotická poezie, Současná poezie 2010, Stoupající
hvězdy 2011, Smyslná česká poezie, Současná poezie 2012 a Čeští básníci. Za svou
básnickou tvorbu obdržela třikrát Cenu Kantrix Kingové, jednou Cenu Benjamina Kinga a
získala pět ocenění v zahraničních literárních soutěžích. Profesorku polštiny Jolantu Przystał
představilo nakladatelství Alisa již dříve v několika publikacích, v jedné z nich jí věnovalo
samostatnou část.
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Nová držitelka Ceny města Petřvaldu Radka Devátá patří mezi hvězdné kmenové autory
nakladatelství Alisa. Po studiu na dvou vysokých školách a praxi ve Velké Británii nyní
působí v Praze. Byla nejmladší autorkou, jíž v Alise vyšla sbírka básní, před dvěma lety ji
překonal Michal Vojkůvka z Neplachovic na Opavsku. Za svou básnickou tvorbu obdržela
Cenu Benjamina Kinga, dvakrát Cenu královny Alisy, třikrát Cenu Kantrix Kingové a získala
pět ocenění v zahraničních literárních soutěžích.
Mezinárodní literární soutěž každoročně vyhlašuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ve
Strumieni ve spolupráci s městskými úřady ve Strumieni a v Petřvaldě, nakladatelstvím Alisa
a rodinou básnířky Emilie Michalské. Pět nejvýše ohodnocených českých a polských básní
vydala Alisa krátce po soutěži v almanachu „Čeští básníci“. Almanach je k dispozici
v městské knihovně, vítězné básně českých autorů přeložila do polštiny Janina Borowska
z Orlové.
(vx)

Broučci v Domě s pečovatelskou službou v Petřvaldě
20.prosince 2012 v dopoledních hodinách se v kulturní místnosti DPS vyrojilo mnoho
barevných broučků, kteří s rozsvěcenou lucerničkou přišli pozdravit přítomné obyvatele. Kdo
je sem nasměroval? Přece vedoucí učitelka D. Sýkorová a p. uč. M. Stoklasová z MŠ na Nové
Dědině.
Obě paní učitelky prokázaly obrovskou trpělivost a pedagogický um, když jejich svěřenci
téměř celou hodinu bavili přítomné diváky básněmi, písněmi a tanečky s vánoční tematikou.
Velmi roztomilé vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem.
Krásný dáreček, který děti předaly do rukou seniorů, byl nejkrásnější tečkou před blížícími se
vánočními svátky.
JaS

Některá čísla z matriky za rok 2012 v porovnání s rokem 2011
Do pamětní knihy města bylo zapsáno naroz. dětí
V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků
V kostele bylo uzavřeno sňatků
Jubilejní svatby (zlatá, diamantová, smaragdová)
Přijetí jubilantů(80,85,90 a 95 let) v obř.síni MěÚ
Přijetí jubilantů (70 a 75 let)v KD Petřvald
Jubilanti (80,85,90a95 let) navštíveni doma
Na území města zemřelo občanů
Ověřených fotokopií
Ověřených podpisů
Vydané druhopisy matričních dokladů
a výpisy z matrik
Změna příjmení po rozvodu
Vysvědčení o práv.způsobilosti k uzavření
manželství v cizině
Rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení
Prohlášení o volbě druhého jména
Zápis o určení otcovství
Zápis do zvláštní matriky Brno

r. 2011
25
18
1
4
26
49
56
49
328
953
25

r. 2012
33
18
1
17
29
33
45
328
867
29

1
-

2
2

1
1
16
2

2
17
1

6

I.Tomková, správní odbor – matrika

Ve městě Petřvald ke dni 1.1.2013 evidujeme 7 218 obyvatel.
Petra Bierská, odbor správní, evidence obyvatel
Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald za rok 2012
Členové výjezdové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald provedli celkem 15 výjezdů
k požárům a 17 technických zásahů, z toho 15 výjezdů k likvidacím bodavého hmyzu a 2
výjezdy za účelem odstranění spadlých stromů. U těchto zásahů strávili členové jednotky
celkem 201 hodin.
V měsíci červnu se zúčastnili námětového cvičení v areálu firmy Etracom na ulici Slezské
v Orlové - Porubě, které bylo zaměřeno na záchranu zraněných osob a likvidaci požáru dílny.
Plán taktického cvičení zpracoval zástupce velitele jednotky SDH Petřvald. O této akci jsme
již čtenáře Petřvaldských novin informovali.
Celkem 11 členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů odpracovalo v letošním roce celkem
896 brigádnických hodin, převážně na údržbě požární techniky, výstroje, výzbroje a na údržbě
hasičské zbrojnice. Připravili požární vozidla na technickou prohlídku. Zúčastnili se školení a
výcviku jednotky, preventivních požárních hlídek na městském plese a na Petřvaldské pouti,
kde rovněž zasahovali u požáru trafostanice.
V letošním roce se dobrovolní hasiči zúčastnili těchto soutěží:
30.06.2012 - Doubrava , O pohár starosty
05.07.2012 - Rychvald, Pohár starostky obce
18.08.2012 - Petřvald, Memoriál Heřmana Švedy
25.08.2012 – Orlová - Poruba, Pohár starosty ( ráno)
25.08.2012 – Doubrava, Memoriál J. Neděly ( odpoledne)
25.08.2012 – Bohumín-Záblatí, Pohárová soutěž (večer)
06.10.2012 – Orlová - Poruba, Soutěž pro nositele dýchací techniky
13.10.2012 – Rychvald, turnaj ve stolním tenise pro sbory okrsku Orlová
V měsíci srpnu zorganizovali dobrovolní hasiči soutěž v požárním sportu – III. ročník
memoriálu Heřmana Švedy za účasti 5 družstev z okolních obcí a 1 družstva z Jasienice.
Členové jednotky SDH Petřvald se pravidelně účastnili odborné přípravy v hasičské zbrojnici.
V Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích se v odborných kurzech školili 2 členové
jednotky SDH Petřvald v kurzu „velitel“.
V letošním roce proběhly v požární zbrojnici v rámci běžné údržby budovy tyto akce:
• Instalace elektrického průtokového ohřívače vody v garáži
• Výměna WC
• Nové osvětlení venkovní a vnitřní v prostorách garáží
• Instalace 2 rolovacích garážových vrat a vchodových dveří
• Výměna 17 ks plastových oken a vchodových dveří do bytu v HZ
Celková částka na nákup materiálu, na opravy a údržbu budovy požární zbrojnice činila
v loňském roce 264.742,-Kč.
Bc. Ivana Rajdusová
Výzva - přísedící Okresního soudu v Karviné
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Žádáme zájemce o práci přísedícího Okresního soudu v Karviné, aby do 8.2.2013 podali na
Městský úřad v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 73541 Petřvald písemnou žádost.
Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který je způsobilý k právním
úkonům a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude
svou funkci řádně zastávat, dovršil věku nejméně 30 let, má trvalý pobyt či místo výkonu
práce v Petřvaldě. Dále musí souhlasit s případným zvolením za přísedící Okresního soudu
v Karviné
Přísedící soudu jsou voleni na čtyřleté funkční období. Pro následující čtyřleté období 20132017 stanovil Okresní soud v Karviné 5 nových přísedících, kteří by měli být zastupitelstvem
města Petřvaldu zvoleni na jeho zasedání v únoru 2013.

Domov Březiny Petřvald
Poslední dva měsíce roku 2012 byly pro seniory v Domově Březiny v Petřvaldě bohaté na
společenská setkání.
Zimní olympiáda, která byla uskutečněna v dopoledních hodinách 21. listopadu, naplnila
vnitřní prostory našeho zařízení atmosférou přátelského soupeření.
Po slavnostním zahájení olympiády, kdy všechny soutěžící přivítal a pozdravil pan ředitel
Ing. Pavel Zelek, následovalo samotné „ sportovní klání“. Tři družstva, která přijala pozvání a
reprezentovala Dům seniorů Pohoda v Orlové, Domov seniorů Helios a Luna v Havířově a
jedno domácí družstvo, soutěžila celkem v pěti disciplínách.
Například postavit sněhuláka z textilních zbytků byl úkol zdánlivě jednoduchý, přesto na jeho
splnění museli soutěžící vynaložit značné úsilí. Podobné to bylo také na zbývajících
stanovištích, od sebe dosti vzdálených, takže většina účastníků byla při závěrečném
slavnostním vyhlášení výsledků příjemně unavená. Předání medailí a cen zástupcům družstev
probíhalo při společném posezení s občerstvením, poslechem hudby a fotografováním.
Další společenské akce následovaly v měsíci prosinci.
V kulturní místnosti se zájemci sešli na Mikuláše, na „Předvánočním posezení“ a na Silvestra.
Interiér této jediné velké místnosti, kterou v DB máme, byl pracovníky sociálního oddělení
vkusně vyzdoben a rovněž pohoštění, které bylo nabízeno, vytvořilo příjemnou adventní
pohodu a klid. Předvánoční posezení 21. prosince navíc obohatilo vystoupení dětí z družiny
Základní školy a Základní umělecké školy v Petřvaldě pod vedením paní vychovatelky
Kochové. Bylo to již podruhé v tomto roce, kdy malí umělci potěšili naše seniory svým
uměním a drobnými dárky.
Děkujeme městu Petřvald za poskytnutou dotaci a celoroční výbornou spolupráci a
přejeme pracovníkům městského úřadu a všem obyvatelům města štěstí, zdraví a mnoho
úspěchů v roce 2013.
Domov Březiny v Petřvaldě

