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KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení a milí čtenáři,
je za námi první měsíc roku 2010 a my jsme trochu počítali.
V loňském roce naši knihovnu navštívilo 7 997 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 46 282
knih a časopisů a zúčastnili se 22 akcí pořádaných knihovnou. Registrovaných uživatelů máme
578, z toho dětí do 15 let 140. Do naší knihovny v loňském roce přibylo 1391 zbrusu nových
zajímavých knih. Z akcí pořádaných knihovnou bych připomenula tradiční Noc s Andersenem,
Čarodějky, Drakiádu a loni poprvé uspořádaný, ale velice úspěšný Den pro dětskou knihu. Byl
také založen Klub maminek, jehož únorová setkání se uskuteční 9. a 23. února 2010.
Ve spolupráci se základní školou pořádáme v knihovně naši první letošní akci určenou dětem i
dospělým. Nazvali jme ji

POKUD JSME VYLOUDILI ÚSMĚV NA VAŠICH TVÁŘÍCH...
Novoroční koncert, který pro své občany zajišťuje a sponzoruje již několik let město Petřvald,
se letos konal 10. ledna 2010 v kostele sv. Jindřicha. Koncerty mají své pravidelné posluchače a
zdá se, že jich přibývá. Hudební žánry se každý rok mění, a tak skalní příznivci přicházejí do
kostela s jistotou, že hodina a půl, kterou stráví s krásnou hudbou či zpěvem, nebude ztraceným
časem.
Pěvecký sbor KEEP SMILING GOSPEL Orlová v Petřvaldě dosud nevystupoval a já, fanynka
svého města, jelikož jsem s místostarostkou paní Jarmilou Skálovou vystoupení domlouvala,
jsem členům sboru chtěla ukázat naše město v tom nejlepším světle co do účasti posluchačů,
jejich reakcí na naše vystoupení i Petřvaldu samotného. Poslední bod, na kterém mi hodně
záleželo, však způsobil několik dní před koncertem mé bezesné noci. Ta záplava sněhu, třebaže
ladovsky zkrášlila vše, kam padl pohled, mě trochu děsila - přijdou alespoň ti skalní, které
neodradí po dlouhé době normální zima s krásnou sněhovou nadílkou, která většině chyběla
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alespoň na Štědrý den od 16. hodiny do půlnoci (pro tu vánoční atmosféru!). Holt, zima pro
parádu se zpozdila.
Ve 13:30 dorazili všichni zpěváci do kostela. Pan farář Gandera se ukázal být příjemným
hostitelem, a aby mu v sakristii před koncertem nikdo nezmrzl, krmil zpěváky cukrovím a
veselými historkami z kněžského semináře pro zahřátí. Přivítat sbor přišla také místostarostka
paní Skálová (to se také všude nestává). Je 15 hodin. Pan farář se přimlouvá za několik minut
shovívavosti vzhledem k zasněženým cestám. Po 15. hodině se nastupuje. Nasadit barevné šály a
úsměvy, jak to hlásá jméno sboru (bude pro koho? ) - a jdeme. Všechna místa k sezení jsou plně
obsazena. Sláva! alespoň se posluchači zahřejí lidským teplem (doufejme i potleskem…?).
Téměř na každém koncertu je vidět, že většina návštěvníků neví, co od cizího slova gospel čekat.
Tak tedy: gospel je hudební žánr typický dominantní úlohou vokálů. Texty jsou náboženské
povahy, zejména křestanské. Gospel se objevil v první čtvrtině 20. stol. ve Spojených státech
amerických. Lidé si v kostelech začali rytmicky zpívat. Původně to byla bohoslužebná hudba,
která vycházela z černošské hudební tradice a provozovala se v baptistických kostelech
v Americe. Nemusí však vyprávět pouze o Bohu. Texty jsou však velmi důležité. Jsou
povzbuzením pro člověka, aby obstál v těžkých životních situacích. Vychází z nich energie, která
je typická pro černošskou hudební tradici. Možná mnozí namítnou, proč se zpívá hlavně
anglicky. Ale čeština ke gospelu opravdu nejde. U nás není gospel provozován pouze v kostele,
nýbrž míří za posluchači ven z chrámů, i když tam, vzhledem k výborné akustice chrámových
prostorů zní nejpůsobivěji. Gospel si oblíbily i evropské sbory ve Skandinávii (ve Švédsku
existuje 200 sborů, v Dánsku více než 100). V současné době si gospel našel cestu i do České
republiky a zamilovaly si jej tisíce lidí. Proč by tedy nemohl vzniknout v našem regionu, který
má bohatou folklorní tradici a smysl pro nejrůznější hudební žánry?
I když je nálada sboru uvolněná, jak to bývá na většině koncertů, zachytil pan Pavel Římánek na
svém aparátu napětí všech zpěváků, kteří ze své dirigentky paní Lily Jančové nespustili oči. Při
rychlejších písních se osmělili i posluchači a často tleskali do rytmu, což je při gospelu běžné,
dokonce je běžné vyjadřovat svou radost tancem či voláním. Angličtina nebyla překážkou pro
porozumění, neboť český text se promítal vpředu na plátně jako ve filmu. Zazpívali si i všichni
přítomní, když právník Honza Dospiva, ve sboru veledůležitá osoba - hraje na klávesy a kytaru a
úspěšně si vede i jako skladatel písní - vyzval publikum ke spolupráci. Ve své písni ,,Miluj
bližního svého“ se Honza zamyslel nad obsahem slov tohoto přikázání: zda jde o úradek lidský či
platí jen tehdy, když se lidem hodí. Mezi vlky se přece neuznává miluj bližního svého jako sebe
samého. Či je to snad zákon přírody? V té přece není dobro ani zlo! Jak se to přikázání srovnává
s bojem o přežití? Tam přece platí zákon silnějšího, a ne miluj bližního svého! To přikázání
nezná hranic, kultur ani náboženství… A Honza kladl tyto otázky a sbor a všichni přítomní
odpovídali na jeho otázky: Miluj bližního svého jako sebe samého. Myslím, že se publiku líbila
nejen krásná melodie Honzovy písně, nýbrž hlavně její obsah.
A je tady závěr koncertu. Na plátně se objevil text starý téměř 200 let. Zná jej celý svět. Franz
Gruber by se jistě divil – Tichá noc, svatá noc … Do krásné melodie znějí zvony z věže kostela
sv. Jindřicha, venku se stmívá, zasněžené město vypadá nádherně. Lidé si potřásají před kostelem
rukama. Ať je rok 2010 tak krásný jako dnešní cesta domů zasněženým Petřvaldem! A pokud
KEEP SMILING GOSPEL vyloudil úsměv na vašich tvářích, nebyla naše práce zbytečná.
Ilona Karkošková, členka KEEP SMILING GOSPEL Orlová
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Sbor ZŠ a ZUŠ Duha se zúčastnil soutěže Vánoční akordy
Dne 11. 12.2009 se sbor ZŠ a ZUŠ Petřvald Duha zúčastnil soutěže amatérských sborů s názvem
Vánoční akordy, která se konala v Domě kultury Ostrava - Zábřeh. Sbor se umístil v bronzovém
pásmu a získal Cenu skladatele a dirigenta Petra Šibileva. Touto cenou je ohodnocen sbor, který
vyzařuje určité jedinečné kouzlo a dokáže zaujmout. Pěvecký sbor doprovázela hudební skupina
Pohoda. Hudební skupinu i sbor vede p. uč. Roman Pluta DiS. Podle ohlasů rodičů se dětem
soutěž líbila a všichni se již těší na příští ročník této soutěže.

