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Z obsahu:
• Policie žádá občany o spolupráci
• Informace o průběhu kácení dřevin v listopadu 2010
• Hosté z Jasienice na návštěvě v našem městě
• Sport
POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 23. 2. 2011
v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA
Zveme Vás na výstavu k 20. výročí vydávání Petřvaldských novin do Střediska kulturních
služeb ve dnech 22. – 25. 2. 2011. Zároveň si můžete prohlédnout kroniky města od roku
1990 do současnosti.
Výstava bude otevřena:
úterý 9.00 - 15.00
středa 9.00 – 17.00
čtvrtek 9.00 – 15.00
pátek 9.00 – 15.00
Vstup ZDARMA.
JaS

POZVÁNKA
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 10. února 2011
v 15.00 hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku Technické památky na
Karvinsku, přednáší Doc. PhDr. Ing. Arch. Miloš Matěj, Ph.D.

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM
V PONDĚLÍ 14. února a ve STŘEDU 16. února 2011 bude knihovna z technických
důvodů (odpojení počítačové sítě) UZAVŘENA.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
se konal v kostele sv. Jindřicha 5. prosince 2010 v 15 hodin. Diváci zcela zaplnili kostel,
který mimochodem v roce 2010 slavil 175 let od zahájení výstavby.
Z knihy Kapitolky z historie Petřvaldu se dovídáme, že od roku 1835 byl majitelem
petřvaldského panství hrabě Jindřich Larisch-Mönnich, který už 3. května začal s výstavbou
nového katolického kostela. Kostel byl zasvěcen sv. Jindřichovi. V roce 1837 byla stavba
dokončena a začaly v ní první bohoslužby. Vysvěcen byl 15. července 1839 za krásného
počasí generálním vikářem Pavlem Trutkem.
Jisté je, že v tomto božím chrámu i v historii města probíhaly různé kulturní pořady. A tak
jsme letos pozvali hosty s velmi vysokou kvalitou projevu. Nebyl to nikdo jiný než pan Alfred
Strejček s paní Halinou Františákovou, která hrála na housle a paní Evou Měchovou, která
hrála na klavír.
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Poetické slovo pana Strejčka bylo doslova hojivým balzámem na duši. Při jeho recitaci se
člověk musel „zastavit a zamyslet se mnohdy i sám nad sebou“. A v tom dle mého názoru
spočívá kouzlo jeho mluveného poetického slova. Paní Františáková a Měchová zahrály
skladby Antonia Vivaldiho, Giuseppe Tartiniho, Tommase Antonia Vitaliho a Johna
Williamse.
Diváci odcházeli domů spokojeni a svátečně naladěni na adventní čas.
Poděkování patří i duchovnímu správci M. Ganderovi, který se ujal hostitelské role a přivítal
v kostele sv. Jindřicha všechny přítomné.
JaS

INFORMACE CESTUJÍCÍM
CENY JÍZDNÉHO 2011
Vážení cestující,
od 1. ledna 2011 dochází k úpravě cen:
• dlouhodobých zónových jízdenek (kuponů)
• krátkodobých a 24 hodinových jízdenek
• jízdenek v doplňkovém prodeji u řidiče
Platnost krátkodobých jízdenek:
• do 31. ledna 2011 budou platit všechny krátkodobé a 24 hodinové jízdenky, u nichž
došlo ke změně – po tomto termínu pozbudou platnosti;
• do 28. února 2011 bude možno nevyužité krátkodobé a 24 hodinové jízdenky vyměnit
za nové ve vyšší nominální hodnotě s doplatkem ve všech prodejnách jízdních
dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s.

NOVOROČNÍ KONCERT
Již tradičně se na počátku kalendářního roku shromáždili v kostele sv. Jindřicha milovníci
hudby. Letos 9. ledna je čekalo vystoupení ženského pěveckého sboru Canticorum. Sbor
zpívá pod patronací Městského kulturního střediska v Havířově a již druhým rokem ho vede
sbormistr Vítězslav Soukup. Jeho 35 svěřenkyň pochází z Havířova a jeho okolí. Prostory
kostela se zaplnily tóny skladem různých žánrů. Kromě církevních chrámových skladeb a
spirituálů sbor zazpíval i skladby Antonína Dvořáka a lidové písně. V programu sólově
vystoupily dvě členky sboru Zdeňka Špundová a Romana Príbelová. Krásnou tečkou za velmi
zdařilým vystoupením byla společně zazpívána píseň Tichá noc.
Doufáme, že tato krásná tradice bude i v příštích letech zachována a že počet petřvaldských
milovníků hudby se ještě více rozroste.
Mgr. M. Polochová

PŘIVÍTALI JSME VZÁCNÉ HOSTY
Ve středu 15. prosince 2010 jsme na radnici města přivítali vzácnou návštěvu.
Stalo se již tradicí, že jsou do kanceláře starosty pozváni dárci krve, které ocenila Rada města
Petřvaldu. Ke konci roku 2010 se sešli u starostky města J. Skálové tito občané našeho města:
Dolejší Čestmír, Dubnický Martin, Dubnický Roman, Kijonka Jiří, Sláčala Jiří, Šebesta Aleš,
Toroň Jiří.
Paní starostka osobně každému předala odměnu, kterou pro ně stanovila rada města. Tou je
finanční dar ve výši 1000,- Kč.
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Dárci nejvzácnější tekutiny si v neformálním rozhovoru se starostkou potvrdili, že i nadále
budou v této bohulibé činnosti pokračovat. Ještě jednou - moc děkujeme a jsme pyšní na to,
že v našem městě žijí lidé, kteří mají zájem pomáhat druhým.
JaS

ZTRÁTY A NÁLEZY
V měsíci prosinci byly na městském úřadě odevzdány tyto nálezy:
• mobilní telefon Samsung červené barvy, nalezen 9. 12. 2010 poblíž kostela na ulici
K Muzeu v Petřvaldě
• klíč s dálkovým ovládáním auta a minisvítilnou, nalezen 17. 12. 2010 na chodníku
poblíž Hepa na ulici Závodní v Petřvaldě
Majitelé se mohou informovat v kanceláři č. 2 v budově Městského úřadu v Petřvaldě nebo
telefonicky na č. 596 542 905.
Bc. I. Rajdusová, odbor správní

Kalendář svozu odpadů na 1. čtvrtletí 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Únor
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
Březen
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
Svoz ( PET láhve ) – žluté pytle
17. únor
17. březen
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
22. únor
29. březen

2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 8. prosince 2010
ZM vzalo na vědomí výsledky veřejného projednání územního plánu města Petřvaldu.
ZM rozhodlo dle § 172 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách podaných k návrhu územního plánu města Petřvaldu.
ZM souhlasilo s vyhodnocením připomínek uplatněných v návrhu územního plánu města
Petřvaldu vypracovaným odborem výstavby MěÚ Orlová ve spolupráci s určeným
zastupitelem.
ZM vydalo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
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evidence územně plánovací činnosti územní plán města Petřvaldu formou opatření obecné
povahy po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, že územní plán není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
ZM schválilo v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů rozpočet města Petřvaldu na rok 2011.
ZM vzalo na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2011.
ZM schválilo limit mzdových prostředků na rok 2011.
ZM vydalo na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, dle předloženého návrhu;
• Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze psů, dle předloženého
návrhu;
• Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, dle předloženého návrhu;
• Obecně závaznou vyhlášku č.7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu, dle předloženého návrhu.
ZM zřídilo podle § 117 zákona o obcích v pl. znění pro volební období 2010 - 2014 výbor
finanční a kontrolní.
ZM jmenovalo
• předsedou finančního výboru Ing. Marcelu Šafránkovou
- členy finančního výboru: Pavla Goroviče, Ing. Jiřího Lukšu, Ing. Michaelu
Krulovou, Danielu Stromskou
• předsedou kontrolního výboru Bc. Petra Dvořáčka
- členy kontrolního výboru: Ivu Hoferkovou, Janu Jaglařovou
ZM pověřilo podle § 4 zákona č. 94/1963 Sb. v pl. znění – zákon o rodině, k výkonu
občanských sňatků ve volebním období 2010 – 2014 tyto členy zastupitelstva města: Jarmilu
Skálovou, Ing. Václava Holečka, Mgr. Šárku Němcovou, Petra Přečka a Valérii Pěršalovou.
ZM stanovilo podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích, v pl. znění, rozsah působnosti
rady města provádět rozpočtová opatření:
• radě města je vyhrazeno schvalovat rozpočtová opatření týkající se nákupu movitých
věcí a finančních prostředků sloužících k úhradě poskytnutých operací a služeb do
500.000,- Kč za jednu finanční operaci
ZM zmocnilo starostku města k podepisování všech smluv a ostatních písemností a listin
vyplývajících z rozhodnutí a ostatních právních úkonů přijatých ve volebním období 2010 –
2014 v rámci samostatné působnosti zastupitelstvem města.
ZM zřídilo pracovní komisi pro vypracování Koncepce rozvoje města Petřvaldu na volební
období 2010 – 2014 ve složení: předseda: Jarmila Skálová, členové: Ing. Václav Holeček,
Valérie Pěršalová, Petr Přeček, Jiří Novák, Ing. Michaela Krulová.
ZM rozhodlo vzít zpět žádost o poskytnutí dotace z „Operačního programu Životního
prostředí“ prioritní osa 1, oblast podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů, na
projekt „Odkanalizování města Petřvaldu“.
ZM vzalo na vědomí
• zprávu o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Petřvald za rok 2010;
• zápis z konání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 24. 9.
2010;
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•

schválený závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2009.