Statistika přestupků za rok 2012
Komise k projednávání přestupků města Petřvald projednává přestupky dle § 46, § 47, § 49 a
§ 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v pl. znění a dle zák. 500/2004 Sb., správní řád,
v pl. znění.
Počet nevyřízených přestupků z minulého období
Počet přestupků došlých během roku 2012
Postoupeno (pro nepříslušnost, dle trvalého pobytu)
Odloženo *
Počet přestupků ke zpracování
Vyřízeno v příkazním řízení (bez ústního jednání):
Napomenutím

23
204
5
86
136
67
38

8
Pokutou
29
Projednáno ve správním řízení:
36
Bez uložení opatření
3
Napomenutím
7
Pokutou
7
Zastavením řízení
19
Počet nezpracovaných přestupků
31
Celkem uloženo pokut
36
Na pokutách uloženo
14.300,- Kč
Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů:
103
-dle § 46 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky)
8
-dle § 47 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu atd.)
22
-dle § 49 (občanské soužití-slovní a fyzické napadení) 29
-dle § 50 (majetek- poškození cizí věci, krádež atd.)
44
* nebyl podán v zákonné lhůtě návrh na projednání přestupku, jednání nevykazovalo znaky
přestupku nebo se přestupku dopustila osoba, která není odpovědná za přestupek (nedovršila
patnáctý rok svého věku).
Bc. Eva Kaňová, referent správního odboru

Vánoční besídka v Domově pro seniory v Petřvaldě na Březinách
21.12.2012 čekala spousta lidí konec světa. Ale děti ze školní družiny Závodní 822 tento den
vystoupily na vánoční besídce v Domově pro seniory v Petřvaldě na Březinách. Pro babičky
a dědečky jsme připravili pásmo tanečků, básní, písní i koled, které zahrál na flétnu žák I.D
Jakub Kaša.Ten mimo jiné uváděl i celý náš vánoční program a zvládl to výborně. Děvčata
Lucie Macurová, Katka Smolková a Kristýna Kačinská z II.C a Kristýna Miklošová z III.C
zatančila tanečky na svou vlastní choreografii a Nikola Petřvaldská z I.D zazpívala dojemnou
píseň „Kolik je na světě očí“. Protože k Vánocům patří hlavně dárky, rozdaly děti seniorům
keramické vánoční ozdoby, které pro ně v družině vyrobily. V rozzářených očích babiček
i dědečků bylo vidět, že je vystoupení našich dětí pohladilo na duši. Měli jsme příjemný pocit
z toho, že se nám vystoupení povedlo, a také z toho, že nenastal konec světa. Chtěla bych
poděkovat paní Waclawiecové, zaměstnankyni domova, která nás přivezla i odvezla
mikrobusem.
H. Kochová, vychovatelka ŠD Závodní 822

MaGNetIT
Naši žáci zvítězili!
V pátek 7. 12. 2012 proběhlo na Gymnáziu v Orlové-Lutyni finálové kolo nové
soutěže MaGNetIT, která je zaměřena na matematicko-informační gramotnost žáků. Do
finálového kola postoupili mezi dvacet nejlepších z jedenácti škol bývalého okresu Karviná
dva žáci naší školy, a to Tereza Kijonková a Petr Gorgol z IX. A třídy.
Musím říct, že oba žáci nám udělali velikou radost svým umístěním v soutěži:

Tereza Kijonková – 1. místo
Petr Gorgol – 2. místo
Terezka se s námi podělila o zážitky:
„Soutěž byla zahájena v devět hodin. Byli jsme obeznámeni s průběhem a pravidly a soutěž
mohla začít. Museli jsme zvládnout pět úloh z matematiky a devět náročných úkolů
z informatiky, které musely být splněny v určitém časovém limitu. Ten většinou nepřesahoval
deset minut. Každému ze soutěžících byl přidělen jeden žák gymnázia třídy G4. A, který jim
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vysvětlil zadání jednotlivých úloh a uděloval určitý počet bodů za splnění úkolu.
V soutěži se objevily úlohy jak logické, tak na využití znalostí a vědomostí. Poznávali
jsme třeba jednotlivé části počítačové skříně, řešili obtížné logické číselné řady nebo jsme
pracovali s grafikou v programu - sestavení obrázku podle předlohy.
Věřte nevěřte, soutěž to byla velmi náročná, ale všichni se snažili a poprali se s tím
vším, jak jen to šlo.
Jako žáci a účastníci soutěže bychom rádi poděkovali paní učitelce Marii Hlavaté za
přípravu na tuto soutěž. Paní učitelka nám velice pomohla a opravdu jí za to děkujeme.“
Žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy v náročném oboru.
Terezko a Petře, přejeme vám hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu.
Tereza Kijonková, IX. A,
Mgr. Marie Hlavatá, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

Hrajeme a zpíváme všem pro radost
Měsíc prosinec je pro žáky i pedagogy ze základní umělecké školy velmi bohatý na
vystoupení. Hned 1. prosince vystoupil dětský pěvecký sbor Petřvaldský skřivánek pod
vedením paní učitelky Šárky Podobové a za hudebního doprovodu paní učitelky Jany
Bajgarové na petřvaldském vánočním jarmarku. Děti nejen zpívaly, ale také přednášely a
zahrály na zobcové flétny. Vynikající atmosféru vytvořilo publikum, které se přišlo na
vystoupení podívat.
6. prosince na Mikuláše se rozjelo 10 dětí s paní učitelkou Ivanou Matušů a paní učitelkou
Blankou Ryšánkovou do havířovské nemocnice, aby na dětském oddělení potěšily nemocné
děti a zdravotníky. Děti v krásných maskách andělů, čertíků a Mikuláše předvedly program
sestavený z písní a básní o zimě, Mikuláši a Vánocích. Mikuláš a andělé potom obdarovali
sladkostmi přítomné posluchače. Přijetí na oddělení bylo velmi příjemné a rovněž i naši malí
umělci dostali krásnou nadílku.
13. prosince se konal v koncertním sále ZUŠ vánoční koncert. Tento koncert má letitou
tradici. I tentokrát byl sál zaplněn do posledního místečka, vždyť vystupovalo skoro 70 žáků
hudebního a tanečního oboru. Žáci výtvarného oboru od těch nejmenších po ty nejstarší
vytvořili se svou paní učitelkou Mgr. Kateřinou Benešovou ze svých prací na chodbě ZUŠ
krásnou a pestrou výstavu. A že se bylo na co dívat: betlém, andílci, rybičky, zima atd.
To hudebníci bavili obecenstvo hrou na klavír, flétny, kytary, zpívalo se a také se tancovalo.
Vše dopadlo na výbornou. Velice nás potěšilo poděkování a přání paní starostky Jarmily
Skálové a paní ředitelky Ing. Zdeňky Kozlovské, které přijaly pozvání na vánoční koncert.
Poslední vystoupení v roce 2012 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě
v sobotu 15. prosince na slavnostním setkání jubilantů. Radim a Michal Harvišovi zahráli
přítomným hostům na zobcové flétny vánoční koledy, Anna Dronská a Markéta Stankušová
zasedly ke klavíru. Richard Bělk zazpíval koledy a na závěr píseň Už se zase těšíme na
Ježíška, a tak všem připomněl, že Vánoce jsou za dveřmi.
Blanka Ryšánková (vedoucí učitelka ZUŠ)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

Myslivecké sdružení HALDY Petřvald
Pod promrzlou zemí zažehla malá jiskřička. Zatím jen nepatrná. Jak se dny prodlužují a
sluneční svit začíná opírat své paprsky do zbytků sněhové pokrývky, jiskřička sílí. Zatím
čeká, ale nebude to dlouho trvat a rozhoří se do plamene.
Do plamene, který způsobí, že se země pokryje zelení, květy rostlin, zpěvem ptactva a vůní
jara. Občas sice paní Zima ukáže, že její vláda ještě nekončí, ale koloběh života nelze zastavit.
I v ptačí říši už cítí, že jaro klepe na dveře a ptáčci začínají být aktivnější a hlasitější.
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Promrzlá půda začíná pomalu povolovat a první jarní rostliny jsou pod zemí nachystány na
startovní čáře.
Únor. V podvědomí lidí poslední zimní měsíc. V podvědomí myslivců měsíc, kdy je zvěř
vystavena poslední zimní zkoušce. Poslední zásoby podkožního tuku, na jehož množství
závisí, zda zvěř bude či nebude strádat, se pomalu vyčerpávají. Přirozené potravy je málo,
zvláště za tužších zim, a tak je zvěř celou měrou odkázána na myslivce. Krmná zařízení jako
jsou zásypy a krmelce jsou pak vizitkou každého, kdo je má na starosti.
V únoru začínají svatební námluvy zajíců. Právě v tomto čase můžeme na polích spatřit větší
počty a skupinky jinak docela samotářských tvorů. V tomto období je možno spatřit lišku i ve
dne. I u nich začíná období páření „ kaňkování“, a tak jsou méně opatrné a jindy po většinu
roku aktivní převážně v noci tento zvyk porušují.
V měsíci únoru můžeme spatřit srnčí zvěř v houfech. I nezasvěcení už mohou rozeznat srnce
od srn. Od prosince, kdy srnci svoje ozdoby hlavy „parůžky“ shodili a nebyli k rozeznání od
srn, jim začalo růst paroží nové. Síla, výška, členitost a kvalita parůžků závisí na mnoha
faktorech. Na věku srnců, jejich kondici a zdravotním stavu. Dny se začínají prodlužovat a ve
vzduchu je již cítit jaro.
.
Vánoční koncert v Základní umělecké škole v Petřvaldě
Konal se v koncertním sále tohoto školského zařízení dne 13.prosince 2012. Diváci zcela
zaplnili místnost a přišli si poslechnout mladé hudební talenty.
Slyšeli jsme krásné vánoční koledy Nesem vám noviny, Rychle bratři,Veselé vánoční hody…
apod.
Hudební skupina Džíny nám zahrála a sólisté zazpívali písně Už z hor zní zvon a Hvězdičko
blýskavá.
Poté se již střídali hudebníci u flétny, klavíru, kytary či keyboardu. Pozadu nezůstalo ani
taneční oddělení 1. a 2. ročníku. Velmi krásné dojmy zanechal v divácích jejich tanec
V půlnoční hodinu a také tanec přípravného tanečního oddělení na melodii koledy
K Ježíškovi do Betléma.
Je namístě poděkovat paní Šárce Podobové, která vede dětský pěvecký sbor Petřvaldský
skřivánek. A poděkování patří stejným dílem všem pedagogickým pracovníkům ZUŠ, kteří se
výukou dětí zabývají. A že to umí, to nám všem dokázali na překrásném vánočním koncertě.
JaS