POZVÁNKA
Klub přátel hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 11. 2. 2010 v 15.00 do
Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku Technické památky na Karvinsku. Přednáší Doc.
PhDr. Arch. Miloš Matěj, Ph.D.

KLUB DŮCHODCŮ DOLU FUČÍK
podn. stř., ÚK
pořádá
SPOLEČENSKÝ VEČER
v Kulturním domě v Petřvaldě v sobotu 6. února 2010 od 18.00 do 01.00 hod.
Po ukončení zábavy je zajištěn odvoz autobusem ve směru na Šenov, Havířov 3, Havířov 1,
Havířov - Šumbark a Petřvald – Podlesí.
Zve výbor klubu důchodců

Setkání zastupitelů města Petřvaldu a obce Jasienica
Společné setkání zastupitelů města Petřvaldu a obce Jasienica se uskutečnilo 29. 12. 2010
v Rudzicy (obec pod správou Gminy Jasienica).
V nově opraveném kulturním sále nás přivítalo 21 zastupitelů z Gminy Jasienica v čele se
starostou Mgr. Ing. Janusem Pierzynou.
Starosta Janusz Pierzyna velmi vřele přivítal naše členy zastupitelstva v čele se starostou města
Ing. V. Holečkem a zhodnotil společné projekty, na které byly poskytnuty finanční prostředky z
Evropské unie. Ta, jak víme, se zaměřuje také na euroregiony, které podporují činnosti, jež se
týkají řešení specifických problémů, které se vyskytují v příhraničních oblastech.
Přeshraniční spolupráce v rámci euroregionu vede kromě jiného i k pomyslnému zániku hranic,
které donedávna rozdělovaly jednotlivá území, a přispívá k vytváření mostů mezi sousedícími
státy. Vytváří tak další etapu integrované Evropy.
Společné jednání zastupitelů z Petřvaldu a Jasienice se uskutečnilo v rámci projektu „Hranice
umění – přeshraniční divadelní setkání“. Tento projekt byl spolufinancován z Evropské unie
z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 a Fondu mikroprojektů Euroregionu
Ślask Cieszyński - Těšínské Slezsko a státního rozpočtu Polské republiky.
Pan Janusz Pierzyna poděkoval za velmi dobrou spolupráci a za vstřícný přístup při přípravě a
realizaci jednotlivých projektů ze strany našeho města. Dodal, že nejen on, ale i všichni
přítomní zastupitelé z Gminy Jasienica se již nyní těší na další společné projekty, které povedou
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obě města nejen k lepšímu poznání života občanů v obou městech, ale také ke zkvalitnění
života našich občanů.
Ing. Holeček poděkoval za pozvání a ve zkratce zhodnotil dosavadní spolupráci jak v oblasti
kulturní a sportovní, tak i v oblasti školství. Rovněž ocenil spolupráci mezi hasiči, poděkoval za
nabídku pana starosty Pierzyny, který nabídl pomoc polských hasičů - „stražaků“ v případě
nenadálých událostí a živelných katastrof a vyslovil naději a přání, aby nikdy taková situace
nenastala. Hasiči ať se i nadále setkávají pouze při soutěžích a dalších společných akcích.
Rovněž vyjádřil přesvědčení, že tato dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat a že vytvoříme
ještě řadu společných partnerských projektů, které budou užitečné pro občany obou přátelských
měst.
Závěrem pozval členy zastupitelstva a vedení obce Jasienica na přátelské setkání k nám do
Petřvaldu.
JaS

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ na 1. čtvrtletí 2010
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob

Únor
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
Březen
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30., 31.
2. Svoz ( PET láhve ) – žluté pytle
11. únor - čtvrtek
11. březen - čtvrtek
3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
23. únor - úterý
30. březen - úterý