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2011 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 2011, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní,
z vyhlášky č. 245/2010 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 2010 a predikce na rok 2011.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako přebytkový. V příjmové části je
sestaven v objemu 71 047 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 70 831 tis. Kč.

Příjmy
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2011
Druhové členění – položka
Tř. 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
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1347 Poplatek za provozovaný hrací přístroj
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
Tř. 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
Tř. 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

v tis. Kč
57 990
11 695
595
1 740
10 965
25 335
3 000
240
20
600
200
600
3 000
9 622
5 039
30
126
3 918
30
70
40
10
160
150
49
3 995
3 435
560
71 607
560
71 047
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Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2011
Odvětvové třídění – paragraf
1014 Ozdravování hospodářských zvířat
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
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
3635 Územní plánování
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
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.
4357 Domovy
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné výdaje z finančních operací
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 Ostatní finanční operace
6402 Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)
Konsolidace výdajů (- § 6330)
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

v tis. Kč
250
3 470
131
3 880
1 747
6 895
1 270
23
7
270
2 927
625
235
350
104
65
6 138
4 814
501
20
8 663
7 700
50
2 398
1 201
50
129
287
1 847
14 676
50
560
50
8
71 391
560
70 831

POLICIE ŽÁDÁ OBČANY O SPOLUPRÁCI
V poslední době se na území města Petřvaldu rozmohly krádeže vloupáním do rodinných
domů, ke kterým dochází zpravidla v odpoledních a podvečerních hodinách. Dosud neznámí
pachatelé si vytipují i chvilkově opuštěný rodinný dům, kde násilně vniknou, prohledají celý
dům a odnesou si převážně různé cenné věci, finanční hotovost a elektroniku. Proto Vás,
občany města Petřvaldu, žádáme o spolupráci a větší všímavost k okolnímu dění. Jakýkoli
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pohyb podezřelých osob a dopravních prostředků můžete oznámit na služebnu – 974 734 791
nebo přímo na linku 158.

INFORMACE O PRŮBĚHU KÁCENÍ DŘEVIN V LISTOPADU 2010
V listopadu 2010 bylo provedeno kácení dřevin v centru města, o kterém jsme v tisku předem
informovali.
Kácení dřevin - douglasky tisolisté před poštou, lípy „Svobody“ v parčíku pod knihovnou
a dále kácení kaštanů v aleji ke kostelu sv. Jindřicha prováděla vzhledem ke ztíženým
podmínkám firma – Pavel Vrba, která je specializovaná na ořezy a kácení dřevin
horolezeckou technikou. Kácení těchto vzrostlých stromů proběhlo díky profesionálnímu
přístupu Pavla Vrby bezpečně, v případě kácení kaštanů nedošlo k poškození kapliček ani
elektrického vedení nízkého napětí, které vedlo těsně kolem korun kaštanů. Průběh kácení
výše uvedených stromů obětavě fotil a dokumentoval pan Pavel Římánek. Na zhotovené
fotodokumentaci je zachycen nejen technický průběh kácení dřevin, ale hlavně rozsah
poškození jednotlivých pokácených dřevin. Pro ilustraci přikládáme několik snímků, na
kterých je možno vidět na již pokácených stromech vyhnití jejich kmenů.
Za pokácený jehličnan před poštou byla vysazena korejská jedle, která roste pomalu a
dosáhne výšky max. 5 m. Za pokácenou lípu „Svobody“ byla vysazena opět lípa. Po
vykácených kaštanech v aleji ke kostelu sv. Jindřicha probíhá postupné odstraňování pařezů
jejich odfrézováním. O dalším průběhu prací s následnou úpravou plochy kolem kapliček a
výsadbou nových dřevin budou občané v tisku postupně informováni.
Ing. V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

STATISTIKA PŘESTUPKŮ ZA ROK 2010
Přestupky dle § 46 - § 50 projednává Komise k projednávání přestupků města Petřvald podle
zákona č. 200/1990 Sb. v pl. znění o přestupcích a dle zák. 500/2004 Sb. v pl. znění - správní
řád. Podle vyhl.č. 231/1996 Sb. v pl. znění jsou stanoveny při nařízeném ústním jednání
náklady řízení.
Přestupková komise v roce 2010 pracovala v tomto složení: předseda komise JUDr. Jan
Škutek, členové komise p. Jarmila Skálová, p. Petra Bierská a Mgr. Eva Kaňová.
Oproti roku předešlému došlo k úbytku projednávaných přestupků týkajících se drobných
krádeží v Penny Marketu, a to především ukládáním blokových pokut Policií ČR OO Petřvald
pachatelům přímo na místě a zřízením ochranky ve zmíněné prodejně.
Počet nevyřízených přestupků z minulého období
33
Počet přestupků došlých během roku 2010
241
Postoupeno (pro nepříslušnost, dle trvalého pobytu) 19
Odloženo
89
Počet přestupků ke zpracování
166
Vyřízeno v příkazním řízení ( bez ústního jednání):
45
Napomenutím
12
Pokutou
33
Projednáno ve správním řízení:
100
Bez uložení opatření
3
Napomenutím
13
Pokutou
30

8
Zastavením řízení
Počet nezpracovaných přestupků

54
21
63
30.200,-Kč

Celkem uloženo pokut
Na pokutách uloženo
Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů:

145
3
17
68

-dle § 46/2 (porušení obecně závazné vyhlášky)
-dle § 47 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu)
-dle § 49 ( občanské soužití-slovní a fyzické
napadení)
-dle § 50 ( majetek- poškození cizí věci, krádež)
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ZTRÁTY A NÁLEZY V ROCE 2010
V roce 2010 bylo na Městský úřad v Petřvaldě odevzdáno celkem 14 nálezů. Jednalo se
především o osobní doklady (6x), klíče (4x), mobilní telefony (2x), dětský kočárek (1x) a o
malou pánskou příruční tašku (1 x).
Nálezy jsou pravidelně zveřejňovány v Petřvaldských novinách, přesto většinu nalezených
věcí (kromě osobních dokladů) si majitelé nevyzvednou.
Po šesti měsících od nálezu, pokud se k věci nepřihlásí její vlastník, věc připadá do vlastnictví
obce, na jejímž území k nálezu došlo (§ 135 zák.č. 40/1964 Sb.-občanský zákoník).
Bc. I. Rajdusová, odbor správní

POHYB OBYVATEL VE MĚSTĚ PETŘVALD V ROCE 2010
Rok
2010

Přihlášeno občanů

Narozeno občanů

muži

ženy

celkem

muži

ženy

I/4

30

37

67

4

11

celke
m
15

II/4

35

43

78

13

4

III/4

31

41

72

16

IV/4

31

45

76

127

166

293

Celkem

Rok
2010
I/4

Odhlášeno občanů
muži

ženy

17

24

celke
m
41

Přírůstek celkem
muži

ženy

34

48

celke
m
82

17

48

47

95

4

20

47

45

92

10

13

23

41

58

99

43

32

75

170

198

368

Zemřelo občanů
muži

ženy

14

14

celke
m
28

Úbytek celkem
muži

ženy

celkem

31

38

69

9
II/4

32

33

65

11

18

29

43

51

94

III/4

27

40

67

13

18

31

40

58

98

IV/4

18

22

40

4

14

18

22

36

58

94

119

213

42

64

106

136

183

319

Celkem

Stav obyvatel ve městě Petřvald ke dni 1. 1. 2011 je 7 167 občanů (z toho 3 654 žen a 3
513 mužů).
P. Bierská, odbor správní