PŘEDSTAVUJEME VÁM PANA RADKA MENDLÍKA, majitele a jednatele
společnosti MENDLÍK – ELMEN s.r.o.
Jakým způsobem jste se stal majitelem firmy? Co Vás k tomu vedlo? Jsou v tom rodinné
kořeny?
Již v patnácti letech jsem začal brigádně pracovat u dědy - Rudolfa Mendlíka v jeho firmě.
Nejdříve to byla práce u smetáku a lopaty a postupně jsem se začal zabývat problematikou
elektro. Poté jsem vystudoval střední školu v tomto oboru. Děda postupně zjistil, že mám
vztah jak k problematice, tak k firmě. V roce 2012 byla firma převedena na mou osobu.
Máte rodinu? Jaké máte koníčky? Dá se skloubit podnikání s volným časem?
Jsem svobodný, bydlím v Orlové, ale plánuji bydlení v Petřvaldě. Mám zájem o byt na ul.
Kulturní. V Petřvaldě se mi líbí, je to velmi zajímavé město. Je klidné a s velkým množstvím
zeleně. Oceňuji velmi dobrou dostupnost do okolních měst a také zlepšení kvality životního
prostředí. Mým velkým koníčkem je horolezectví. Asi před pěti lety jsem se začlenil ke
karvinským horolezcům, kde jsem organizován do dnešní doby. Také velmi rád cestuji a
lyžuji.
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A jde skloubit podnikání s koníčky? Je to časově horší, ale když člověk chce, vždycky si čas
najde. Nejraději zdolávám stěnu v tělocvičně Gymnázia v Orlové, ale také rád zajíždím do
tělocvičny v Ostravě. Preferuji alespoň jedenkrát ročně dovolenou na lyžích.
V současné době máte uzavřenou smlouvu s městem Petřvald v oblasti veřejného osvětlení
(VO). Vidíte do budoucna možnost úspory z městského rozpočtu v této oblasti a kde?
Musím konstatovat, že veřejné osvětlení během roku bylo rozšířeno o pět kusů světelných
zdrojů. A celková úspory na VO v roce 2012 oproti roku 2011 činila 15% (cca 150 370,- Kč).
K úsporám přispěla:
- montáž kompenzátorů napětí ES-25 na rozvaděče VO v počtu 13 ks
- výměna zastaralých sodíkových světelných zdrojů za moderní EKO-LED osvětlení
s časovači (cca 60 ks)
- výměna stávajícího volného vedení AlFe za vedení AES 2x25 mm (celkem 2565 m
kabelu)
- pravidelná kontrola a seřizování čidel ASPON pro sepnutí osvětlení
Popřejme panu Radku Mendlíkovi, aby se mu podařilo dalšími úspornými opatřeními
snížit finanční prostředky určené v rozpočtu města na veřejné osvětlení. A také, aby se
mu dařilo jak v podnikání, tak i v jeho soukromém životě.
Za rozhovor děkuje
JaS

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Součástí adventní doby se již tradičně stalo i setkání s jubilanty v obřadní síni MěÚ. Také
letos byli srdečně zváni ti, kteří paní matrikářce I. Tomkové potvrdili svou účast na tomto
slavnostním obřadu.
Byl to pan Miroslav Trombik, pan František Klamo a pan Miroslav Marenčák.
Na začátku obřadu všechny přítomné srdečně přivítala starostka města J. Skálová, členka
zastupitelstva města Mgr. Š. Němcová přispěla ke skvělé atmosféře recitací básně. Hudební
trio tvořila Mgr. R. Bednadříková, L. Oczková, O. Zemánek.
Také děti ze ZUŠ Petřvald pod vedením vedoucí učitelky B. Ryšánkové a I. Matušů se před
jubilanty předvedly v tom nejlepším světle.
A co by to byl za předvánoční čas, kdybychom si společně nezazpívali? Zpěvníčky byly
rozdány a všichni jsme společně notovali koledy Nesem vám noviny, Štědrý večer nastal
apod.
Bylo to velmi milé a srdečné setkání jubilantů s členy komise pro občanské záležitosti.
Další setkání se uskuteční 16. března 2013. Pokud jste v tomto 1. čtvrtletí 2013 dosáhli věku
80, 85, 90, 95 a více let, jste velmi srdečně zváni k tomuto slavnostnímu obřadu. Je nutné
svou účast potvrdit u paní matrikářky I. Tomkové osobně nebo telefonicky (596 542 904),
popřípadě e-mailem: tomkova@petrvald-mesto.cz
JaS

KEEP SMILING GOSPEL
Tento pěvecký soubor vystoupil v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě v neděli 6. 1. 2013 na
NOVOROČNÍM KONCERTU. Gospelová hudba všem přítomným přinesla krásný kulturní
zážitek. Koncertu se zúčastnilo cca 110 diváků, kteří sledovali sbor nadšených pěveckých
amatérů z YMCA Orlová.
JaS
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
29. schůze Rady města Petřvaldu se konala 6. prosince 2012
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila záměr pronájmu pozemků parc. č. 1250/3, č. 1250/7 a č. 644/18 a části
pozemku parc. č. 644/2 kat. území Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
• o prominutí nájemného za měsíc prosinec 2012 nájemcům nebytových prostor v
objektu Kulturního domu v Petřvaldě na ulici Kulturní čp. 26 v souvislosti s nutnou
opravou potrubí ÚT a následným omezením provozu provozoven masáží, pedikúry
a kosmetiky.
• o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Gen. Svobody čp.
930, s účinností od 1. 1. 2013.
• poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč těmto dárcům krve: Martinu Miksovi,
Aleši Rakusovi, Petru Böhmovi, Martinu Cholevíkovi, Zdeňku Knyblovi, Petru
Kráčalíkovi, Jiřímu Sláčalovi, Mariánu Dubnickému, Romanu Dubnickému.
• o zpracování projektové dokumentace pod názvem „Úprava křížové cesty u kostela sv.
Jindřicha v Petřvaldě“ .
• povolit v souladu s § 34a) odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů Městskému úřadu Orlová, odboru výstavby použití znaku
města Petřvaldu na dokumentu s názvem 2. úplná aktualizace územně analytických
podkladů ORP Orlová.
RM stanovila počet zaměstnanců města Petřvald zařazených do městského úřadu a
organizační složky – Střediska údržby pro rok 2013.
RM vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30.11. 2012.

30. schůze Rady města Petřvaldu se konala 19. prosince 2012
RM rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v platném
znění a na základě protokolu o jednání hodnotící komise pro hodnocení nabídek, o výběru
nejvhodnější nabídky na zajištění „Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v
Petřvaldě“ a uzavření koncesní smlouvy s uchazečem: "Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s.,“ za cenu max. přípustnou 17,27 Kč/m3 bez DPH.
RM rozhodla
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou
bytovou jednotku v domě č.p 1614 v Petřvaldě na ul. Březinské.
• o uzavření smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7 500,- Kč se
Sportovním klubem Slavia Orlová, o.s., oddílem šachu. Dotace je účelově určena na
nákup pohárů a občerstvení pro šachový turnaj „Šachové rodiny na hranici“ konaný
dne 8.12.2012 v Kulturním domě Petřvald.
• o prominutí úhrady za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě na Kulturní
ulici č.p.26
SK Slavia Orlová, o.s.
při pořádání
mezinárodního turnaje
v Holandském šachu OPEN Petřvald 2012 dne 8.12.2012 a Ligy měst mládeže dne
22.12.2012.

16. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 19. prosince 2012
ZM schválilo v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů rozpočet města Petřvaldu na rok 2013.
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ZM vzalo na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2013.
ZM schválilo rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2014 a 2015.
ZM rozhodlo o úplatných a bezúplatných převodech pozemků.
ZM schválilo přípravu Integrované strategie území (ISÚ) na svém území v rámci Místní akční
skupiny Bohumínsko.
ZM vzalo na vědomí
• informace o přípravě žádosti o dotaci pro Místní akční skupinu Bohumínsko v rámci
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
• zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald za rok 2012.
• termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2013:
RM: 10.1., 21.2., 7.3., 11.4., 16.5., 13.6., 17.7., 14.8., 19.9., 17.10., 14.11., 5.12.
ZM: 20.2., 24.4., 26.6., 18.9., 30.10., 18.12.

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2013 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou
rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového
výhledu města Petřvaldu na rok 2013, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní,
z vyhlášky č. 281/2012 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech
celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti
daňových příjmů roku 2012 a predikce daňových příjmů na rok 2013.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je
sestaven v objemu 79 635 000 Kč, ve výdajové části v objemu 80 830 000 Kč. K dokrytí
výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu.