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
45. schůze Rady města Petřvaldu se konala 9. prosince 2009
RM schválila rozpočtové opatření č. 12/09.
RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou
bytovou jednotku o velikosti 1+kk v Domě s pečovatelskou službou;
• o uzavření smlouvy o reklamě mezi městem Petřvald a firmou GIS – STAVINVEX
a.s., Petřvald;
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•

prominout poplatek za pronájem hlavního sálu v Kulturním domě v Petřvaldě na
Kulturní ulici č.p. 26 Tělovýchovné jednotě – oddílu kopané, při konání sportovního
plesu dne 13. 2. 2010;
• o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem firmou Poel, spol. s r.o., Ostrava –
Mariánské Hory na dodávku změny projektové dokumentace stavby „Radnice a
inženýrské sítě v Petřvaldě“;
• jako zřizovatel v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 písmene d) zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví v platném znění, o tom, že příspěvkové organizace zřízené městem
Petřvald budou s účinností od 1. 1. 2010 vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
RM schválila
• odpisový plán Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace, na rok
2009 a 2010;
• odměny členům komisí rady města a finanční dary členům jednotky SDH a občanům,
kteří se v roce 2009 aktivně podíleli na činnosti ve městě.
RM vzala na vědomí
• předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2009;
• informace starosty města, místostarostky a tajemnice MěÚ.
21. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 16. prosince 2009
ZM schválilo
• rozpočtové opatření č. 13/09;
• v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů rozpočet města Petřvaldu na rok 2010.
ZM vzalo na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2010.
ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místních poplatcích, kterou se mění OZV č.
3/2003.
ZM rozhodlo
• o úplatném nabytí pozemku parc. č. 2920 – ostatní plocha o výměře 3 194 m2 v kat. území
Petřvald u Karviné formou kupní smlouvy uzavřené s vlastníkem pozemku RPG RE
Land, s.r.o., Ostrava;
• o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 43/2 – ostatní plocha o výměře 90 m2 v kat. území
Petřvald u Karviné formou darovací smlouvy uzavřené s vlastníkem pozemku.
ZM vzala na vědomí
• Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald za rok 2009;
• informaci Svazku měst a obcí okresu Karviná o účasti SMOOK na projektu v programu
INTERREG IVC nazvaný Prospects, jehož záměrem je podpora malého a středního
podnikání v bývalých hornických regionech v Evropě;
• termíny konání schůzí rady města a zastupitelstva města v roce 2010.
Rada města: 28.1., 25.2., 25.3., 21.4., 20.5., 24.6., 22.7., 19.8., 9.9., 14.10., 11.11., 9.12.
Zastupitelstvo města: 10.3., 5.5., 30.6., 1.9., 20.10., 15.12.;
• informace starosty města, místostarostky a tajemnice MěÚ.
Rozpočet města Petřvaldu na rok 2010 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtovou
skladbou platnou od 1. 1. 2010. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného
rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2010, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém
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určení daní, z vyhlášky č. 276/2009 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních
částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z očekávané
skutečnosti daňových příjmů roku 2009 a predikce na rok 2010.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je
sestaven v objemu 70 060 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 72 585 tis. Kč. K dokrytí výdajů
jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje.
Příjmy
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2010
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
2329 Ostatní nedaňové příjmy
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
Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2010
Odvětvové třídění – paragraf

v tis. Kč
58 755
10 260
1 065
895
13 100
24 685
3 100
230
20
600
200
600
4 000
9 105
4 867
20
118
3 714
28
100
40
10
10
150
48
2 730
2 200
530
70 590
530
70 060

v tis. 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
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
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plánování
3639 Komunální služby
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.
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

100
3 185
106
3 780
4 088
2 432
6 787
1 234
21
268
2 452
610
500
300
4
65
5
5 485
4 172
387
140
8 413
7 700
50
2 263
1 199
118
286
1 845
14 459
45
530
50
36
73 115
530
72 585

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST NA PLESECH A AKCÍCH S VĚTŠÍM POČTEM OSOB
S blížící se sezonou plesů a ostatních podobných kulturních akcí je vhodné si připomenout, co
musejí splňovat z hlediska požární ochrany kulturní zařízení, která se nacházejí téměř v každé
obci.
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Kulturní akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve
stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet
a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů
a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
Další povinnosti provozovatelů společenských akcí s větším počtem osob jsou nově stanoveny
vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách staveb (nabyla účinnosti 1.7.2008).
Příloha č. 6 část B uvedené vyhlášky (v návaznosti na § 30 odst. 2) stanoví, že nad místy, kudy
unikají osoby, a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromažďovacího prostoru nesmí být
použity hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo
odpadávají. V případě, že prostor není určen ke shromažďování většího počtu osob, platí, že
v jiných prostorech, určených pro více než 10 osob, nesmí být použity hořlavé látky na více než
30% plochy pod stropem, při čemž tyto nesmí být instalovány v prostoru přede dveřmi a za
dveřmi a to v ploše odpovídající trojnásobku šířky dveří vymezené částí kruhu k ose dveří.
Rovněž nad venkovním shromažďovacím prostorem nesmí být použity hořlavé látky nebo látky,
které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají.
Zde je nutné zdůraznit, že citovaná vyhláška je nadřazena nařízením kraje nebo obecně závazným
vyhláškám obcí, které nemohou stanovit nižší úroveň bezpečnosti.
Stejně jako v minulosti jsou organizátoři v průběhu akce povinni zabezpečit především zřetelné
označení směru úniku osob, únikové cesty musí být udržovány neustále volné, nesmí být
zastaveny žádným materiálem ani se nesmí užívat k žádným jiným účelům. Dveře na únikových
cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod, nesmí být zamčené nebo jinak zajištěné. Je
důležité si uvědomit, že únikové cesty neslouží jako skladiště, ale mají zajistit bezpečnou
evakuaci osob ohrožených požárem a rychlé a účinné záchranné práce zasahujících jednotek
požární ochrany.
Dále organizátor musí mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky
a pořadatele. Pokud jsou realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod. musí organizátor
provést další bezpečnostní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se
vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík či acetylén). Takto naplněné balónky
nesmí být používány ani jako výzdoba.
Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit
preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé
osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem
objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasebních prostředků (hasicích přístrojů,
hydrantů) a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme,
aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a
dobrovolných hasičských jednotek.
Provozovatel činnosti, tj. organizátor akce, nesmí zahájit akci při zjištění nedostatků v dodržování
podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením, rovněž musí akci
přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, zejména v případě znemožnění
úniku nebo evakuace osob. Nelze zapomenout, že organizátor akce má povinnost odpovídajícím
způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními
k zabezpečení požární ochrany, zejména s únikovými cestami, únikovými východy, umístěním
hasicích přístrojů, vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, apod. Účastníci akce jsou
povinni stanovené pokyny respektovat.
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Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o základních bezpečnostních
opatřeních stanovených jejím organizátorem. Chráníte život a zdraví Vás i Vašich blízkých… je
pozdě se po vzniklém neštěstí ptát, zda bylo vše v pořádku, zda se něčemu nedalo předejít.
Odbor prevence