Některá čísla z matriky za rok 2010 v porovnání s rokem 2009
Do pamětní knihy města bylo zapsáno naroz. dětí
V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků
V kostele bylo uzavřeno sňatků
Zlaté svatby (50 let) v obřadní síni MěÚ
Smaragdové svatby (55 let) v obřadní síni MěÚ
Diamantové svatby (60 let) v obřadní síni MěÚ
Přijetí jubilantů(80,85,90 a 95 let) v obř.síni MěÚ
Jubilanti (80,85,90a95 let) navštíveni doma
Na území města zemřelo občanů
Ověřených fotokopií
Ověřených podpisů
Vydané druhopisy matričních dokladů
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
Přijaté žádosti o vydání osvědčení o státním
občanství ČR
Přijaté žádosti o vydání občanského průkazu
I. Tomková, správní odbor - matrika

r. 2009
37
24
3
34
55
61
920
1 390
35
3
1

r. 2010
41
16
2
3
1
31
57
56
554
1 136
29
3

4
1
9
1
38

7
17
2
45

643

737

POZVÁNÍ K JUBILEJNÍM SVATBÁM
Město Petřvald si dovoluje pozvat do obřadní síně Městského úřadu v Petřvaldě k slavnostním
„svatebním“ obřadům manželské páry, které v letošním roce oslaví zlatou, diamantovou či
jinou jubilejní svatbu.
Jelikož v místní evidenci nelze vyhledat všechny manželské páry, které toto jubileum oslaví,
zveme zájemce, aby si přišli dohodnout termín tohoto slavnostního obřadu na
matriku MěÚ Petřvald, tel.: 596 542 904.
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Těšíme se, že toto naše pozvání přijmete a oslavíte své jubileum v místní obřadní síni
v doprovodu svých nejbližších a přátel.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

ČESKÁ TELEVIZE ZAHÁJILA
3. 1. 2011 pravidelné regionální vysílání zpravodajství a informací ze severní a jižní Moravy
na satelitu Astra. ČT tak konečně oslovuje svým zpravodajstvím i diváky na severní a jižní
Moravě na satelitu, kteří dosud mohli ze satelitu sledovat jen pražské regionální vysílání.
S oficiálním startem regionálního vysílání ČT na satelitu dochází také k jedné zásadní změně
- tradiční regionální zpravodajství na ČT1 zrušeno a přesunuto na zpravodajský okruh ČT24.
Regiony mají svůj stále stejný čas na ČT24 od 18.00 do 18.30 hodin a to každý den včetně
sobot a nedělí a speciální večerní čas v pracovní dny od 22.49 do 23.00 hodin. Regionální
vysílání ČT24 může televize s veřejnoprávním posláním vedle pravidelných pořadů využívat
také v době mimořádných událostí - jako jsou například volby nebo přírodní katastrofy
(povodně, sněhové kalamity).
Časy regionálního vysílání ČT24:
pondělí až pátek: 18.00 – 18.30 Události v regionech
sobota a neděle: 18.00 – 18.30 Události v regionech - víkend
pondělí až pátek: 22.49 – 23.00 Události v regionech plus
Regionální vysílání ČT je dostupné pro všechny diváky přijímající vysílání na satelitu Astra
3A(23,5°E), včetně uživatelů CS Link a Skylink.
Občané, kteří chtějí sledovat regionální vysílání, musí na svých satelitních přijímačích naladit
novou předvolbu ČT24 JM (Jižní Morava) nebo ČT24 SM (Severní Morava). Pro naladění
mohou občané využít službu OdbornyServis.cz, která má působnost v každém okrese ČR.
Stačí firmu kontaktovat na stránkách www.OdbornyServis.cz, nebo telefonicky na čísle 552
305 255.
(zdroj: parabola.cz)
Projekt Odborný Servis CZ
www.odbornyservis.cz

VYHODNOCENÍ TERÉNNÍHO PROGRAMU POMOCNÁ RUKA
Byl zimní prosincový den 7. 12. 2010 a k budově naší radnice se sjížděla policejní auta.
Mnozí se ptali, co se stalo. Z aut vystupovali uniformovaní příslušníci Policie ČR a zástupci
občanského sdružení Vzájemné soužití a z týmu Pomocná ruka. Celkem 12 účastníků se sešlo
při hodnocení výstupu projektu terénního programu Pomocná ruka. Do programu se naše
město zapojilo 6. 2. 2009. Tento den proběhla první seznamovací schůzka, na které byla
určena pracovní skupina ve složení: Bc. I. Rajdusová, soc. pracovnice města Petřvaldu,
policejní asistentka z obč. sdružení Vzájemné soužití Vanda Holubová, vedoucí týmu a
koordinátorka projektu Mgr. Ivana Zdrálková a prap. Petr Wojnar za OOP Petřvald.
Pracovní skupina se pravidelně setkávala v Petřvaldě 1x za měsíc a sledovala cíl projektu. Ten
spočívá v usnadnění kontaktu a komunikace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit se
státními institucemi včetně Policie ČR, napomáhá eliminaci trestné činnosti a sociálně
patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách a minimalizuje rizika spojená s životem
v těchto lokalitách. A problematika, kterou tým řeší?
• finanční podvody
• diskriminace
• násilná trestná činnost
• drogy
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• krádeže
• záškoláctví
• útěky z domova
• jiná trestná činnost
Tým, složený z odborníků na danou tématiku, se snaží lidem pomoci, nabízí náhradní řešení
daného problému, upozorňuje na možné riziko vyplývající z konání trestné činnosti apod.
Nejlépe práci týmu za dané období (6. 2. 2009 - 7. 12. 2010) zhodnotil prap. Petr Wojnar
z OOP Petřvald, který řekl: „Lidé v šetřených lokalitách nám dnes již otevírají dveře, volají na
nás z oken a čekají nás. Přišli na to, že nejsme zástupci za exekutivní stranu, ale naopak. Dnes
již vědí, že jim chceme v jejich problémech pomoci a poradit jim, jak se s problémem
vypořádat.“
A já si myslím, že tento výrok obsahuje základní myšlenku a cíl terénního programu Pomocná
ruka. Poděkovala jsem za účast kpt. Mgr. Bc. Milanu Kozákovi (styčnému důstojníkovi pro
menšiny Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje), Mgr. Ivaně Zdrálkové z OS
Vzájemné soužití a paní Vandě Holubové z terénního programu Pomocná ruka, por. Mgr. et.
Mgr. Petře Cieslarové z Územního odboru Karviná, Bc. Aleně Šarochové ze sociálních služeb
z Karviné, prap. Wojnarovi z OOP Petřvald, vedoucímu OOP Petřvald npor. Bc. J. Suchému,
jeho zástupci npor. Bc. Radimu Kozielovi, plk. Miloši Pollákovi z Územního odboru Karviné
a také Bc. I. Rajdusové a Mgr. E. Kaňová z MěÚ Petřvald za velmi plodnou diskuzi a za
hodnocení projektu. Těším se na další spolupráci a na výstupy z terénního programu Pomocná
ruka.
J. Skálová, starostka města

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rozsvítila se první adventní svíčka,
zablikala hvězdička a zavoněla jedlička.
Mikuláš, čerti, andílci zavítali mezi nás
a uvítali s námi vánoční čas.
Vonělo cukroví, zpívaly se koledy i písně vánoční,
všude byla cítit nálada sváteční.
Děti z MŠ Šenovská slavily Vánoce jako malí čertíci.
Svým čertím vystoupením potěšily 16. 12. 2010 babičky a dědečky v DPS.
Odpoledne pokračovaly čertovské reje pro rodiče. Posezení u vánočního
stromečku s ochutnávkou cukroví bylo završením společného těšení se na Štědrý
den.
Děkujeme studentům z MSOA za spolupráci při „Mikulášské nadílce“ a také za
krásné vánoční dopoledne 22. 12. 2010 při společném rozjímání u Betlému a
zpěvu nejkrásnějších koled.
Čertíci přejí ŠTĚSTÍ v roce 2011 a těší se v únoru na čertí bál.
D. Sikorová, MŠ Šenovská

ČERTÍCI V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
16. prosince 2010 v dopoledních hodinách se v kulturní místnosti v Domě s pečovatelskou
službou vyrojilo dvacet čertíků a čertic.A kdo je sem nasměroval? No přece paní učitelky D.
Sikorová a M. Stoklasová z MŠ Šenovská.
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Paní učitelky ale okamžikem zkrotily celou skupinku malých rošťáků a naopak je přiměly
všechny k tomu, že v hodinovém výstupu bavili přítomné diváky - obyvatele našeho DPS.
Tance, básničky, ale i písničky byly čertovsky dobře provedené. Dlouhodobým potleskem to
ocenili všichni přítomní.
Krásné dárečky, které děti předaly do rukou seniorů, byly nejkrásnější tečkou před blížícími
se vánočními svátky.
JaS