Příjmy rozpočtu města Petřvaldu v roce 2013

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

Kč
67 440 000
13 820 000
350 000
1 450 000
13 410 000
28 650 000
3 800 000
240 000
20 000
200 000
2 300 000
200 000
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1511 Daň z nemovitostí
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
2212 Přijaté sankční platby
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
2460 Splátky půjček
Třída 4 - Přijaté transfery celkem
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4134 Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci

3 000 000
9 795 000
5 210 000
60 000
125 000
3 880 000
2 000
70 000
40 000
10 000
185 000
150 000
63 000
3 020 000
2 400 000
620 000
80 255 000
620 000
79 635 000

Financování v roce 2013

Druhové členění - položka
8115 Převod prostředků ze sociálního fondu
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Kč
41 000
1 154 000
1 195 000

Výdaje rozpočtu města Petřvaldu v roce 2013

Odvětvové třídění – paragraf

Kč
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1014 Ozdravování hospodářských zvířat
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
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
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.
4357 Domovy
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
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)
Konsolidace výdajů (- § 6330)
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

Ztráty a nálezy
V měsíci prosinci se našly
• klíče k vozidlu VW - 4 ks
Místo nálezu: Petřvald ul. Josefa Rohla před garáží č.e. 77

700 000
2 740 000
446 000
3 990 000
2 500 000
2 004 000
7 640 000
2 084 000
26 000
90 000
274 000
4 637 000
675 000
348 000
540 000
165 000
70 000
6 110 000
4 803 000
757 000
8 645 000
8 100 000
50 000
2 383 000
105 000
1 224 000
100 000
162 000
10 000
30 000
10 000
360 000
1 859 000
16 748 000
50 000
345 000
620 000
50 000
81 450 000
620 000
80 830 000
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• mobilní telefon NOKIA černé barvy
Místo nálezu: Petřvald ul. Na Parcelaci u domu čp. 1425
• 1 ks lopata, 1 ks kovové hrábě a 6 ks bílých splétaných pytlů
Místo nálezu: Petřvald ul. Podlesní u objektu BS6 RPG
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na
čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová

MĚSTO PETŘVALD
nabízí k pronájmu nebytový prostor
na ul.Šenovské čp. 356
Jedná se o nebytový prostor o celkové ploše 624,46 m2 – učebny, tělocvična, šatny a
příslušenství.
Bližší informace poskytne na tel. č. 596 542 918 p. S. Budinová nebo
na tel. č. 596 542 903 Mgr. L. Polková

Pozdrav z Benjamínu
Zařízení Benjamín poskytuje celoroční pobytovou službu dětem a mladým dospělým se
středním, těžkým až hlubokým mentálním postižením, DMO a také kombinovanými vadami.
Také k nám do Benjamínu zavítal Mikuláš v doprovodu anděla a čertíka. Přinesli k nám nejen
dárečky, ale také sváteční náladu a předvánoční atmosféru, o kterou jsme se podělili s rodiči,
kamarády a přáteli. V tom nám pomohli zaměstnanci firmy Mölnlycke Health Care Klinipro,
kteří do Benjamínu přicházejí již několik let a i díky nim se uživatelé mohou na Mikuláše
těšit. Chtěli bychom jim za to moc poděkovat a také ostatním zaměstnancům této firmy, kteří
přispěli k finančnímu daru, který jsme dostali. Mikulášská nadílka byla bohatá i díky daru
Městského úřadu v Petřvaldě, a proto moc děkujeme paní starostce Jarmile Skálové i všem
pracovníkům úřadu, protože nám udělali velkou radost. Nemůžeme zapomenout také na dar
od Lékárny Camilla z Petřvaldu, kterého si moc vážíme a i za něj moc děkujeme. Velmi
příjemně nás překvapila paní Marie Peterová z Orlové, která nám přivezla výborné cukroví
nebo manželé Čtvrtkovi, kteří byli našimi pravidelnými dárci. Poděkovat za finanční dar
bychom chtěli pracovníkům Rubáňového kolektivu hlavního předáka pana T. Sweda, úseku
vedoucího R. Kubánka. Moc si toho vážíme. Darem, ať už finančním nebo věcným, nám
pomohli i mnozí další. Takže chceme touto cestou poděkovat panu Sedláčkovi, manželům
Sladkovským, paním Štěrbové, Krömerové, Červené, Svobodové, Pařízkové a Peterové. Také
jim všem patří náš dík. Nemůžeme zapomenout na poděkování našim dobrovolníkům, kteří
navštěvují naše uživatele a nezapomněli na ně ani o Vánocích.
Krásným vánočním dárkem byla podpora našich projektů. Mohli jsme tak nakoupit různé
pomůcky dle potřeb našich uživatelů v hodnotě 56 000,- Kč, které jsme dostali od České
pošty, s. p.
Díky Nadačnímu fondu EVRAZ, který finančně podpořil dva naše projekty v celkové výši
171 000,-Kč, může naše zařízení poskytovat po celý rok 2013 canisterapii, která díky podpoře
nadačního fondu v Benjamínu probíhá již několik let. Finanční podpora Nadačního fondu
EVRAZ nám umožní po celý rok 2013 realizovat muzikoterapii pod odborným vedením, což
pomáhá nejen našim uživatelům, ale také pracovníkům, kteří tak získávají nové dovednosti,
které pak uplatňují při poskytovaní služby a k jejímu zkvalitnění.
Za podporu všech těchto projektů České poště, s. p. i Nadačnímu fondu EVRAZ srdečně
děkujeme.
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Závěrem bychom tedy chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří nám pomáhají a přispívají
k tomu, že můžeme společně zkvalitnit život dětem i mládeži s těžkým zdravotním
postižením.
Přejeme vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2013.
My všichni z Benjamínu
INFORMACE CESTUJÍCÍM – sdělení Dopravního podniku Ostrava a.s.
Město Petřvald obdrželo dopis od Dopravního podniku Ostrava a.s, ve kterém nás mimo jiné
informoval, že od 3.3. 2013 dojde ke změně v organizaci dopravy, kdy některé spoje budou
zrušeny na území města Ostravy, a tudíž nebudou moci být vedeny ani ve svém příměstském
úseku, případně budou vedeny odchylně od dnešního stavu. Omezení se týká linky č.30, kdy
se počítá se zachováním všech spojů, ale s nasazením pouze standardních autobusů a
s vedením všech spojů přes zastávku Důl Fučík 1, aby bylo kompenzováno významné
omezení linky č.29 v tomto úseku a zachována dopravní obslužnost rozsáhlé zástavby kolem
zastávky U Kaple, přičemž zastávka Petřvald - lékárna má dopravní obsluhu zajištěnou
dostatečně jinými linkami ODIS, především č. 531 a 551 (spoje Ostrava – Karviná a OstravaOrlová).
Radana Gojová, referent odboru výstavby a ŽP

Nemoc a trpělivost
Světový den nemocných se připomíná každoročně 11. února z podnětu papeže
blahoslaveného Jana Pavla II. od roku 1993. On sám již v závěru svého života nesl kříž
nemoci spolu s nespočetným zástupem lidí stižených nemocí.
Napsal jim tato nádherná slova:
Obracím se nyní k těm, kteří na těle i na duchu zakoušejí tíži utrpení. Každému z nich znovu
vyjadřuji svou lásku a svoji duchovní blízkost. Chtěl bych zároveň připomenout, že lidský život
je vždycky Božím darem, i když je poznamenán tělesnými trýzněmi všeho druhu; je to „dar“,
který je třeba zhodnotit pro církev a pro svět.
Jistě, kdo trpí, nesmí být nikdy ponechán sám sobě. Proto mi leží na srdci, abych se obrátil
slovy opravdového ocenění na ty, kteří se prostě a v duchu služby dávají k dispozici
nemocným a snaží se ulehčovat jejich bolesti, a, pokud je možné, zbavit je choroby díky
pokrokům lékařského umění. Myslím zvláště na zdravotnické pracovníky, na lékaře,
ošetřovatele, vědce a badatele, ale i na nemocniční kaplany a dobrovolníky. Je to velký skutek
lásky starat se o toho, kdo trpí! (Jan Pavel II., 2004)
Je škoda, že z „pacientů“ se stali „klienti“ sektoru zdravotnictví. Pojem pacient vychází z
jazykového kořene „pati“, což znamená trpět, snášet. Jenže trpělivost nebývá zrovna naší
silnou stránkou, stejně jako vytrvalost. My chceme pokrok, úspěch a zdraví... ale při setkání s
nemocí nezbývá než učit se trpělivosti.
Kdo je trpělivý? – Ten, u koho vítězí stálost, výdrž a odvaha nad zklamáním, strachem a
hněvem; ten, kdo se hned nevzdává a kdo to zkusí ještě jednou; ten, kdo v utrpení nevidí jen
nesmyslnost, ale snaží se je nést a objevit jejich smysl.
Číňané mají přísloví: „Síla vychází z trpělivosti. Postupem času a s trpělivostí se z
morušového listí stane hedvábí.“ Ale žádá si to svůj čas. Vývoj a zrání znamená proces.
Chvilku to trvá, než se květ rozvije. I semeno klíčí jen pozvolna. Hovoří se také o „procesu
uzdravování“. Být trpělivý znamená vytrvat, umět moudře vyčkávat, dokud se neobjeví řešení
a dokud se nenabídne odpověď. Trpělivost patří k božským vlastnostem.
Básník Rainer Maria Rilke píše v jednom dopisu svému příteli Franzi Xaveru Kappusovi:
„Mít trpělivost se vším, co je v našem srdci nedořešeno, a snažit se najít zalíbení v otázkách,
jako by to byly zavřené komnaty nebo knihy psané neznámou řečí. Nechtějte znát okamžitě
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odpovědi, které vám nemohou být poskytnuty, protože byste je nedokázal žít. Jde o to, žít
všechno. V daném okamžiku žijte své otázky. Možná pak za nějakou dobu, ponenáhlu a
nepozorovaně, začnete jednoho dne žít i odpovědi.“
Není snadné mít trpělivost s vlastními břemeny. „Schopnost něco vydržet se v dnešní době víc
a víc vytrácí,“ píše Anselm Grün. A přece ji nezbytně potřebujeme, abychom se dokázali
vypořádat se životem a abychom uměli řešit problémy našeho světa s nadějí. Trpělivost je
umění doufat.
Odpovědi na životní otázky spojené se smyslem našeho života, smíření s lidmi … to je velký
životní úkol. V nemoci máme jednu devizu: čas. Čas nemocného člověka je nesmírně vzácný.
V něčem cítíme blízkost konce a krátkost času, který vybízí k naléhavosti. Na druhou stranu
má nemocný člověk „příliš mnoho“ času, s nímž si neví rady, jak jej naplnit. A právě v tu
chvíli je třeba ctnosti trpělivosti a blízkosti druhých lidí, kteří se sami budou učit trpělivosti s
nemocným člověkem.
Kromě odborné lékařské pomoci je třeba dbát na celistvou péči o člověka. Nabídnout pomoc
k porozumění duchovnímu rozměru, lidské duši, a doprovázení na cestě lidské duše.
Církev nabízí nemocným svou pomoc. Pomazání nemocných není „posledním pomazáním“,
nýbrž modlitbou církve, která posiluje a působí uzdravení duše a někdy vede i k tělesnému
uzdravení, podle Boží moudrosti.
V neděli 10. února bude udělována při bohoslužbě těm, kdo budou chtít tuto svátost přijmout.
Lze však také bez problémů požádat, abych vás nebo vaše blízké navštívil a ve společné
modlitbě naplnili slova Bible: „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad
ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej
pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“
Přeji všem hojnost zdraví...
P. Vít Zatloukal, farář petřvaldský
Poděkování za Tříkrálovou sbírku
V prvním lednovém týdnu jste mohli potkat také v našem městě skupinky koledníků
Tříkrálové sbírky. Díky jejich obětavosti, díky vstřícnému přijetí občanů a díky štědrosti
dárců, kteří přispěli na charitní projekty pro potřebné. Výši částky, která se vybrala v
Petřvaldě, uvedeme v příštím čísle Petřvaldských novin.