POHYB OBYVATEL VE MĚSTĚ PETŘVALD V ROCE 2009
Rok
2009

Přihlášeno občanů

Narozeno občanů

Přírůstek celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

I/4

19

24

43

10

12

22

29

36

65

II/4

24

38

62

7

8

15

31

46

77

III/4

33

39

72

6

8

14

39

47

86

IV/4

34

40

74

6

8

14

40

48

88

Celkem

110

141

251

29

36

65

139

177

316

Rok
2009

Odhlášeno občanů

Zemřelo občanů

Úbytek celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

I/4

16

24

40

16

12

28

32

36

68

II/4

18

23

41

9

17

26

27

40

67

III/4

21

23

44

12

13

25

33

36

69

IV/4

16

31

47

18

20

38

34

51

85

Celkem

71

101

172

55

62

117

126

163

289

Stav obyvatel ve městě Petřvald. Ke dni 1.1.2010 je 7 118 občanů

Některá čísla z matriky za rok 2009 v porovnání s rokem 2008
Do pamětní knihy města bylo zapsáno naroz. dětí
V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků

r. 2008
41
14

r. 2009
37
24

10
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, 90 a 95 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

1
2
1
1
28
63
64
735
1 547
27
1
1

3
34
55
61
920
1 390
35
3
1

1
10
1
47

4
1
9
1
38

937

643

UPOZORNĚNÍ
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, územní odbor vnější služby Karviná upozorňuje na
novou vizualizaci veřejných stránek Policie ČR.
Původní webové stránky www.pcrkarvinsko.cz byly zablokovány, v současnosti je aktivní
adresa: www.policie.cz. Bližší odkaz krajského ředitelství Moravskoslezského kraje:
www.policie.cz/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje.aspx