BENJAMÍN NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT
Také do Benjamínu v Petřvaldě přišel Mikuláš s čertem a andělem, aby potěšil ty nejmenší
děti, ale také starší uživatele. Všichni se moc těšili a přichystali si program, který pak
předvedli Mikulášovi a jeho doprovodu, rodičům a přátelům i hostům z Městského úřadu
v Petřvaldě a v Orlové. Písničky a říkanky na téma Vánoc, ale také pěvecká vystoupení
starších uživatelů, se všem moc líbily. Každý dostal balíček se sladkostmi a také nějakou
hračku. Pro ty uživatele, kteří se tohoto setkání z různých důvodů nezúčastnili, byla
připravena canisterapie, která se také nesla v duchu mikulášské atmosféry. Pes Flíček, se
kterým přišla paní Andrea Macháčková s občanského sdružení Dogma, vypadal jako krásný a
moc hodný čertík. Sváteční atmosféra zaplnila celé naše zařízení Benjamín. Všichni jsme si to
moc užili a zkrátili si tak čekání na Ježíška, který také i k nám dorazil.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat zástupcům firmy Mönlicke Health Care Klinipro,
s.r.o., kteří nám pomohli celé toto setkání uskutečnit a věnovali tomu také svůj volný čas.
My všichni z Benjamínu.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ
V předvánočním čase dne 18. prosince 2010 se v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě
uskutečnilo setkání s jubilanty, kteří v posledním čtvrtletí roku 2010 oslavili své krásné
životní jubileum 80 a 85 let. Po uvítání a představení oslavenců pronesla paní starostka
Jarmila Skálová poutavý projev, prokládaný přednesem Mgr. Šárky Němcové, členky
zastupitelstva města a kouzelným zpěvem slečen Soni Jungové a Ľubici Oczkové. Ani
tentokrát nechyběl přípitek jubilantům přednesený paní starostkou města. Ten obohatili
všichni přítomni srdečným zpěvem gratulační písně „Živjo“. Následně si mohli oslavenci
vychutnávat lahodnou chuť šampaňského a zaposlouchat se do vábivého sopránu zpěvaček
Soni a Ľubky, který doprovázela paní varhanice Mgr. Regina Bednaříková. A co by to bylo
za oslavu, kdyby na ní chyběly dárky? Ty byly oslavencům rozdány, spolu s kyticí a gratulací
v závěru vánočního slavnostního dostaveníčka. Tečkou za celým programem bylo focení
jubilantů se všemi, kdo se na programu podíleli.
Doufáme, že se nám podařilo v obřadní síni vytvořit příjemnou atmosféru a na chvíli
pozastavit čas v každoročním předvánočním shonu. To je pro nás tou nejcennější odměnou.
Co v závěru dodat? Snad jen znovu popřát našim jubilantům do dalších let spoustu zdraví,
životní jiskry, lásky a potěšení z nejbližších a lidí blízkých.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald
Maxmilián Pavelek (85 let), Elvíra Javorská (80 let), Klára Michalíková (80 let), Věra
Tyroňová (80 let), Valdemar Mazurek (80 let), Marie Karkošková (85 let)
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Hosté z Jasienice na návštěvě v našem městě
V rámci spolupráce a realizace vzájemných projektů přijela do našeho města 22.12.2010
polská delegace z přátelského města Jasienica. Delegaci vedl staronový starosta Jasienice
Mgr. Ing. Janusz Pierzyna.
Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Hranice umění - přeshraniční divadelní setkání. Tento
projekt je zaměřen na rozvoj vzájemných vztahů.
Protože v Polsku proběhly komunální volby v listopadu letošního roku, došlo i u nich ke
změně některých zastupitelů. A tak se rozhodli, že by se rádi podívali do našeho přátelského
města.
Dle domluvy se starostou Jasienice jsme přivítali všechny jejich zastupitelé v počtu 23 osob.
Nejdříve jsem je všechny pozvala na okružní cestu po našem městě. Z autobusu tak mohli
vidět sportovní areál, výrobnu želatinových bonbonů, Masarykovu školu, sportovní hřiště
HEPO, bývalý důl J. Fučík…
V pravé poledne na nás již čekal ředitel školy Mgr. R. Torž a jeho zástupkyně Ing. Z.
Kozlovská. Společně s našimi zastupiteli nás zavedli do informačního centra základní školy.
Po úvodním přivítání starostka města J. Skálová zhodnotila společné projekty:
1. Bezpečnost po obou stranách hranice
Na základě projektové žádosti ze dne 12. 11. 2008 město Jasienica pořídilo mobilní
tribuny a uspořádalo soutěž v požárním sportu, které se zúčastnili také hasiči
z Petřvaldu. Dále v rámci tohoto projektu byly zhotoveny společné internetové stránky
www.jape.eu.
Při realizaci tohoto projektu se dále město Petřvald účastnilo aktivně při výběrovém
řízení na dodavatele mobilních tribun a zhotovitele internetových stránek.
2. Hledání společných kořenů
Tento projekt byl pokračováním partnerské spolupráce JA-PE, a to v oblasti kultury a
volnočasových aktivit. V rámci tohoto projektu město Jasienica vybudovalo dřevěné
zastřešené jeviště v Rudzici a uspořádalo přehlídku regionálních skupin z oblasti
Těšínského Slezska, která byla spojena s woorkshopem lidového umění a řemesla.
Město Petřvald spolupracovalo jednak ve výběrové komisi na zhotovitele stavby,
jednak jsme se zúčastnili přehlídky regionálních skupin i ukázek rukodělných prací a
řemesel. Projekt byl ukončen k 30. 10. 2009.
3. Hranice umění – přeshraniční divadelní setkání
Součástí tohoto projektu bylo i uvedené setkání rad. V rámci projektu, který je opět
zaměřen na rozvoj vzájemných vztahů, proběhl v září 2010 „divadelní workshop“
v KD v Petřvaldě, za účasti polských a českých dětí, kterým jednotlivé divadelní
techniky předváděli a vyučovali herci Těšínského divadla, a to české i polské scény.
Nabyté zkušenosti pak děti uplatnily při přehlídce divadelních skupin v Miedzyrzeczi,
kde v rámci projektu také vzniklo zastřešené dřevěné jeviště.
4. JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 2
Jde o náš největší společný projekt, jehož realizace bude ukončena v červnu 2011.
V rámci tohoto projektu město Jasienica vybuduje nákladem cca 810 tis. EUR
multifunkční sál s informačním centrem v Drzewiarzi. Město Petřvald, jako partner
v tomto projektu, na propagaci projektu zorganizuje 12 kulturních a sportovních akcí.
Součástí projektu je také srovnávací historický výzkum za spolupráce s Muzeem
Těšínska. Výsledek výzkumu bude publikován. Multifunkční zařízení bude mimo jiné
sloužit ke konání společných akcí.
Prvním společným projektem, s jehož žádostí jsme neuspěli, byl projekt JA-PE.
Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 1.
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Poté se slova ujal starosta Jasienice a konstatoval, že téměř desetiletá spolupráce nese své
ovoce. Sportovci, hasiči a školy spolupracují bez řízení vedení měst. Hasiči se navzájem
navštěvují a soutěží v požárních sportech.
Poděkoval za příkladnou spolupráci s našimi zastupiteli a také Ing. V. Holečkovi za
dlouhodobou, téměř desetiletou spolupráci.
I když jsou rozpočty měst na obou stranách rok od roku napjatější, najde se vůle na
spolupráci. A to je velmi důležité. Spolupráce není nasměrována již jenom na EU. Jde o to,
aby regiony spolupracovaly. Je hlavně na hejtmanech kraje, aby si porozuměli, aby tato
spolupráce nebyla pouze na politické úrovni, ale aby z ní profitovali především občané krajů.
V závěru svého vystoupení dodal:“Vážená paní starostko, vážení zastupitelé města Petřvaldu,
vyřiďte, prosím, vašim občanům srdečné pozdravy. Ať se vám, ale i jim splní vše, co
očekávají od nového roku. Ať se nám podaří rozvíjet společná spolupráce tak, jako tomu bylo
doposud a k tomu patří zdraví, úspěch a chuť do práce.“
Po krásné zdravici vystoupili žáci základní školy a zazpívali vánoční koledy.
Z následující videoprojekce se všichni přítomní dozvěděli, jakým způsobem se žáci zapojili
do předvánočního woorkshopu, jaké druhy výrobků vyrobili a následně prodali před
kulturním domem u společného rozsvěcení vánočního stromu.
A to už vyzval pan ředitel školy k prohlídce školského zařízení. Přiznám se, že obdivné
pohledy, mnohdy i výkřiky hostů nad zařízením odborných učeben a nad estetikou celé školy
byly nám, zastupitelům města, odměnou za to, že do škol jdou z rozpočtu města nemalé
finanční částky.
A ještě honem na občerstvení do kulturního domu a zase zpátky do svých obcí a pracovat
ještě usilovněji ve prospěch občanů obou měst.
Bylo to velmi příjemné setkání a těšíme se na další společné kulturní, sportovní a školní akce.
JaS