Kynologická organizace Petřvald
zahajuje dne 10.2.2013 kynologický výcvik základní poslušnosti pro veřejnost.
Výcvik bude probíhat každou neděli od 9.00 hod v areálu cvičáku - Petřvald, ul. Na Hranici.
Zveme nejen všechny účastníky předešlých kurzů, ale všechny, kteří mají zájem naučit svého
pejska základy poslušnosti, popř. odnaučit nežádoucím činnostem, aby se přišli podívat. Rádi
vám poradíme a pomůžeme.
Podrobnosti na tel. čísle 608 771 088 nebo www.kkpetrvald.webnode.cz

Středisko kulturních služeb Petřvald
Zveme vás na únorové akce
Pohádka pro malé i velké - Kulturní dům Petřvald pondělí 4. 2. 2013 v 16.00 hodin.
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Divadlo KAPSA Andělská Hora uvádí nový dětský písničkál

Zvířátka a loupežníci aneb o Jankovi a jeho zvířátkách
Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali
nový domov, když je jejich staří pánové vyhnali. Při svém putování narazí v černém lese na
kohouta, který hledá pomoc pro Kordulku.
Té se loupežníci usadili v její chaloupce a ona jim musí sloužit. Když se ovšem ke zvířátkům
přidá toulavý Janek, mají se loupežníci nač těšit.
Veselá a svižná pohádka plná písniček pobaví malé i velké diváky.
Vstupné děti 40.- Kč, dospělí 50.- Kč.

TEMATICKÉ BESEDY O CUKROVCE
Každý první čtvrtek v měsíce v SKS místnost č. 5. – ZDARMA
7.2.2013 – 16.30 hodin
Ve spolupráci s MUDr. Chudobou a MUDr. Kremerovou pro vás připravila
diabetologická a edukační sestra Zdeňka Čočková
Chcete zkontrolovat inzulínové pero, či pomoci s glukometrem?
Vezměte je s sebou.
Tentokrát vám sestra poradí, jak se správně stravovat při cukrovce a pomůže sestavit vzorový
jídelníček, na kterém vám vysvětlí, jak držet cukr pod kontrolou.

AUTOBUSOVÝ ZIMNÍ VÝLET DO HOR PRO RODIČE, DĚTI A
SENIORY
ve středu 13. 2. 2013
Cílem cesty budou PUSTEVNY a RADHOŠT.
Autobus nás vyveze téměř nahoru na Pustevny a tam se pak můžeme rozdělit do
několika skupin.
Lyžaři se mohou vyřádit na sjezdovce, turisté se projít a běžkaři proběhnout. Podle fyzických
možností si můžete udělat procházku na Pustevnách a prohlídnout zasněžené krásy
Jurkovičových staveb nebo se vydat na pouť k Radegastovi a Kapli sv. Cyrila a Metoděje.
Předpokládám, že na Pustevnách strávíme okolo 6 hodin.
Odjíždíme od Penny v 8.30,
předpokládaný odjezd z Pusteven 16.00
Cena jízdenky 150,- Kč
Přihlášky na tel. 596 541 648 nebo mobil 723 909 247 (i SMS)
nebo e-mailem petrvald.sks@atlas.cz do středy 6. 2. 2012
Pustevny – 1018m n.m., oblíbené výletní místo
Horské sedlo Pustevny je jedním z nejvýznamnějších míst v Beskydech. Nachází se v
Radhošťské hornatině mezi horou Radhošť a Tanečnice. Na Pustevnách najdeme starou
valašskou zvoničku a vyhlídkový altán Cyrilka v blízkosti nepřístupné stejnojmenné
jeskyně. Pustevny jsou oblíbeným místem lyžařů. Lyžarský areál na Pustevnách má 11 vleků
a 9 sjezdovek, nedaleko je i malý skokanský můstek. Na své si zde přijdou i milovníci
procházek a túr. Na Pustevnách začíná naučná stezka Radegast a Čertův mlýn. Čertův mlýn
(1205 m) je přístupný po červené značce. Radhošť je přístupný po modré značce (cestou
minete sochu pohanského boha Radegasta). Protože je tato trasa nenáročná, počítejte zde o
víkendech za hezkého počasí a o prázdninách se spoustou turistů.
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Zájezd do divadla nejen pro seniory
Národní divadlo moravskoslezské –Divadlo Antonína Dvořáka
Vstupenky objednávejte na tel. 596 541 648, mob. 723 909 247
do 15. 2. 2013
Neděle 24.2.2013 17:00 - 19:30
ALFRED CATALANI: LA WALLY opera
„Ebben? Ne andrò lontana" (No a? Odejdu odtud daleko) – tak začíná proslulá árie z La
Wally, která zdobí repertoár nejedné světové sopranistky. A přesto je vzácností slyšet tuto
operu celou.
I proto půjde o operní událost sezony. La Wally je typickým příkladem italského verismu –
opera plná krásných melodií a vypjatých dramatických situací, navíc je její děj situován do
neobvyklého prostředí vesnice vysoko v Alpách v době kolem roku 1800.
Tato dramatická opera, která se odehrává v drsném prostředí hor, se hraje zřídka i ve světě.
Není to však proto, že by to nebyl titul přitažlivý. O opaku svědčí, že vedení divadla získalo
pro hlavní role pěvce mezinárodního renomé.
Autor, méně známý současník Giacomo Pucciniho, si vybral námět zasazený do Tyrolska
kolem roku 1800. Dcera tamního sedláka Wally odmítne sňatek, do kterého ji nutí otec.
Raději opustí rodnou vesnici a začne žít v horách. Předtím se zamiluje do mladíka ze sousední
vsi Giuseppe Hagenbacha.
Wally ztvárnila jedna z nejuznávanějších českých operních pěvkyň Eva Urbanová. „Po této
roli jsem opravdu toužila. Před několika lety mi řekla Renata Scotto, se kterou jsem se právě
připravovala na Toscu v Metropolitní opeře, že bych byla ideální představitelka Wally.
Věděla jsem jen, že ta opera existuje, ale nikdy jsem ji neslyšela. Hned jsem si běžela koupit
cédéčko s mou oblíbenou interpretkou a poté jsem utíkala i pro klavírní výtah této opery.
Nečekala bych, že nabídka jednou přijde právě z Ostravy,“ vyprávěla Urbanová.
Podobně La Wally nadchla šéfa opery a dirigenta Roberta Jindru. „Opera je to strhující, hudba
naprosto spontánní, energická, dramatická, melodická. Má všechny atributy úspěšné opery.
Problémem je, že je po všech stránkách těžká pro interprety a má trochu zvláštní námět,“
uvedl Jindra. Dodal, že závěr, kdy milenci skončí pod lavinou, je vůbec nejkurióznější
v dějinách opery. „Je těžké to udělat tak, aby to nebylo směšné,“ připustil Jindra. Zdůraznil,
že by nebylo možné La Wally uvést bez toho, aniž by se jim podařilo zajistit kvalitní
obsazení. Na ostravském jevišti se budou ve dvou alternacích střídat špičkoví operní pěvci.
V hlavních rolích to bude dvojice Urbanová a Ginaluca Zimpieri a vynikající sopranistce Olze
Romanko bude partnerem argentinský tenorista Gustavo Porta.
Operou La Wally pokračuje ostravské divadlo v objevném uvádění neotřelých a kvalitních
operních titulů, které jsou nepřízní osudu zapomenuté. „Věřím, že La Wally bude objevem
nejen pro českého diváka a že to bude, i díky skvělému obsazení a nastudování, událost operní
sezony u nás,“ řekl ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil.
Odjezdy autobusu :
Havířov - spořitelna
15.45 hod.
Petřvald - Finské domky
15.55 hod.
16.00 hod.
Petřvald - MěÚ
Petřvald - Parcelace
16.05 hod.
Petřvald - DPS
16.10 hod.
Petřvald – kaple
16.12 hod.
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K L A S - Klub aktivních seniorů
Pravidelné středeční vycházky v 13.30 hod. po vzájemné dohodě podle počasí.
Kontaktujte SKS: 723 909 247
Schůzky v SKS
V první polovině měsíce schůzka nebude, sejdeme se na zájezdě na Pustevny - 13.2.2013
a v sobotu 16. 2. v 13 .40 hod. na autobusové zastávce (u spořitelny) a pojedeme se podívat
na Slezskoostravský hrad s masopustní zábavou.
Organizátor Miluška: milca8@seznam.cz
Další informace SKS: mobil 723 909 247
Masopust na Slezskoostravském hradě
Termín: 16. 2. 2013
Otevírací doba: 10.00 – 18.00 hod.
Areál Slezskoostravského hradu ožije 16. února 2013 pravou masopustní zábavou!
Těšit se můžete na hradní zabíjačku, nebudou chybět jitrnice, jelita, ovar nebo zabíjačková
polévka. O zábavu se postará rej masopustních masek a soutěže, ve kterých můžete vyhrát
třeba jelito či jitrnici. Masopustní sobota na Slezskoostravském hradě bude vonět zábavou,
chutným jídlem a příjemným zážitkem.
A pozor! Kdo přijde v masopustní masce, má vstup zdarma a může se zúčastnit soutěže o
nejkrásnější masku.
Vstupné:
Dospělí 90,- Kč
Děti, důchodci, studenti, ZTP 40,- Kč
PŘIPRAVUJEME
VÍDEŇ- zájezd pro milovníky umění
V sobotu 25. května 2013 vyrazíme na jarní zájezd do Vídně.
Hlavním programem tohoto zájezdu, kromě prohlídky historického centra města, bude
návštěva galerie ALBERTINA, kde od 29. 3. 2013 - 14.07.2013 můžete zhlédnout
mistrovská díla předních nizozemských umělců Hieronyma Bosche, Pietera Bruegela st.,
Maartena van Heemskercka, Hendricka Goltziuse, Rembrandta, Antona van Dycka a
Petera Paula Rubense.
Cena: 550.- Kč – vstupné do galerie si každý hradí sám.

KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ- informace
KARVINÁ
Městský dům kultury Karviná
KRISTÍNA - koncert populární slovenské zpěvačky
14. 2. 2013 v 19.00 hod.
FOTO viz. náhled e-mail.
Divadelní společnost Háta
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH v hlavní roli s MARTINEM ZOUNAREM
19. 2. 2013 v 19.00 hod.
Vlastní příběh, plný humorných záměn i dramatických zvratů, se odehraje během několika
hodin.
Tom Kewood - Martin Zounar
Dick Kewood - Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček
Harry Kewood - Filip Tomsa
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Linda, Tomova žena - Adéla Gondíková
Kateřina - Jana Birgusová, Hana Kusnjerová
Andreas, její dědeček - Petr Pospíchal, Marcel Vašinka
Konstábl Downs - Petr Gelnar, Lukáš Pečenka
Paní Poterová - Ivana Andrlová, Vlasta Žehrová, Olina Želenská
Nataša - Lucie Svobodová, Jana Zenáhlíková

MěDK Karviná
PŘEDNÁŠKA LÉČITELE Ing. Miroslava Hrabici
v úterý 19.2. 2013 v 16.30 hod.

Co nám tělo nemocí či bolestí říká

•
•
•
•
•
•
•

Přednášející: Ing. Miroslav Hrabica - autor knih o zdraví a lidském hledání, který také
dobrým slovem, radami i laskavýma rukama pomáhá trpícím ke zdraví a štěstí
léčení lidí jako pokorná služba druhým
pár nemocí i rad, jak přispět k jejich vyléčení
ztuhlá a bolestivá krční páteř, narušená činnost štítné žlázy
bolesti v bederní a křížové oblasti i jdoucí do dolních končetin
potíže s trávením, pálení žáhy a pocení nohou
onemocnění gynekologická a prsou
pohlazení slovem

HAVÍŘOV
KULTURNÍ DŮM RADOST HAVÍŘOV
Přehled koncertů vážné hudby - jaro 2013
Přicházíme s nabídkou pro další koncertní sezonu, abychom vám nejen navrhli program pro
některý z podvečerů, ale především vás připravovanou řadou koncertů potěšili.
ÚNOR
20. 2. Korngold quartet
Vstupné: 150; 120; 100 Kč
BŘEZEN
5. 3. Brahms trio
Vstupné: 150; 120; 100 Kč
DUBEN
10.4. Libor Janeček - kytara
Kristina Vaculová - flétna
Vstupné: 120; 80; 80 Kč
KVĚTEN
3. 5. Philippe Portejoie (Francie)- safoxon
Frédérigue Lagarde (Francie ) - klavír

23
Vstupné: 160; 130; 100 Kč
Dům kultury Petra Bezruče HAVÍŘOV
Petr Abraham - MOJE HRA
22. 2. 2013 v 19.00 hodin - velký sál
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě protekl mezi prsty.
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Zuzana Bydžovská, Adéla
Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná a Martin Kubačák
Vstupné: 350,-330,-310,-Kč - předprodej vstupenek od 7.1.2013

OSTRAVA
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ OSTRAVA
Jan Zrzavý: Božská hra
Výstava přinese nový pohled na tvorbu i osobnost významného českého umělce Jana
Zrzavého. Expozice bude tematicky rozdělena do několika částí, které se budou zabývat
umělcovou osobností, starověkými náměty, ilustracemi, díly inspirovanými cestováním, ale
také jedinečným vztahem Jana Zrzavého k Ostravě.
Výstava, kterou na míru všech sálů budovy ostravského Domu umění připravili Lenka
Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Zuzana Novotná a Karel Srp, se uskuteční u příležitosti
osmdesátiletého výročí umělcovy expozice v Ostravě. Výstavní projekt bude doplněn o
fotografie Jana Zrzavého, které vytvořili přední čeští fotografové. Zajímavostí bude také
audio ukázka mluveného slova Jana Zrzavého a projekce jednoho z dobových televizních
dokumentů o tomto jedinečném umělci.
Představeno bude zhruba 250 exponátů od více než 30 veřejných i soukromých zapůjčitelů.
Návštěvníkům se tak naskytne zcela unikátní setkání s pestrou škálou prací tohoto solitéra a
zároveň klasika české výtvarné scény dvacátého století. Expozici doplní také vzdělávací
programy pro školy i veřejnost a interaktivní část zaměřená na nejmenší návštěvníky.
Spoluorganizátorem výstavy je Národní galerie v Praze.
Dům kultury Petra Bezruče Ostrava
BRATŘI NEDVĚDOVÉ spolu míří do Ostravy!
Úterý 7. 2. 2013 v 19.00 hodin.
Legendární stálice českého folkového, country a trampského stylu.
Ptáte se, kdo to může být? No přece nikdo jiný než BRATŘI NEDVĚDOVÉ s kapelami !!!
A to v rámci svého společného koncertu s názvem VZÁCNÉ SETKÁNÍ HONZY A
FRANTIŠKA NEDVĚDŮ! A ne zvlášť, ale opět na jednom pódiu!!! A vězte, že se můžete
už teď těšit na protřelé a legendární songy, které jsme si všichni zpívali jako malí i velcí u
táboráku a nejen u něj, jako jsou Stánky, Ptáčata, Frankie Dlouhán, Na kameni kámen a
takto bychom mohli ještě dlouho pokračovat ve vyjmenovávání.
Na samých počátcích založili Bratři Nedvědové kapelu Toronto, která byla později
přejmenována na Brontosaury a společně vystupovali i ve skupině Spirituál Kvintet. Později
se však dali každý na sólovou dráhu. V roce 1996 vystoupili společně na pražském Strahově,
kde slavil Honza Nedvěd megakoncertem své padesáté narozeniny a kam přišlo
neuvěřitelných 75 tisíc diváků!!!
A protože je dnes velká vzácnost vidět tyto bratry hrát a zpívat ve stejnou dobu a na stejném
pódiu, neměli byste si nechat tento jedinečný koncert ujít! Koncerty jsou zpravidla beznadějně
vyprodané.
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Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
spolu s novým rokem přinášíme také krátké zhodnocení, jak si naše/vaše knihovna ☺ vedla
v roce 2012.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2012 je 24 018 knih. Pro děti a mládež je z tohoto počtu
6 220 knih. V roce 2012 se nakoupilo 1 116 nových knih a vyřadilo z důvodu opotřebení,
zastaralosti nebo ztráty 1 085. Počet exemplářů periodik docházejícího tisku byl v loňském
roce 98.
V roce 2012 bylo zaregistrováno 670 uživatelů knihovny, z toho do 15 -ti let 216. Naši
knihovnu celkem loni navštívilo 9 621 návštěvníků. Z tohoto počtu 1 110 návštěvníků
využilo internet, 1 197 se zúčastnilo kulturních a 341 vzdělávacích akcí. 699 návštěvníků
využilo našich on-line služeb.
V roce 2012 si naši čtenáři vypůjčili celkem 47 885 knih a časopisů. Z toho 5 927 ks tvořila
naučná literatura pro dospělé uživatele, 26 815 ks krásná literatura pro dospělé čtenáře, 1972
ks naučná literatura pro děti a 7 038 ks krásná literatura pro děti. Časopisů bylo vypůjčeno 5
865 ks.
Čtenáři měli možnost využít MVS – což je meziknihovní výpůjční služba a knihu, kterou u
nás nenašli, si naším prostřednictvím objednat z jiné knihovny. Cena za tuto službu je 50 Kč
(poštovné, balné), v případě dovozu knihy z Karviné a okolí ZDARMA. Loni byla tato služba
využita celkem 75 krát.
V loňském roce se v knihovně uskutečnilo celkem 55 kulturních a vzdělávacích akcí:
Valentýnské tvoření, hra Shakes a Fidget, Noc s Andersenem, Velikonoční soutěžení, Velký
slet čarodějnic, aktivně jsme se účastnily na organizaci Dětského dne, Skoku do prázdnin a
řady prázdninových akcí ve spolupráci s SKS Petřvald, Čti – žij zdravě (odpoledne pro zdraví
těla a duše), Drakiáda, Velké říjnové společné čtení – v rámci Týdne knihoven, beseda pro
školy s paní redaktorkou „Jak se dělá časopis?“, Pasování prvňáčků na čtenáře, Den pro
dětskou knihu, burzy sběratelských samolepek, jednotlivé knihovnické lekce a besedy pro
žáky ZŠ a mnoho dalších. Při knihovně funguje Klub deskových her, Klub maminek a Galerie
Nad knihami.