ŠŤASTNÉ A VESELÉ!
Poslední sobota před Vánocemi 2009 připadla na 19. prosinec. Venku to zdaleka nepřipomínalo
vánoční čas s čtvrtou adventní nedělí za dveřmi. Po sněhu ani památky, chlad se však snažil
s každým otevřením dveří vloudit do vyhřáté budovy Městského úřadu v Petřvaldě. A ty dveře se
před polednem otvíraly každou chvíli… Přicházeli jubilanti, ti, kteří se narodili v některém
z posledních tří měsíců roku a letos je čekala významná životní událost – oslavit své životní
jubileum. Tak to už je v rodině velká sláva, u které chtějí být jejich nejbližší. Do 12. hodiny se
všichni milí hosté usadili v obřadní síni, jubilanti, sedící na čestných místech,
pan Ing. Jan Plac
90 let
paní Jaroslava Římanková
85 let
paní Danuše Tomášová
80 let
paní Božena Dziková
80 let
paní Marie Franková
80 let
paní Jarmila Rokošová
80 let
paní Klára Daňková
80 let
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paní Anna Gabzdylová
80 let
paní Jarmila Juřicová
80 let
paní PhDr. Aurelie Němcová 80 let
pan Drahomír Urbanec
80 let
se při příchodu zapsali pro budoucí generace do Pamětní knihy města Petřvaldu - a obřad, který
organizuje Sbor pro občanské záležitosti, může začít.
Slavnostní atmosféru už připravuje úvodními akordy na varhany paní Regina Bednaříková a k ní
se připojí krásný soprán našeho slavíčka, slečny Soni Jungové. Ten vyvolá vzpomínky jubilantů a
přenese je o desítky let zpátky. Matrikářka paní Ivana Tomková přivádí do obřadní síně hostitele
- starostu města Ing. Václava Holečka, místostarostku paní Jarmilu Skálovou a členku Sboru pro
občanské záležitosti Ilonu Karkoškovou. Obě strany jsou navzájem představeny a slova se ujímá
starosta Petřvaldu. Projde bohatým životem jubilantů, do nějž zasáhly doby radostné i méně
radostné, což způsobily osobní a rodinné události, ale také ty, které zasáhly celou naši zem.
Neboť jak říká básník Pavel Kopta „napůl z ráje, napůl z pekla
složený je ten náš milý svět.“
Tváře jubilantů jsou při jeho slovech zamyšlené, oči se při některé dávno zasuté a vybledlé
vzpomínce zakalí, hlava bezděky přikývne. Ale už dost vzpomínání, je čas na úsměv a radost
z toho, že své jubileum slaví při dobrém zdraví, za přítomnosti svých nejmilejších a s pocitem, že
město, ve kterém někteří žijí celý život, na ně při takové vzácné události nezapomíná. A to jsou
důvody, na které si jubilanti se svými hostiteli musí připít.
A protože na adventním věnci hoří už tři svíčky, zítra bude zapálena ta poslední, a nastrojený
stromeček čeká na nejmilejší svátky v roce, je třeba obrátit stránku a přivolat vánoční náladu.
Čím jiným než krásnými verši Jaroslava Vrchlického o tom, jak v srdcích znějí o Vánocích
všechny zvony… (tak to recitovala Ilona Karkošková). Pak trochu zavzpomínala na vánoční
zvyky a obyčeje, jaké zachovávali naši slezští předkové, jelikož přítomní vnuci a pravnuci
jubilantů prožívají Vánoce úplně jinak. Padne také řeč o dospělých a dětských kolednících o
Štědrém večeru k Božímu narození a na svátek Tří králů.
Naštěstí se ukázalo, že ty dětské koledníky tady máme! Vždyť jsou to naše děti z mateřské školy
na Březinách, které přivedla paní ředitelka Jiřina Budíková s paní učitelkou Katkou
Marenčákovou. Děti už netrpělivě čekaly, aby ukázaly, co se ve školce o zimě a Vánocích
naučily. Uměly to moc pěkně – pověděly jubilantům, jak usnul vrabec za komínem, jak Martin
přijel na bílém koni, jak si děti postavily sněhuláka a jak k nim přišel Mikuláš. Věděly, jak
vypadá Ježíšek a jak krásně zvoní rolničky. A už tady byl Štědrý den a dlouho očekávaný Štědrý
večer… Děti se rozhodly, že půjdou do Betléma Ježíška navštívit a přinést mu něco teplého do té
zimy a něco dobrého do bříška. V obřadní síni nastalo loučení a na cestu provázel naše koledníky
srdečný potlesk a úsměvy přítomných dědečků a babiček.
Ale tím to neskončilo – jaké by to byly Vánoce bez koled? Karta se obrátila a z diváků a
posluchačů se rázem stali účinkující (a že jim to šlo!). Celá obřadní síň se dala do zpěvu
nejkrásnějších koled, čímž si jubilanti vyzpívali dárky, kytičky, pac a pusu a ,,Šťastné a veselé!“
Bylo nám spolu moc dobře. Ať je tak vám všem celý rok 2010!
Ilona Karkošková
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NEJEN ČLOVĚKA TRÁPÍ ZUBY
Mnoho lidí se usmívá při představě, že by měli věnovat péči chrupu svého zvířete. Opak je
pravdou. Zmíníme se zde o hlavním problému a tím je zubní kámen a plak u psů a koček. Ve
větším či menším rozsahu jej lze najít u všech plemen, ale vyskytuje se zejména u psů malých
plemen. U koček je zubní kámen méně častý. Zubní plak se tvoří na zubech, které nejsou
dostatečně otírány a používány při kousání a žvýkání krmiva či pochutin. Při jeho hromadění
dochází postupně i ke kalcifikaci a následnému vzniku zubního kamene. Zubní kámen se tvoří
ponejvíce podél dásní, které tím velmi trpí, zanítí se a otékají. Dochází k poškození dolní části
zubů, které může vyústit až k uvolnění zubu ze zubního lůžka a vypadnutí zdravého zubu
(parodontóza). Bakterie touto vzniklou kapsou mohou pronikat do krevního oběhu a zapříčinit
vážná onemocnění vnitřních orgánů. Masivní výskyt zubního kamene je úzce spjat se zvýšeným
zápachem z tlamy, mimo to ale může způsobit velkou bolest a následně odmítání krmiva. Těmto
potížím lze předcházet pravidelnou kontrolou tlamy a čištěním zubů od plaku a nečistot.
Nezanedbatelná je při této péči i kvalita podávaného krmiva. Někteří psi nesnášejí pravidelné
čištění. Těm můžeme vylepšit odstranění zubního plaku pomocí speciální pasty pro zvířata
s nižším obsahem fluoru, masovou příchutí a někdy i enzymy. Pokud už je zubní kámen
vytvořen, je třeba navštívit veterinární ordinaci, uvést zvíře do celkové anestézie a odstranit
kámen speciálními nástroji či zubním ultrazvukem.
Relativně častý problém je též nevypadnutí mléčných zubů u psů a jejich souběžný růst s trvalým
chrupem. Největší výskyt zadržených zubů je opět u malých plemen. Mléčné zuby se většinou
vyměňují do 6. měsíce stáří. Pokud nevypadnou včas, způsobují nesprávný vývoj trvalého
chrupu, vyšší výskyt zubního plaku a dráždění dásní. Takový zub je třeba včas vytrhnout. Zubní
kámen a parodontóza jsou časté a neměli bychom zanedbat péči o své mazlíčky.
MVDr. Hedvika Krkošková
Zahradní 1552

KULEČNÍKOVÝ TURNAJ
V prosinci proběhl v Petřvaldě na Podlesí vánoční kulečníkový turnaj, který se konal v restauraci
u pana Ochmana. Turnaje se zúčastnili místní hráči a proběhl v přátelském duchu.
Iniciátorem tohoto utkání byl pan Milan Detko, který nejen všechno organizoval, ale také i
dotoval včetně hmotných cen pro vítěze.
Chtěl bych touto cestou jménem všech účastníků turnaje poděkovat panu Milanu Detkovi za
nebývalý projev kamarádství vůči ostatním účastníkům, kterým připravil několikadenní hezké
zážitky.
Přejeme mu proto do dalších let hodně zdraví a spokojenosti, aby i nadále ve svém životě mohl
projevovat příkladné přátelství.
Zároveň děkujeme i panu Ochmanovi za bezplatné používání kulečníku pro turnaj.
Alois Budina, účastník turnaje