ÚSPĚŠNÝ PRVNÍ ROK EXISTENCE KLUBU MUZEA TĚŠÍNSKA
Klub Muzea Těšínska, věnující se převážně přednáškové činnosti, uzavírá s koncem roku
2010 první rok svého působení. Rok, který přinesl řadu zajímavých přednášek, exkurzí a
prohlídek míst, jež návštěvník nemá příležitost běžně zhlédnout. Klub nabídnul celkem 17
přednášek, dvě exkurze a tři prohlídky. Připomeňme si alespoň některé. Velký ohlas
zaznamenala speciální akce do Třineckých železáren, a. s. Zde měli klubisté možnost sledovat
výrobu železa a oceli, navštívit válcovnu, poslechnout si výklad o principu vysoké pece a pod
odborným dohledem projít značnou část areálu železáren. K velmi úspěšným akcím patří
bezesporu přednáška na téma Váleční veteráni Těšínska na západní frontě druhé světové
války, kde poutavý výklad PhDr. Petra Majera obohatila účast přímých účastníků bojů –
plukovníka ve výslužbě Adolfa Kalety, Miloslava Adamíka a krátce nato zesnulého kapitána
Karla Zmiji. Kladnou odezvu měla i přednáška RNDr. Tomáše Grima, Ph.D. s tématem
Nejstarší mapy Těšínska nebo přednáška Slavnosti na dvorech posledních těšínských
Piastovců historika PhDr. Radima Ježe. Předposlední akce Klubu Videoprojekce filmu 300 let
Ježíšova kostela v Těšíně navázala na prohlídku interiéru tohoto barokního evangelického
chrámu, která se konala na jaře tohoto roku pod odborným vedením PhDr. Davida Pindura.
Beseda Vánoce na Těšínsku 16. prosince uzavřela pravidelné aktivity KMT v r. 2010. Při
ohlédnutí za rokem 2010 lze s potěšením říci, že dosavadní činnost Klubu je díky kladným
ohlasům veřejností vnímána velmi pozitivně a vstřícně. Svědčí o tom i narůstající členská
základna,
čítající
již
kolem
130
zájemců
o
vlastivědu
Těšínska.
N. Kokeszová, vedoucí Klubu Muzea Těšínska
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V případě zájmu o členství v Klubu Muzea Těšínska na r. 2011 kontaktujte nás
prostřednictvím mailu kmt@muzeumct.cz nebo tel. čísle 558 761 229

Tento projekt „Územní plán města Petřvaldu“
- je spolufinancován z Integrovaného operačního programu .
Registrační číslo projektu:
V evidenci MSC2007:CZ.1.06/5.3.00/05.05996

Zeptali jsme se za Vás vedoucí odboru výstavby a ŽP paní Evy Kubisové.
Co vedlo stavební úřad dát podnět RM a ZM ke zpracování nového územního plánu?
K vypracování nového územního plánu vedlo hned několik důvodů:
Jedním z nich byla skutečnost, že došlo ke změně právních předpisů (mimo jiné i nový
stavební zákon) a náš územní plán již nevyhovoval, byl zastaralý a neřešil některé
požadavky dané zákonem. Dalším důvodem byly požadavky občanů města a vlastníků
pozemků na území města Petřvaldu. Proto Zastupitelstvo města Petřvaldu schválilo na svém
15. zasedání konaném dne 4. 3. 2009 pořízení nového územního plánu města (dále jen ÚP).
Jaký byl další postup, popište nám jej v krátkosti.
Po schválení pořízení nového ÚP začala nelehká příprava. V prvé řadě jsme museli požádat
pořizovatele - tj. Městský úřad Orlová, který pořizuje ÚP i pro okolní města (Doubravu,
Dolní Lutyni a pod.), zda bude mít volnou kapacitu. Následně proběhlo výběrové řízení na
firmu, která vypracuje nový územní plán. Ve výběrovém řízení nejlépe uspěla fa DUPLEX
s.r.o. Ostrava.
Město Petřvald se rozhodlo využít možnost spolufinancování ÚP - a to jak z dotací EU,
tak dotací ze státního rozpočtu. Celá příprava si vyžádala nemalé úsilí jak při zpracování
vlastních žádostí o dotace, tak zpracovávání jednotlivých dokladů a podkladů. To znamená
vyjádření všech majitelů a správců sítí, vyjádření dotyčných orgánů apod.
Jak a z čeho bylo pořízení územního plánu financováno a jakým objemem finančních
prostředků se na tom podílelo město?
Výsledkem této mravenčí práce bylo získání dotací z EU ve výši 267.750,- Kč, část dotací
ze státního rozpočtu činila 47.250,- Kč a část uhradilo město Petřvald z vlastního rozpočtu
ve výši 132.000,- Kč.
Přibližte čtenářům v krátkosti postup u zpracování nového ÚP. Jak práce na novém ÚP
postupovaly?
Nejdřív bylo zpracováno tzv. „zadání“, které bylo v souladu s předpisy zveřejněno na
úředních deskách, všechny fyzické i právnické osoby měly možnost se k zadání vyjádřit.
Toto „Zadání“ bylo schváleno na 18. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se
konalo dne 24. 6. 2009, následně bylo předáno fa DUPLEX s.r.o. k dalšímu zpracování.
Pak pokračovaly práce na „Návrhu“.
„Návrh“ územního plánu obsahoval i dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí. I
tento návrh byl řádně projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a
prováděcích předpisů. Dne 17. 8. 2010 vydal k návrhu územního plánu své stanovisko
v souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Ten návrh územního plánu
města Petřvaldu posoudil a konstatoval, že není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územním plánem velkého územního celku a nikterak nenaruší využívání území, zejména
s ohledem na širší územní vztahy.
Od jakého data má město Petřvald nový územní plán a kde je k nahlédnutí, příp. kde se
s ním mohou občané seznámit?
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Územní plán vydává zastupitelstvo obce v samostatné působnosti. ZM, které se konalo dne 8.
12. 2010 r o z h o d l o o námitkách podaných k návrhu územního plánu, souhlasilo s
vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu územního plánu a vydalo nový územní
plán formou opatření obecné povahy, které bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních
deskách. Účinnost nového územního plánu je od 28. 12. 2010 a je rovněž k nahlédnutí
zpřístupněn na webových stránkách města: www.petrvald-info.cz
Co je obsahem tohoto nového ÚP?
Nebudu vyjmenovávat přesně názvy jednotlivých výkresů a dokladů, ÚP obsahuje mimo jiné
textovou část ÚP, grafickou část ÚP (obsahující výkres základního členění, hlavní výkres,
výkres veřejně prospěšných staveb), odůvodnění ÚP, dále pak koordinační výkres, výkres
širších vztahů, vyhodnocení záboru půdy, výkresy vodního hospodářství a energetiky a spojů;
prvky nadregionálního systému ekologické stability.
Chtěla bych poděkovat vedoucí odboru výstavby a životního prostředí paní E. Kubisové
za odpovědi na mé otázky.
JaS

VZDĚLÁVAT SE MŮŽEME CELÝ ŽIVOT
Již po několikáté otevřela VŠB – TU Ostrava tříleté „studium“ pro zájemce seniorského věku
– Univerzitu třetího věku.
Zimní semestr druhého roku studia je zaměřen na práci s PC. VŠB-TU nabídla zájemcům
bydlícím v Orlové a okolí absolvování tohoto semestru na Obchodní akademii Orlová.
Letos této možnosti využilo 9 studentů. Po 7 pátečních odpolední absolvovali cyklus
přednášek zajímavých pro ty, kdo jsou v práci s PC začátečníci i pro ty, kdo už základy
ovládají.
Semestr vedla Mgr. Zdeňka Kucherková. Společně s ředitelskou školy připravily úžasné,
téměř domácké prostředí. Každou přednášku se studujícím také věnovali studenti třetího
ročníku Obchodní akademie. A i když se asi v duchu někdy neubránili úsměvu nad triviálními
dotazy, s neuvěřitelnou trpělivostí opakovaně vysvětlovali a pomáhali.
Na poslední hodině 17. 12. 2010 čekala studenty Univerzity třetího věku vánočně vyzdobená
třída a malé pohoštění. Studenti Obchodní akademie předali svým „starším kolegům“
fotografie z výuky a zpříjemnili poslední hodinu několika prezentacemi zaměřenými
k nadcházejícím vánočním svátkům.
Za vše – úžasné prostředí, přístup i obsah přednášek je nutno vyslovit velké poděkování paní
ředitelce Obchodní akademie Orlová, Mgr. Kucherkové i studentům – pomocníčkům.
Ať se všem v životě daří. Studentům je na místě přát úspěchy ve studiu a vyučujícím nadané
studenty.
Za „studenty“ Univerzity třetího věku Marta Adamčíková