Galerie Nad knihami
Únor a březen 2013
Výstava prací posluchačů Střediska pro rozvoj umění VIRIDIAN z Ostravy.

Klub deskových her
Máte rádi hlavolamy a moderní deskové hry? Ano, ale nemáte je doma, či si je s kým zahrát?
Nevadí, ať už jsi malý nebo velký, přijď v pátky do knihovny, protože dětské oddělení se od
13:00-17:00 promění v hráčské doupě.

Klub maminek
Únor 2013
Úterý 5. 2., 19. 2.
Březen 2013
Úterý 5. 3., 19. 3.
Duben 2013
Úterý 2. 4., 16. 4.

Jarní prázdniny!!!
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Úterý 12. února 2013, 11:00!!! Přijďte včas!
Hobit, aneb cesta tam a zase zpátky - tematická hra v knihovně na motivy knihy J.R.R.
Tolkiena a filmu, který se objevil v prosinci v kinech. Určeno pro všechny děti, které mají
rády dobrodružství a zábavu. S sebou pohodlné oblečení a přezůvky, případně svačinu a pití.
Program bude tak na dvě hodiny.
Čtvrtek 14. února 2013, 11:00
Tradiční Valentýnské tvoření.

Čtení pomáhá!!!
Milí žáci a studenti,
pokud rádi čtete, máme pro vás tip, jak přečtené knihy zúročit a pomoci těm, kteří to
potřebují. V knihovně jsme označily vybrané knihy logem akce ČTENÍ POHÁHÁ, po
přečtení těchto knih lze na stránkách www.ctenipomaha.cz vyplnit kvíz o dané knize a kredit
v hodnotě 50 Kč, který za to dostanete, můžete věnovat na charitu. Naše knihovna se
přimlouvá za projekt Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka, kterého se pak zúčastňují
prvňáčci ze ZŠ Petřvald!

•
•
•

Pravidla:
Čtenáři:
Projektu se mohou zúčastnit pouze žáci základních škol a studenti prezenční formy středních
škol v České republice. Každý čtenář bude zařazen do jedné z kategorií:
1.–5. třída ZŠ
6.–9. třída ZŠ a 1.–4. ročník osmiletých gymnázií
SŠ a 5.–8. ročník osmiletých gymnázií
Čtenáři mohou získat odměnu pouze za přečtené knihy ze své kategorie nebo z kategorie
o jednu úroveň vyšší.
Pokud čtenář uvede při registraci nepravdivé údaje, může být jeho účet zrušen, včetně všech
kreditů, které získal.
Testy:
Pro testování musí být čtenář přihlášen. Každý test trvá 5 minut. Každou knihu je možné
testovat pouze třikrát. Po třetím neúspěšném pokusu lze knihu znovu testovat až za týden.
Úspěšný je pouze takový test, u kterého byly zodpovězeny všechny odpovědi správně.
Po úspěšném testu již nelze test opakovat - za každou knihu lze získat pouze 1 kredit.
Příspěvky:
Odměnu za přečtení knihy získá čtenář pouze v případě správně zodpovězeného testu.
Za každý úspěšný test bude připsáno 50 korun kreditu. Kredit 50 korun lze převést pouze na
jednu charitu. V případě, že bude mít čtenář úspěšně splněno více testů u více knih, může
kredit libovolně rozdělit mezi charity nebo věnovat veškerý kredit jedné charitě. Pokud byl
kredit již jednou přidělen, tak to není možné změnit.

Pozvánka na březen – měsíc čtenářů
V tento jinak běžný měsíc láká většina knihoven na území České republiky své čtenáře a
zatím nečtenáře mezi regály na řadu akcí a besed, snaží se vylepšovat poskytované služby,
prostředí a knihovní fondy. Řada knihoven stejně jako knihovna v Petřvaldě registruje tento
měsíc nové čtenáře zcela zdarma a probíhá také amnestie dlužníků. Cílem všech aktivit je
posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven
a informačních center. O připravovaných akcích vás budeme podrobněji informovat v příštím
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čísle Petřvaldských novin, na facebooku knihovny, plakátech a webových stránkách knihovny
a města Petřvald.
Za knihovnu knihovnice Lucie Šidlová a Monika Molinková
Tel.: 596 541 342
E-mail: petrvald.knihovna@atlas.cz
Fotky z akcí na http://knihpe.rajce.idnes.cz/

TJ PETŘVALD HEPO
MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tabulka okr. přeboru po podzimu
I. Petrovice
11 9 0 2 28 : 10 29
Sn Orlová
11 7 2 2 30 : 17 23
H. Žukov
11 6 2 3 28 : 29 20
Bohumín „B“
11 5 3 3 27 : 23 18
Louky
11 5 2 4 22 : 15 17
TJ Petřvald
11 5 1 5 30 : 17 16
Těrlicko
11 5 1 5 21 : 23 16
Sj Rychvald
11 4 3 4 35 : 21 15
B. Rychvald
11 3 1 7 14 : 41 10
Věřňovice
11 3 0 8 16 : 29 9
L. Petrovice „B“
11 2 2 7 23 : 30 8
H. Bludovice
11 2 1 8 21 : 40 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

FOTBALISTA ROKU 2012
P. Jonšta
3 150 minut
L. Chromik
2 965
T. Budina
2 893
L. Ligocki
2 630
P. Hlavinka
2 520
J. Režňák
2 262
O. Ševčík
1 800
J. Jaglář
1 733
T. Volný
1 725
S. Kostka
1 663
D. Vodák
1 485
M. Budina
1 398
J. Kičerka
1 387
J. Karkoška
1 288
R. Müller
1 271
M. Gorovič
1 240
R. Budina
1 173
M. Klimek
980
F. Žáček
893
J. Měšťánek
828
J. Kostka
799
M. Nalevajka
591
O. Kostka
380

35 utkání
35
36
30
34
32
22
23
20
29
17
18
24
16
24
25
14
17
13
13
12
15
6

1 branka
30 Král střelců
6
5
10
7
11
2
1
3
9
3
1
4
4
4
3

27
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

J. Levánszký
J. Doubek
P. Svoboda
O. Cudrák
T. Bezdíček
J. Cífka
P. Šilhánek
vlastní

366
195
90
87
80
45
8

8
6
2
3
2
1
1

1
1
1

Celkem odehráno utkání:
38 21 3 14 107 : 77
Z toho přípravných:
16 10 1 5
53 : 38
Mistrovských:
22 11 2 9
54 : 39
Trenér : J. Klimecký, asistent – O. Cudrák, ved. mužstva – P. Šilhánek.
DOROST
10. 11. –mistrovské utkání krajské soutěže (13. kolo )
H. Suchá – TJ Petřvald 1:6 (1:3)
Branky a asistence : 5.´M. Gorovič (L. Pavlas), 13.´ M. Gorovič (M. Dvořák ), 40.´ O. Kostka
(M. Gorovič), 76.´ R. Horvát (M. Gorovič), 80.´ M. Gorovič (L. Pavlas), 89.´ M. Gorovič (R. Horvát).
Domácí snížili na 1:2 v 15.min. střelou z 35 m.
Sestava: M. Paluv – F. Marek, D. Knorr, M. Dvořák, J. Cífka – O. Kostka (81.´vyloučen), L. Pavlas,
O. Cudrák, M. Gorovič – P. Bitala, L. Písečný (64.´R. Horvát).
Nejlepší hráč Hepa – M. Gorovič se podílel na všech 6 gólech !

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabulka krajské soutěže po podzimu
Stará Bělá
74 : 18 32
Frýdlant n. / O.
50 : 20 31
Frenštát p. / R.
59 : 28 27
I. Petrovice
46 : 19 22
Albrechtice
32 : 23 20
Jablunkov
20 : 16 19
Vratimov
30 : 27 17
Staré Město
23 : 28 16
D. Datyně
26 : 26 14
Stonava
27 : 29 14
H. Suchá
13 : 26 12
TJ Petřvald
27 : 69 8
Hrabová
23 : 62 7
Baška
16 : 75 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FOTBALISTA ROKU 2012 - DOROST
L. Pavlas
2 768 minut
33 utkání
J. Cífka
2 728
33
O. Cudrák
2 653
33
M. Dvořák
2 493
32
O. Kostka
2 472
29
F. Marek
2 093
27
D. Knorr
1 891
25

1 branka
22
3
-

5 asistencí
3
4
7
1
-
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

D. Kašniar
M. Slíva
O. Pytlík
R. Horvát
R. Pavlas
J. Stromský
V. Šelong
T. Matušík
M. Gorovič
P. Bitala
M. Sekera
J. Sklepek
M. Procházka
J. Kantor

1 509
1 425
1 299
1 293
1 270
1 022
1 000
823
712
704
581
319
213
120

20
17
23
27
16
16
12
17
11
17
18
4
3
4

2
1
5
1
1
2
23
1
1
-

1
1
3
4
2
4 Král střelců
4
1
1
-

Trenéři : Ing. P. Bitala, P. Dvořák, ved. mužstva – P. Sekera.