Činnost výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Petřvald v roce 2009
Členové jednotky SDH Petřvald zasahovali v loňském roce u 13 požárů, k likvidaci bodavého
hmyzu vyjeli 10x. V jednom případě odčerpávali vodu ze suterénu RD.
Celkem 11 členů jednotky SDH Petřvald v roce 2009 odpracovalo 1348 brigádnických hodin,
převážně na údržbě požární techniky, výstroje, výzbroje a na údržbě hasičské zbrojnice. Připravili
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požární Tatru na technickou prohlídku. Podíleli se na zdárném průběhu cyklistických závodů.
Zajišťovali preventivní požární hlídky při pořádání kulturních a společenských akcí ve městě.
V měsíci srpnu zorganizovali soutěž v požárním sportu za účasti 5 družstev, soutěže se zúčastnilo
i družstvo z Jasienice. Zúčastňovali se soutěží v požárním sportu v okolních obcích. V rámci
spolupráce s Jasienicí se v květnu zúčastnili mezinárodní soutěže Sborů dobrovolných jednotek
v Rudzicy.
Členové jednotky SDH Petřvald se pravidelně účastnili odborné přípravy v hasičské zbrojnici.
Velitel jednotky, velitel družstva a strojníci se zúčastnili dvoudenních odborných kurzů určených
pro velitele a strojníky jednotek SDH v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Velitel
jednotky a velitel družstva se dále zúčastnili dvoudenní cyklické odborné přípravy určené pro
velitele jednotek SDH v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.
Velitel výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Petřvald pan Jaromír Kaňok převzal na
posledním zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu v prosinci 2009 požární vozidlo Ford Tranzit,
které město Petřvald zakoupilo pro činnost jednotky. Jedná se o starší vozidlo (r.v. 2004), které
bylo zakoupeno. Následně byla provedena požární přestavba firmou Knězek s.r.o., Palkovice.
Nové vozidlo tak nahradilo požární Avii (r.v. 1978), která byla ve špatném technickém stavu a
byla ekologicky zlikvidována.
K. Canibalová, odbor správní

SOUTĚŽ HARCKÝCH KANÁRŮ V KULTURNÍM DOMĚ V PETŘVALDĚ
Ve dnech 16. – 17. prosince 2009 se opět konala místní a okresní soutěž ve zpěvu harckých
kanárů.Obě soutěže pořádala ZO ČSCH ZK Petřvald. Přihlásilo se na ně 5 členů ze ZO Petřvald a
2 členové ze ZO Havířov. Celkem soutěžilo 29 kolekcí - t.j. 116 kanárů.
Posouzení provedl člen sboru posuzovatelů pan Ing. Bohdan Vejr z obce Knovíz (obecní úřad
Slaný). Obě soutěže řídil 3 členný výstavní výbor (předseda Rudolf Scholz a členové Ladislav
Svoboda a Josef Ličman).
Místní soutěž se pořádala již po dvacáté osmé, okresní soutěž po jednadvacáté. Členové ZO
ČSCH ZK Petřvald chtějí upoutat a vzbudit zájem o chov zpěvných kanárů především v řadách
mládeže. Snaží se upevnit vzájemné přátelské vztahy mezi jednotlivými chovateli i jejich
příznivci a porovnat výsledky chovatelské práce jednotlivých vystavovatelů zpěvných kanárů.
Také chtějí zájemcům umožnit nákup kvalitních kanárů pro chov.
Výsledky jednotlivých soutěží.
Místní soutěž rok 2009
1. místo Rudolf Scholz – 360 bodů (tj. plný počet bodů)
2. místo Ladislav Svoboda – 360 bodů (tj. plný počet bodů)
3. místo Josef Ličman – 360 bodů (tj. plný počet bodů)
4. místo Milada Scholzová – 360 bodů (tj. plný počet bodů)
5. místo Josef Křiváček – 345 bodů
Všichni udělali limit pro 74. Mezinárodní mistrovskou soutěž v Čáslavi ( 4.-10. ledna 2010).
Z Petřvaldu se této soutěže zúčastní čtyři členové a z Havířova dva členové..
Okresní soutěž rok 2009
1. místo Rudolf Scholz – 360 bodů (tj. plný počet bodů)
2. místo Milada Scholzová – 358 bodů
3. místo Ing. Pavel Mareček – 344 bodů
4. místo Ladislav Svoboda – 343 bodů
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5. místo Stanislav Tomiszek – 340 bodů
6. místo Josef Křiváček – 339 bodů
7. místo Josef Ličman – 175 bodů (2 kanáři nezazpívali)
Obě soutěže měly vysokou úroveň. Bylo 7 krát dosaženo 360 bodů (tj. plný počet bodů¨).
Rovněž 44 harckých kanárů dosáhlo plný počet bodů - tj. 90!!!
Dne 17. prosince 2009 v 17.30 hodin byly předány vítězům poháry, rovněž byly předvedeny
vítězné kolekce kanárů z místní a okresní soutěže. Předvádění kanárů byli přítomni občané
z Petřvaldu, Orlové, Ostravy, Hlučína, Karviné a Opavy.
Za krásně předvedený zpěv našich miláčků - harckých kanárů - byli všichni odměněni bouřlivým
potleskem.
Závěrem děkujeme všem soutěžícím, chovatelům, posuzovateli Ing. Bohdanovi Vejrovi,
chovatelům ostatních organizací ZO i přítomným občanům za účast na prosincovém
vyhodnocení. Také děkujeme městu Petřvald za umožnění soutěží v prostorách kulturního domu
a vedení kulturního domu panu B. Hečkovi a jeho personálu.
Děkujeme všem za návštěvu našich soutěží, přejeme hodně zdraví a úspěchů v chovu harckých
kanárů. Již se těšíme na příští soutěže, kterou naše organizace opět uspořádá.
Chovu zdar!
R. Scholz, předseda ZO ČSCH ZK Petřvald