STROMEK PLNÝ DOBROT
Vánoční stromek v přírodě pro zvířátka ustrojily děti ze ŠD Masarykovy poslední den před
vánočními svátky. Některé děti vyrobily doma s rodiči řetězy z nakrájených koleček mrkve,
petržele a celeru. Ostatní vytvořily v družině pro zvířátka ozdoby z jablíček, zeleniny a baňky
ze semínek a loje. Moc se těšily na zdobení stromku. Počasí nám přálo, byl krásně mrazivý,
slunečný den. Děti si daly velmi záležet, aby na ozdoby dosáhla ze země i malá zvířátka.
Když byl stromek ozdobený, napadlo Nikolku, abychom ke stromku postavili sněhuláka. Ten
bude stromek hlídat. A tak se děti pustily do sněhového tvoření. Za chvilku stál u stromku
hlídač - sněhulák. Třpytivý sníh lákal děti, aby v něm obtiskovaly svá tělíčka a vytvářely tak
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sněhově bílé andělíčky. Ani se nedivím, že se jim nechtělo jít zpět do družiny. Na zpáteční
cestě plánovaly, jak po prázdninách půjdeme na vycházku a zkontrolujeme, kolik toho
zvířátka spořádala.
H. Kochová, vychovatelka ŠD Masarykova

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Držíme se za ruce a zpíváme tiše…“ aneb adventní čas v mateřské škole K Muzeu
S prvními prosincovými dny nastal pro děti naší mateřské školy kouzelný předvánoční
čas. Již koncem listopadu jsme společně s dětmi začali výzdobou celé mateřské školy a od
prvního dne v měsíci jsme začali nedočkavě s rozbalováním překvapení z adventního
kalendáře. Každý týden až do Vánoc jsme společně poseděli u adventního věnce a zapálili
si svíčku.
Měsíc prosinec byl spojen s nedočkavostí, ale i nemalými obavami, jak se připravíme na
mikulášskou nadílku a s ní spojenou návštěvu Mikuláše a čerta.
Kvapem se blížilo datum, kdy jsme očekávali zmíněnou návštěvu spojenou s nadílkou.
Naše paní učitelky mile překvapily děti nápadem uspořádat „čertovské a andílkové
dopoledne“. Děti druhé třídy v domluvený den přišly oblečeny za čertíčky, paní učitelky
vyrobily růžky a ocásky, což se dětem moc líbilo. Celý den jsme pak prožili v peklíčku.
Pomalu jsme se přestávali obávat čertů a s radostí jsme zatančili „ čertovský tanec“ dětem
z první třídy naší školky. Ty si pro nás naopak připravily nádherná andělská křídla a
čertíčkům předvedly „tanec sněhových vloček“. Všichni společně jsme prožili pěkné
dopoledne plné dojmů a překvapení. A když na druhý den zavítal k nám Mikuláš
s andělem a nadílkou, vše proběhlo radostně a bez strachu.
V polovině měsíce jsme začali s pečením cukroví a perníčků, ve školce to nádherně sladce
vonělo kořením. Společně jsme nazdobili vánoční stromečky a provoněli školičku skořicí
a hřebíčkem. Těšili jsme se na 15. prosince, kdy jsme pozvali své maminky a tatínky ke
společnému posezení u stromečku. Pro tuto chvíli jsme si připravili zpěv vánočních koled,
říkanek, ale i zimních tanečků. Rodiče se v předvánočním čase na chvíli zastavili a prožili
s dětmi krásné odpoledne s nadílkou pod stromečkem. Krásné chvíle jsme umocnili
vypuštěním lampionů štěstí…
Další den po příchodu do školičky jsme našli spoustu dárků pod stromečky. To bylo
radosti, když jsme dárky rozbalili a mohli si hrát u stromečku s hračkami a stavebnicemi.
Vánoční pohádkou, která za námi přijela do školičky, jsme zakončili adventní čas
v mateřské škole.
Za děti p. učitelka R. Hanusková

PŘÍBĚHY VYJMENOVANÝCH SLOV
Strejda Zbyněk a jeho vyprávění
Strejda Zbyněk bydlí v Bydžově u starého mlýna. Starý mlýn už nemele, nebydlí v něm ani
mlynář ani mlynářka. Strejdovi se zdálo, že starý mlýn je už dlouho opuštěný, a tak se tam šel
podívat. Když přišel blíže, uslyšel podivné mňoukání. Za komínem u rozbité pece uviděl tři
malá roztomilá koťátka.
Byl sychravý večer, a tak se strejda rozhodl, že si koťátka vezme do svého obydlí. Když šel
domů, pěkně ho vylekal sýček. Blýsklo se a v dáli zavyl pes. Z vysoké babyky vyletěl výr,
když zahlédl v poli myš.
Strejdův syn spustil povyk, jakmile uviděl koťátka. Radostí výskal. Už měli doma nejrůznější
zvířátka: ochočenou vydru Zuzku, která měla kožíšek jako plyšový. V teráriu bydlel slepýš,
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páreček hlemýžďů a nejrůznější hmyz. Na půdě bydlela netopýří rodinka. Ve stáji vedle domu
bydlela kobylka Hanka se svým hříbětem. Bývalo tam vždy veselo.
Katka Kosková, IV. C ZŠ Masarykova
Můj synovec Zbyněk
V Chropyni bydlí synovec. Jmenuje se Zbyněk. Vlastní velkou farmu, na které chová slepice,
kozy, kobyly, býky a různá nezvyklá zvířata, jako jsou sysli, výři, sýčci, vydry, mývali a
hlemýždi. Některá zvířata ráda žvýkají byliny. Kolem dobytka létá spousta hmyzu, a proto se
na farmu slétají různí ptáci – vlaštovky a sýkory. Zbyněk si nedávno koupil slepýše, který syčí
a ke svačině dostává myši. Chropyně nemá moc obyvatel, ale o to krásnější jsou zdejší
příbytky a lidé zde dodržují různé zvyky a obyčeje.
Při poslední návštěvě jsme se nachomýtli u starého mlýna. Myslela jsem, že se mlýn
nezamyká, ale to jsem se mýlila, a proto jsme mlýn neviděli zevnitř. Vedle mlýna roste
vysoká babyka.
Zbyňkova babička dělá vynikající sýr z kozího mléka, kterým nelze plýtvat. Na jaře se
Zbyňkovi vyklubala malá kuřátka, která měla místo peří chmýří. Když jsem se k nim
přiblížila, kohout se na mě začal čepýřit a dělal povyk. Pokud neodejdu, budu pykat! Vedle
farmy líně plyne řeka, jejíž hladina se krásně třpytí, pokud není sychravo. Zbyněk si u ní jako
dítě hrával na pytláka, který loví ptakopysky. Ráda bych se do Chropyně brzy vrátila.
Klára Dančáková, IV.C ZŠ Masarykova

TJ PETŘVALD - HEPO
Mladší žáci - podzim 2010
Nejvíce odehraných minut:
527 minut - David Durczok
517 minut - Martin Sobík
510 minut - Michal Krupa
Střelci:
12 - Martin Sobík
3 - Daniel Vaněk, Vladislav Vajdo
2 - Dominik Šeruda, Jan Poledník, Dominik Kršák
1 - Lukáš Pecha
Asistence:
4 - Tomáš Sklepek, Jan Poledník, Dominik Kršák
2 - Václav Zajíček, Martin Sobík, Vojtěch Cieplik
1 - Dominik Šeruda, Michal Krupa, Jakub Citnar
Nejlepší účast na tréninku:
32 - Jakub Citnar
31 - Dominik Šeruda, Martin Sobík
28 - Dominik Kršák
Tabulka krajské soutěže ml.žáků (podzim 2010 )
1. SVINOV
21 b.
2. FRENŠTÁT
20
3. TJ PETŘVALD
19
4. VRATIMOV
18
5. STAŘÍČ
16
6. HEŘMANICE
15
7. VŘESINA
13
8. ST.BĚLÁ
7
9. HRABOVÁ
3
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10. HRABŮVKA
0
Trenéři: Ing. P. Šeruda, R. Durczok
Starší žáci
Fotbalista roku – tabulka (e-mail)
Tabulka krajské soutěže st. žáků (podzim 2010)
1. SVINOV
24 b.
2. FRENŠTÁT
20
3. TJ PETŘVALD 20
4. VRATIMOV
13
5. STAŘÍČ
13
6. ST. BĚLÁ
10
7. HEŘMANICE
10
8. HRABOVÁ
5
9. VŘESINA
5
10. HRABŮVKA
5
Trenéři: P. Gorovič, Ing. P. Bitala
Dorost
Mistrovské utkání
11. kolo TJ PETŘVALD - I. Petrovice 5:1/2:0
Po čtyřech porážkách v řadě přišlo konečně vítězství. Kluci podali výborný výkon a
zaslouženě zvítězili. Dvě branky vstřelil Matěj Frosztega, po jedné brance přidali Lukáš
Ligocki, Miloš Nalevajka a Jakub Levanszky.
12. kolo Kopřivnice - TJ PETŘVALD 1:0 /0:0
Vyrovnané utkání, domácí jedinou brankou v 67 minutě rozhodli o svém vítězství.
13. kolo - TJ PETŘVALD : Bohumín 6:1 /2:0
Vynikající utkání na konec sezony. V prvním poločase dali branky 19 min.Radim Pavlas a 23
min. Honza Kostka. Vyšel nám úvod druhého poločasu, v 46 min. zvyšoval na 3:0 Miloš
Nalevajka, v 54. min. přidal čtvrtou branku opět Miloš Nalevajka. Další dvě branky vstřelili v
68 min. Lukáš Ligocki a v 86 min. Petr Svoboda, hosté pouze v závěru snížili na konečných
1:6.
Konečná tabulka po PODZIM 2010
1. Frenštát
13 38: 23 29
2. Jablunkov
13 28:16 28
3. Petřvald na Mor.
13 27:21 27
4. Skotnice
13 32:17 26
5. Řepiště
13 34:21 21
6. Suchdol nad Odrou 13 32: 22 20
7. I. Petrovice
13 38: 34 19
8. Albrechtice
13 17: 18 17
9. TJ PETŘVALD
13 26: 20 16
10. Kopřivnice
13 24 . 20 16
11. H.Suchá
13 25: 24 12
12. Bohumín
13 16: 44 12
13. Staříč
13 11: 46 9
14. ČSAD Havířov
13 22: 44 8
Rozlosováni - DOROST - JARO 2011
14.kolo 27.3. neděle 12.45 Jablunkov
- TJ PETŘVALD
15.kolo 3.4. neděle 13.15 Bohumin
- TJ PETŘVALD
16.kolo 9.4. sobota 13.15 TJ PETŘVALD- Petřvald na Moravě
17.kolo 16.4. sobota 13.45 Suchdol nad Odrou - TJ PETŘVALD
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18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
12.6.
18.6.