4. 1. – halové utkání :
Dorost TJ Petřvald – výbor oddílu kopané 16:16.
Hráno v Bartovicích Na Ještěrce systémem 4 + 1 na 2 x 35 minut.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Kuře žiguli
1 kuře, 200g nivy, 2 lžičky drceného rozmarýnu (nebo čerstvý), lžíce křenu nebo krenexu, asi
4 lžíce bílého vína, 1/8 (120g) másla, hlávkový salát na ozdobu.
Kuře rozpůlíme a obalíme ve strouhané nivě. Pokud sýr opadává, položíme kuře do pekáče a
nivu na něj nasypeme. Pak přidáme rozmarýn a poklademe plátky másla. Lehce podlijeme a v
rozehřáté troubě upečeme. Když je kuře hotové, vmícháme do šťávy křen a bílé víno a
necháme ještě přejít varem. Kuře nesolíme, protože dost slanosti získá od nivy. Jednotlivé
porce položíme na salátové listy a podáváme s hranolky nebo vařenými brambory.
Kuře španělské
1 kuře, 200g šunky nebo šunkového salámu, 2 lžíce másla, 2 lžíce oleje, 4 stroužky česneku, 5
rajčat, pepř, sůl.
Kuře naporcujeme a opečeme ze všech stran na másle. Mezitím v jiném hrnci rozehřejeme
olej a osmahneme na něm jemně usekaný česnek. Osmahneme jenom krátce, aby česnek
nezhořkl a hned přidáme kousíček másla, nakrájená rajčata, osolíme, opepříme a dusíme. Až
se šťáva vysmahne, podlijeme horkou vodou nebo vývarem, přidáme nasekanou šunku nebo
salám, porce opečeného kuřete a ještě pod pokličkou dodusíme doměkka. Podáváme s
brambory.
Kuře mnoha vůní
1 kuře, 200g olomouckých tvarůžků, 150g libovější anglické slaniny, palička česneku, 4
jablka, sůl, pepř, sladká paprika, olej.
Kuře zevnitř důkladně vymažeme utřeným česnekem. Dutinu naplníme pokrájenými tvarůžky
promíchanými se slaninou a řádně zašijeme. Kuře na povrchu lehce osolíme, položíme ho do
pekáče s olejem, obložíme polovinami neloupaných jablek a v troubě upečeme. Podléváme
podle potřeby.
Netradiční obalované kuře
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4 kusy kuřecích noh bez kůže, 120 ml bílého jogurtu, 40 g ovesných vloček, 45 ml mléka, 3
lžičky hořčice, 3 lžičky čerstvé a nebo sušené zelené petrželky či tymiánu, sůl, pepř dle chuti.
Nahřejeme troubu na 200 stupňů Celsia. Smícháme mléko se dvěma lžičkami hořčice, solí,
pepřem a potřeme připravené kuře, které pak obalujeme v ovesných vločkách. Připravené
obalené kuře pečeme do zlatova na plechu asi 40 minut. Tak dlouho, až z kuřete nevytéká
růžová šťáva. Rozmícháme bílý jogurt s jednou lžičkou hořčice, nasekanou zelenou
petrželkou či tymiánem, dochutíme solí a pepřem dle chuti. Servírujeme s pečeným kuřetem a
vaší oblíbenou přílohou.
Kuře s ořechy
1 kuře, 80g másla, 1 cibuli, 1 lžíce hladké mouky, 100g vyloupaných vlašských ořechů, 1
žloutek, 4 lžíce smetany, trocha citronové šťávy.
Kuře naporcujeme a osolíme. Nakrájenou cibuli osmažíme na části másla, přidáme kuřecí
porce a ze všech stran je krátce opečeme. Podlijeme horkou vodou a dusíme. Dle potřeby ještě
podléváme. Když je maso měkké, vyjmeme je, šťávu zaprášíme moukou, přidáme zbytek
másla, trochu naředíme horkou vodou a provaříme. Pak přimícháme smetanu s rozkvedlaným
žloutkem, ochutíme citronovou šťávou a procedíme na kuřecí maso. Již nevaříme, pouze
necháme maso prohřát. Nakonec jednotlivé porce kuřete posypeme sekanými ořechy a třeba i
řeřichovými lístky.
Kuře s banány
Kuře, sůl, pepř, banány, mouka, petrželka.
Na oleji osmahneme na kousky nakrájené kuře, osolíme, opečeme, zalijeme vodou a dusíme.
Přidáme nakrájené banány, okořeníme pepřem, zaprášíme moukou a na otevřené pánvi
opékáme doměkka. Před dopečením přidáme nadrobno nakrájenou petrželku. Příloha:
brambory.

Společenská kronika
Blahopřejeme jubilantům
Olga Tomicová
85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.

Narozené děti
Tadeáš Hána
Viktor Vlček
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Zemřeli občané
Jindřiška Kubická
90 let
Alžběta Miklošová
70 let
Helena Pekárková
67 let
Leopoldina Pěgřimočová
84 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 5. února 2013 oslaví své 75. narozeniny pan Jan Salamon. Všechno nejlepší, hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje dcera Šárka a syn Martin s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
Kdo je stále veselý, ničeho se nebojí, žádný pláč a žádné stesky, vždyť život je hezký. Koho těší
svět, ten tu bude do sta let. K Tvým 87. narozeninám Ti přejeme jen to krásné, protože co je
krásné, je i vzácné. Na svět se dívej vesele, ať se co chce semele.
Dne 14. února 2013 oslaví 87. narozeniny paní Milada Káňová.
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Přání posílá syn Milan s rodinou.
ÚMRTÍ
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás po krátké nemoci opustila dne 30. 12. 2012 paní
Alžběta Miklošová ve věku 70 let. Zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Miloval jsi život, chtěl jsi žít, přišla nemoc zlá, musel jsi odejít. V srdci zůstal jež žal. Kdo Tě
miloval, vzpomíná dál.
Dne 17. února 2013 vzpomeneme 7. výročí úmrtí pana Benedikta Kubného.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Emilie s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 28. ledna 2013 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí pani Soni Medňanské.
S láskou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 29. ledna 2013 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka a tchána pana Ericha Bernatíka.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Kristýna, synové Petr a Milan
s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 4. února 2013 uplyne 5 let od úmrtí pana Radomíra Niedziely.
S láskou vzpomínají manželka Jiřina, dcery Milada a Jana a syn Dalibor s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 21. ledna 2013 jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí a dne 27. ledna 2013 nedožité 67.
narozeniny pana Mariana Krajči.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Věra s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 14. února 2013 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan
Josef Harant. Stále na něho vzpomínají manželka, dcery Jana a Marcela a syn Tomáš.

INZERCE
KAMENICTVÍ PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz
Tel.: 604 835 377
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ZÁMEČNICTVÍ
Vala & Třos
Mříže – vrata – ploty – zábradlí – schodiště – brány
a ostatní zámečnické práce na zakázku.
Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“
Tel.: 737 615 199
e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

MASÁŽE
V Petřvaldě, Odborů 1180, provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést 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, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými
metodami: Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing,
lymfatická masáž, atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 080 358, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki
KD PETŘVALD NABÍZÍ každodenní rozvoz
obědů (menu) v rámci města Petřvald.
Pro malé i velké firmy, důchodce, nemocné...
Rozvoz v dopoledních hodinách (10.30 - 11.30) po - pá.
Možnost výběru až ze 4 druhů jídel (již od 74,- Kč).
Informujte se na tel. čísle: 605 548 423
nebo u obsluhy KD Petřvald.
http://www.kdpetrvald.cz/kdjlistek/tydmenu.htm
KD PETŘVALD - VII. RETRO - PLES

KD PETŘVALD – LEGENDY SE VRACÍ
DOTACI NA NOVÝ KOTEL UŽ MÁM DOMA

Srdečně vás zveme k pohybovému hraní rodičů s dětmi od 2 měsíců.
Scházíme se každé úterý v 16. 30h.
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Najdete nás na ulici Sokolská 858 zde v Petřvaldu. Cvičíme s velkými míči, molitanovými míčky,
padákem, gymnastickými kruhy a dalšími pomůckami. Děti se naučí spoustu říkanek, písní
s pohybem, najdou si nové kamarády a rodiče se protáhnou a užijí si veselé odpoledne se svými dětmi.
Více informací naleznete na našich stránkách www.smisek.pox.cz, nebo na tel. 737 174 297.

DOMKY BOHUMÍN
HP tax & tax, s. r. o.
STAVEBNÍ REKONSTRUKCE od A do Z
Jaroslav Handlíř
U Koupaliště 64, 735 53 Dolní Lutyně,
IČ: 29444535, DIČ: CZ29444535
Tel. : + 420 775 99 33 22, e-mail: HPtax@seznam.cz

PIDI TAXI
TAXISLUŽBA – PŘEPRAVA OSOB A MATERIÁLŮ

Tel. : 737 835 341
PROZVOŇTE NÁS, ZAVOLÁME VÁM ZPĚT - NONSTOP

ROFI SERVIS
PRODÁME OPLOCENOU STAVEBNÍ PARCELU V PETŘVALDĚ
na ulici Slezské (při „Úpadku“).
Voda, elektřina i plyn v místě.
Kanalizace bude dokončena letos.
č. tel. : 596 885 972 nebo 731 743 920.

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