ÚSPĚŠNÁ RODAČKA
Dagmar Čížová se narodila v roce 1947 v Petřvaldě na Březinách manželům Kolodějovým, otec
Eduard učil v místní škole, matka Zdeňka byla v domácnosti. V mládí často vodila mladší sestru
Vlastu k dědečkovi Antonínu Štefanikovi, který byl hudebním skladatelem a kapelníkem, bydlel
u Fučíku a napsal pro ni polku. Navštěvovala ho ráda i poté, co se vdala a usadila v Bohumíně.
Absolvovala střední školu a celý život pracovala jako technik-metalurg. Dnes má dvě dospělé
dcery, každá ji obdařila jednou vnučkou.
Psát básně začala teprve v novém tisíciletí. Do nakladatelství Alisa ji jako výjimečný talent
přivezl na sklonku roku 2005 Vilém Žák, majitel reklamní agentury a vydavatel několika
časopisů. Dagmar Čížová přistoupila na tvrdé podmínky nakladatelství a na co nejrychlejší rozvoj
svého talentu. A co slíbila, to splnila. O tři čtvrtě roku později jí vychází v Alise pod
pseudonymem sbírka „Minitao ženské sexuality“, měsíc nato již vydává pod vlastním jménem
první sbírku básní „Duhové etudy“ a v následujícím roce další půvabnou knihu „Kapky rosy“.
Mezitím seznamuje širokou čtenářskou veřejnost se svou klasickou i milostnou básnickou
tvorbou v almanaších Stoupající hvězdy 2006, Milostná poezie 2, Erotická poezie, Současná
poezie 2009, Básníci třetího tisíciletí 2, Milostná a erotická poezie a Současná poezie 2010, v
jednom z nich je jí dokonce věnována celá čtvrtina knihy. Za své básně získává Cenu královny
Alisy, Cenu Benjamina Kinga a Cenu Kantrix Kingové, přiváží si čtyři ocenění z mezinárodních
literárních soutěží, vydává sbírku básní „Motýlí křídla“ a připravuje k vydání další knihy.
V závěru loňského roku se jí dostalo dalšího uznání - byla pozvána do Prahy na velkou
autogramiádu, aby podepisovala své knihy a kartičky sběratelům autogramů. Tato autogramiáda
se koná dvakrát ročně a je na ni zváno zpravidla dvanáct významných osobností českého
kulturního, společenského a vědeckého života. Stejné pocty se z našeho okresu již dříve dostalo
spisovateli Vladimíru Kostihovi z Petřvaldu a básnířce Ivě Savkové z Havířova.
(vx)
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Technické muzeum v Petřvaldě, K Muzeu 89, 735 41 Petřvald, tel.: 596 541 092
Stálá expozice:
Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví na Karvinsku – hornická expozice do srpna 2010 uzavřena
Výstava:
Z historie školství na Těšínsku – Z petřvaldských školních lavic
Výstava potrvá do 15. 4. 2010.
Pro děti připraven doprovodný program k výstavě.
otevřeno: út–pá 9.00–12.30 h, 13.00–17.00 h, so 9.00–13.00 h, ne 13.00–17.00 h
Program pro veřejnost v Technickém muzeu Petřvald
2. – 3. 2. Ptáčci – výroba papírových ptáčků jako dekorace na větvičku, ozdobíme je sezamovým
semínkem, kávou nebo mákem, pro MŠ a veřejnost
23. – 26. 2. Trháme a lepíme – výroba netradičních obrázků do oken z trhaného papíru, pro MŠ, ZŠ a
veřejnost

TJ PETŘVALD – HEPO
Sportovní ples
Oddíl kopané TJ Petřvald pořádá tradiční „Sportovní ples“, na který vás srdečně zve. Ples se koná
v sobotu 13. 2. 2010 v Kulturním domě v Petřvaldě v 19.00 hodin. K poslechu a tanci hraje
Duo Wega; tombola zajištěna, večeře je v ceně vstupenky. Ty si můžete objednat na tel. čísle:
731 528 041.
Cena vstupenky je 280,- Kč.
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald
Žáci
Žáci TJ Petřvald se zúčastnili ve dnech 20. – 22. 11. 2009 tradičního závěrečného soustředění,
které se konalo v Beskydech na Ostrém. Kromě výšlapů a her bylo hlavním bodem programu
vyhlášení ankety o Fotbalistu roku 2009. Soustředění se zúčastnilo celkem 20 dětí a 3 trenéři.

Pro milovníky divadla...
9. února 2010 v 19.00 hodin uvádí Divadlo Jiřího Myrona operetku...
Johann Strauss
NETOPÝR
Nejúspěšnější opereta všech dob z pera nejvýznamnějšího vídeňského skladatele tzv. lehké
múzy 19. století.
cena 160,- Kč (včetně dopravy)
autobus:
Havířov Spořitelna 17.50
Petřvald Vodárna 18.00
Samoobsluha 18.02
Březiny 18.07
Parcelace 18.11
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Benzina 18.13
MěÚ (Penny) 18.14
HEPO 18.15