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota

13.45 TJ PETŘVALD- H.Suchá
10.15 Skotnice
- TJ PETŘVALD
14.15 TJ PETŘVALD- Řepiště
14.15 Staříč
- TJ PETŘVALD
14.45 TJ PETŘVALD- Albrechtice
13.00 ČSAD Haviřov - TJ PETŘVALD
14.45 TJ PETŘVALD- Frenštát
14.45 I.Petrovice - TJ PETŘVALD
14.45 TJ PETŘVALD- Kopřivnice

Vážení občané.
Město Petřvald v letošním roce vydá publikaci představující minulost Petřvaldu
prostřednictvím starých vyobrazení, pohlednic a fotografií. Autory publikace budou odborní
pracovníci Muzea Těšínska, historikové PhDr. Radim Jež a PhDr. David Pindur. Město
Petřvald i autoři publikace se na Vás touto cestou obracejí s prosbou o spolupráci formou
zapůjčení dobových fotografií z rodinných alb, jakéhokoliv dalšího obrazového i písemného
materiálu, vztahujícího se k petřvaldským dějinám a životu do roku 1955, kdy byla dosavadní
obec povýšena na město (finální chronologický mezník publikace). V případě zapůjčení
těchto materiálů, které Vám budou v pořádku vráceny, bychom uvítali co nejpřesnější popis
jejich obsahu. Uvedené podklady je možno předat starostce města Jarmile Skálové, případně
pracovnicím Technického muzea v Petřvaldě – pobočky Muzea Těšínska nejpozději do konce
března 2011. Věříme, že připravovaná kniha o Petřvaldě potěší každého z Vás. Předem
děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zaslouží o zdar díla.
J. Skálová, starostka města Petřvald
PhDr. R. Jež, Muzeum Těšínska
PhDr. D. Pindur, Muzeum Těšínska
MUZEUM TĚŠÍNSKA INFORMUJE
Od 1. 1. 2011 došlo ke změně otevírací doby u některých poboček Muzea Těšínska: Výstavní
síň Český Těšín, Památník životické tragédie v Havířově - Životicích, Technické muzeum
Petřvald, Výstavní síň Orlová a Regionální informační centrum Český Těšín. Otevřeno bude
od pondělí do pátku 8-12 h a 12.30-16.30 h.
Ostatní pobočky (Výstavní síň Jablunkov, Výstavní síň Karviná a Výstavní síň Musaion v
Havířově) zůstávají beze změn (tedy po-pá 9-12.30, 13.00-17.00, so 9-13.00, ne 13-17 h).

OKÉNKO KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři,
doufáme, že Vaše novoroční vykročení bylo šťastné a tím správným směrem. Třeba do
knihovny. Na úvod jsme si pro vás připravily malou rekapitulaci loňského roku.
V loňském roce naši knihovnu navštívilo celkem 7 589 návštěvníků, vypůjčeno bylo 44 163
knih a časopisů. Vybírat si naši čtenáři mohli z 23 987 knih a 116 titulů časopisů. Množství
časopisů k půjčení je způsobeno především skutečností, že většinu měsíčníků odebíráme
s dvouměsíčním zpožděním (jedná se o neprodané tituly), jsou tedy podstatně levnější, a proto
dostupnější. A zpoždění většinou nehraje roli, například u původně nákladných časopisů o
bydlení, které mohou být pro čtenáře velkou inspirací při změnách v domácnosti.
Také kutilové, či milovníci zahrádek si u nás přijdou na své, stejně tak jako ostatně
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všechny kategorie čtenářů. Nejpůjčovanější kategorií časopisů jsou časopisy
o ručních pracích (Burda, Diana, Praktická žena), dále již zmiňované bydlení
(Můj dům, Dům a byt, Pěkné bydlení, Home atd) a kutilství (Udělej si sám, Recepty prima
nápadů, Receptář, Praktik). Dětem nabízíme tyto časopisy (ABC, Čtyřlístek, Medvídek Pú,
Sluníčko, Méďa Pusík), mládeži (Bravo, Popcorn) a mnoho dalších.
K 31.12.2010 máme zaregistrováno 604 čtenářů, z toho je 147 dětí do 15-ti let.
Loni jsme připravili 37 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, které navštívilo 1 154
návštěvníků.
Na naše návštěvníky čeká 10 studijních míst a čtyři počítačové stanice s připojením
k internetu, které mohou využívat zdarma. Kromě příležitostných akcí probíhá v naší
knihovně pravidelně každý pátek kurz počítačové gramotnosti pro seniory a nezaměstnané a
2x do měsíce Klub maminek. V uplynulém roce se díky velkému zájmu nových kantorů o
knihovnu začala slibně rozvíjet nová spolupráce se základní školou, děti více čtou a mají
zájem o členství v knihovně. Na letošní rok pro ně chystáme opět spoustu zajímavých akcí, o
kterých budeme průběžně informovat.
MMol
KLUB MAMINEK
Setkání proběhne v těchto termínech:
úterý 8. a 22. února od 9.30 do 11.30
úterý 8. a 22. března od 9.30 do 11.30.
Trocha bilance: Klub maminek při knihovně slavil na Vánoce dvouleté výročí.
Je pravdou, že nám z původního stavu maminek – zakladatelek - zůstalo málo. Když jsme
začínali, navštěvovalo knihovnu víc než 30 maminek s dětmi… naštěstí nikdy se nesešly
všechny najednou.
Děti odrostly a většina „matek-zakladatelek“ nastoupila zpět do zaměstnání.
Přicházejí však nové - a patříte-li i vy mezi čerstvé maminky a je –li už vaše děťátko trošku
odrostlé, přijďte některé úterý na návštěvu. Prostředí je čisté a teplé, děti si spolu hrají, ty
maličké se mohou jen tak koulet po dece… Jsou to dvě hodinky příjemného posezení
s kamarádkami, seznamování se, výměna zkušeností… při té příležitosti se můžete do
knihovny i přihlásit a zapůjčit si knížky pro sebe i leporela pro děti.
VALENTÝNSKÉ SETKÁNÍ
V pondělí 14. února od 13.30 do 16.00 zveme všechny přátelé knih,
milovníky láskyplných příběhů a kamarády na valentýnské setkání.
Pro děti připravujeme HRÁTKY OD SRDCE
A všichni - spolu s dospěláky budeme tvořit valentýnská přáníčka, srdíčka a dárky.
Setkání proběhne, přestože je knihovna uzavřena.
Knihy tento den půjčovat nemůžeme.
PROSBA KE ČTENÁŘŮM PN
V našem fondu v současné době schází knížka Ernesta Hemingwaye STAŘEC A MOŘE a
knížka Arnošta Lustiga MODLITBA PRO KATEŘINU HOROWITZOVOU.
Obě knihy jsou velmi potřebné studentům k maturitě a již delší dobu nebyly vydány. Nám už
se zcela rozpadly a museli jsme je vyřadit. Hledáme tedy dárce, který by mohl knihovně
uvedený titul věnovat do fondu.
Předem velmi děkujeme
JoB
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LIDOVÉ PRANOSTIKY
Lidové pranostiky provázející člověka od věků jako rádce i pomocník a vycházející
z přírodních podmínek jednotlivých oblastí… „Najdeme je už ve staré Mezopotámii, Řecku i
Římě. Kdysi patřily k základnímu vzdělání lidových vrstev. Objevují se v životě národů se
stejnou samozřejmostí, jako se v krajině objevuje pramenitá voda.
Jsou vždy spjaty s lidmi, dobou a přírodou. Jako zrcadlo odrážejí kolorit a místo svého
vzniku a jsou takovým drobným lidovým uměním. Hovoří k nám jazykem lidí hluboce
spjatých prací a láskou se svou zemí.
Když jsme u měsíce února - snad nejznámější únorovou pranostiku zná i dnes každý ÚNOR BÍLÝ POLE SÍLÍ…
Další velmi známá pranostika se váže k Hromnicím
- 2. únoru (Hromnice – svátek
hromový, den, od kterého naši dávní předkové předpokládali nástup druhé poloviny roku letní, kdysi se jí říkalo hromová). K tomuto svátku se pak váže i svěcení svíček, které se
pak rozsvěcovaly za bouřek jako ochrana proti bouřkám, takzvaných „hromniček“.
Většina z nás zná přísloví NA HROMNICE O HODINU VÍCE… přináší nám optimismus
v krátkých zimních dnech a tušení brzkého jara…
Druhé nejdůležitější téma Hromnic se váže k prognóze trvání zimy… JSOU-LI JASNÉ CELÉ
HROMNICE, PŘIJDE PO NICH JEŠTĚ MNOHÁ VÁNICE. Anebo KDYŽ NA
HROMNICE NAPADNE JEN TOLIK SNĚHU, CO JE NA ČERNÉ KRÁVĚ ZNÁT,
BUDE BRZY TEPLO.
PRANOSTIKY NA ÚNOR
2. února Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
5. února Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
9. února Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.
14 .února Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
16. února O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
25. února Je-li na svatého Matěje mráz, tak ho ještě 40 x máš.
27. února Je-li mráz na svatého Gabriele - bývají žně veselé.
29. února Jak na Romana je, taková na úrodu brambor naděje.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
ZÁJEZD NA MUZIKÁLY - Praha - květen 2011
Vážení „budoucí účastníci“ zájezdu. Již teď Vám dávám na vědomí, že tradiční květnový
zájezd na muzikály, pořádaný městem Petřvald, se bude konat s největší pravděpodobností
dne 14. 5. 2011. Již teď ale od Vás potřebuji vyjádření... v letošním roce zvažujeme zakoupit
lístky na odpolední představení. To znamená, že bychom nedělali zájezd na 24 hodin, jako
obvykle. Jelikož jezdí každoročně podobná osádka, prosím o Vaše předběžné vyjádření o
počtu zúčastněných a o názoru k odpolednímu představení. Dosud byl na tento termín vypsán
jen muzikál Robin Hood a muzikál Kat Mydlář. O dalším průběhu Vás budeme informovat v
příštím čísle PN, na webu www.petrvald.info, nebo na tel. čísle 596 541 648 (Středisko
kulturních služeb).
L. Skrzyžalová, kulturní referentka města
Připravujeme...
V březnu 2011 se můžete těšit na zábavný pořad s Vladimírem Hronem a Pavlem Kožíškem...
více v příštím vydání PN.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Jaroslav Hečko
80 let
Zdenka Tajdusová
80 let
Eliška Tomicová
95 let
Gabriela Helisová
90 let
Našim jubilantům přejeme do dalších hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Michaela Štipková
Magdaléna Vronková
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Josef Písecký
72 let
Vlasta Placová
86 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. ledna 2011 oslavil své 80. narozeniny náš nejhodnější dědeček pan Jaroslav Hečko.
Celá rodina mu přeje do dalších let hodně zdraví, síly, optimismu a štěstí.
Manželka Jarmila, dcera Miluše a syn Břetislav s rodinami, vnoučata Zuzka, Břetík, Honzík,
Jarda, Tobík a pravnoučata Alex, Eliška a Honzík.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 14. února 2011 oslaví své 85. narozeniny paní Milada Káňová.
Žij blaze v plném zdraví,
měj všechno co Tě baví,
samé růže, samé kvítí
a také dlouhé žití.
Přeje syn Milan s rodinou.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 5. ledna 2011 oslavila krásné životní jubileum 60 let paní Dagmar Mikšanová.
Život je jako pohádka krásná,
ale je umění dobře ho žít.
A tak Ti přejeme, ať se Ti daří
do dalších roků šťastně vykročit!
Pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu přejí manžel Jiří a synové Jiří a Radim s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
paní Anna Bracháčková
Je 9. února 2011 – toť datum, kdy stojím srdcem před ženou, která jubileum slaví.
Drahá Ani štěstí, zdraví to je naše upřímné blahopřání.
Manžel Lumír, děti a vnoučata, bratr Silvestr s manželkou.
OZNÁMENÍ
Dne 9. ledna 2011 zesnula ve věku 97 let paní Hedvika Kantorová. Se zesnulou jsme se na
její přání rozloučili v úzkém rodinném kruhu.
Zarmoucená rodina.
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VZPOMÍNKA
Dne 21. ledna 2011 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí pana Mariana Krajčiho. A dne 27. ledna
2011 by se dožil 65 let.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Věra s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 29. ledna 2011 uplynulo 8 let od úmrtí pana Ericha Bernatíka, manžela, tatínka a
dědečka.
S láskou vzpomínají manželka, syn Petr s manželkou Martou, syn Milan s manželkou
Lenkou, vnoučata Marie, Martina, Jarek a Simona.
Nikdy nezapomeneme.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal,
vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 8. února 2011 by se dožil 80 let pan Rudolf Šotkovský. Dne 7. ledna 2011 jsme
vzpomněli 24. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jaroslava s manželem Vladimírem, syn Vladislav
s manželkou Janou a snacha Ilona s rodinami.
VZPOMÍNKA
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 17. února 2011 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí pana Benedikta Kubného.
Vzpomíná manželka Emílie s rodinou.
VZPOMÍNKA
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 7. ledna 2011 jsme vzpomněli na 2. smutné výročí úmrtí našeho milovaného syna,
manžela, tatínka, bratra a vnuka pana Martina Stuchlíka.
S láskou a úctou vzpomínají syn Lukáš, rodiče, sestra, bratr Jan s rodinou, babička a manželka
Eva.
VZPOMÍNKA
Dne 28. ledna 2011 vzpomínáme 3. smutné výročí úmrtí naší milované Soničky Medňanské.
Vzpomíná celá rodina.

INZERCE:
NAVŠTIVTE REHABILITAČNÍ CENTRUM ŠENOV
MUDr. KATEŘINA ŠOCHOVÁ
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Vráclavská 1601, 739 34 Šenov
NOVÁ ČÁST ZDR. STŘEDISKA VPRAVO, VEDLE VETERINY
TEL. 602 544 939, 596 811 289
www.rehabilitace-senov.cz
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 Zpracování daňových přiznání
 Vedení účetnictví
 Daňové poradenství
•

Rychle, kvalitně a odborně

• V blízkosti Vašeho domova
TEL: 775 284 891, MAIL: stolovaj@seznam.cz
Jitka ŠTOLOVÁ, K Pískovně 1517, Petřvald
• Člen svazu účetních Ostrava
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
atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 080 358, e-mail: lada.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
čištění koberců a sedacích souprav
půjčování stroje Kärcher
žehlení s rozvozem
Mobil 1: 606 363 300
Mobil 2: 731 490 561

Opravy chladniček a mrazniček v BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mechanik: p. R. Holaň,
mobil: 605 140 362
Opravy provádíme v lokalitách:
Petřvald, Rychvald, Orlová, Dětmarovice, Bohumín a Ostrava.

NEHTOVÉ STUDIO GABRIELA
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž.
Závodní 227, Petřvald
4. dům od Penny, směr Havířov
Tel. 603 294 123

KAMENICTVÍ PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
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teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz
Tel.: 604 835 377

imango
WEBINGART s.r.o.
HLEDÁTE PROFESIONÁLY PRO VÁŠ E-BUSINESS?
TVORBA
• E-SHOPŮ
• WEBOVÝCH STRÁNEK
• FIREMNÍCH PREZENTACÍ
• PORADENSTVÍ
Tel.: +420 602 123 232
Prodej knih ve Středisku kulturních služeb - změna
pondělí od 9 - do 16.30
pátek
od 9 - do 16.30

Internetový obchod

KRMIVA U JIRKY
ROZVOZ ZDARMA!!!
Prodej krmiv a chovatelských potřeb
pro Vaše zvířecí mazlíčky.

www.krmivaujirky.cz
adresa: Malá 596, Petřvald-Podlesí
tel: 775 714 013
e-mail: krmivo.gruberova@seznam.cz