Pozor - zájezd do Prahy
Město Petřvald opět pořádá květnový zájezd do Prahy. Letos se zaměřením na muzikály
Carmen a Děti ráje . Datum je stanoveno na sobotu 29. května 2010. Předpokládaná cena
zájezdu bude kolem cca 1.200,- Kč za osobu. Záloha 500,- Kč musí být uhrazena nejpozději
do konce února 2010.
Muzikál CARMEN se hraje v Hudebním divadle Karlín a je na programu již druhou sezonu.
Na volné vstupenky čekají diváci i několik měsíců, a proto město Petřvald již s
dostatečným předstihem vstupenky objednalo....tak na nic nečekejte a rychle se ozvěte...
nejpozději do 16. února 2010. www.hdk.cz
Muzikál DĚTI RÁJE se hraje v GOJA Music Hall a je to podzimní novinka roku 2009.
Vstupenky objednávejte nejpozději do 25. února 2010. www.detiraje.cz
A pokud ani jeden z námi vybraných muzikálů není vaše parketa, zkuste se poohlédnout po
představení vám vyhovujícím a sdělte nám to...my se vám pokusíme vstupenky zajistit.
Objednávky a další informace ve Středisku kulturních služeb města Petřvald, tel: 596 541 648,
e-mail: petrvald.sks@atlas.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Lubomíra Václavková
80 let
Naší jubilantce přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Zemřeli občané
Pavlína Stisková
41 let
Anna Isaiášová
87 let
Vlasta Juřicová
85 let
Edeltraut Šlachtová
67 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme městu Petřvald za uspořádání obřadu u příležitosti naší zlaté svatby v sobotu 9.
ledna 2010. Především děkujeme starostovi panu Ing. V. Holečkovi za projev, matrikářce paní I.
Tomkové za organizaci, místostarostce paní J. Skálové za zajištění dárku jménem města Petřvald
a panu Římánkovi za provedení fotodokumentace. Také za krásný zážitek při recitaci, zpěvu a
hudbě.
Manželé Jarmila a Leo Chrobákovi
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9. února 2010 oslaví moje mamča a vaše paní masérka Jarmila PAVLOVSKÁ neuvěřitelné
60. narozeniny.
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Spolu s rodinou, přáteli, známými a zákazníky jí přejeme pevné zdraví, neubývající energii, stále
dobrou náladu a plný masérský stůl. Dcera Gabriela.
BLAHOPŘÁNÍ
Je to právě 80 let, co spatřila jsi tento svět.
Ať jsi ještě dlouho mezi námi- to je naše vrouci přání.
Dne 23. ledna 2010 oslavila paní Boženka Hvizdošová 80 let, vše nejlepší přeje manžel, dcera
Alena s rodinou, synové Ladislav a Milan s rodinami.
OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 31. prosince 2009 navždy opustila ve věku 67
let paní Edeltraut Šlachtová.
Děkujeme paní Blachové za vyřízení pohřbu a všem ostatním za projevy soustrasti při účasti na
pohřbu.
Zarmoucená rodina
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s našimi drahými zesnulými panem
Petrem Burdkem † 14. 10. 2009 a Alžbětou Burdkovou † 2. 12. 2009, která by dne 27.
prosince 2009 oslavila 90. narozeniny. Také děkujeme manželům Blachovým za vzorné zajištění
obou pohřbů a všem za květinové dary.
Děkují pozůstalí.
OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že dne 5. prosince 2009 nás ve věku 88 let navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, tchýně, prababička, praprababička paní Marie Havlásková.
Dcera Jana s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 12. února 2010 uplyne 10 let od úmrtí pana Jaroslava Vitaly.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Květuše, dcery Marie a Jana s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 28. ledna 2010 je tomu 5 let, co nás nečekaně opustil pan Ivan Szabó. Kdo jste ho znali a
měli rádi, vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomene manželka s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dávno jsi odešel bez rozloučení,
jen smutek zbyl, stesk a tiché vzpomínání.
Dne 29. ledna 2010 již uplynulo 7 let od úmrtí pana Ericha Bernatíka.
S láskou vzpomínají manželka, synové s manželkami a vnoučaty a celá rodina.
VZPOMÍNKA
Kdo Tě znal, ten vzpomene.
Kdo Tě měl rád, ten nezapomene.
Dne 7. ledna 2010 uplynulo 1. smutné výročí, kdy nás opustil pan Juraj Baľo.
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S láskou a úctou vzpomínají manželka Milada, dcery Věrka, Pavlínka a syn Martin s rodinami a
celá rodina.
VZPOMÍNKA
Chtěl jsem se radovat s Vámi tu být,
osud však nedopřál dále mi žít,
v neznámý svět jsi šel spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Dne 7. ledna 2010 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, syna, bratra, vnuka,
manžela pana Martina Stuchlíka.
S láskou a úctou vzpomínají syn Lukáš, rodiče, sestra, bratr Jan s rodinou, babička a manželka.
VZPOMÍNKA
Kdo ho znal, ten si vzpomene.
Kdo ho měl rád, ten na něj nikdy nezapomene.
Dne 4. ledna 2010 jsme vzpomněli 25. smutné výročí úmrtí pana Ing. Otakara Tomici. S láskou
a úctou vzpomínají manželka, syn, matka a bratr s manželkou.
VZPOMÍNKA
Měl jsi život rád,
tvůj život byla práce, láska a dobrota.
Přišla však nemoc zlá,
přetrhla nit tvého života.
Těžké bylo loučení,
těžké je bez tebe žít,
v srdci Tě budu stále mít.
Dne 12. ledna 2010 uplynulo 6 roků, co nás opustil pan Josef Křístek. Dne 1. března 2010 by se
dožil 82 let.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou syn Petr s rodinou.
VZPOMÍNKA
Kytičku a svíčku na hrob Ti dáme
a stále na Tebe vzpomínáme.
Dne 14. února 2010 uplyne 12 let od chvíle, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček
pan Josef Harant.
Stále vzpomínáme.
Manželka Růžena, dcery Jana, Marcela a syn Tomáš.
VZPOMÍNKA
Miloval jsi život, chtěl jsi žít,
přišla nemoc zlá, musel jsi odejít.
V srdci zůstal jen žal,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 17. února 2010 vzpomeneme 4. výročí úmrtí pana Benedikta Kubného.
S láskou vzpomíná manželka Emilie s rodinou.
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VZPOMÍNKA
Dne 14. února 2010 uplyne jeden rok od úmrtí pana Miloše Farany z Petřvaldu.
S láskou vzpomínají manželka Zdenka, dcera Jaroslava a syn Vladimír s rodinami.
VZPOMÍNKA
Kdo Vás znal, Ten vzpomene.
Kdo Vás měl rád, Ten nezapomene.
Dne 23. ledna 2010 by se dožil pan Antonín Partika 80 let a zároveň 7. června 2010 tomu bude
11 let od jeho úmrtí.
Dne 7. března 2010 vzpomeneme 7 let od úmrtí paní Justiny Partikové.
Vzpomíná rodina Kitliňská, Pilcová a ostatní.
VZPOMÍNKA
Dne 28. ledna 2010 vzpomínáme 2. smutné výročí úmrtí naší milované Soničky Medňanské.
Vzpomíná celá rodina.

INZERCE:

Zveme vás do nově otevřené prodejny květin U BERUŠKY na Ostravské ulici (místo
solárního studia).
Nabízíme řezané květiny, dárkové zboží a jiné.
Otevírací doba:
Po – Čt:
9.00 – 17.00
Pá:
8.00 – 17.00
So:
8.00 – 12.00
Těšíme se na vaši návštěvu.
Tel.: 604 615 108
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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 atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 080 358, e-mail: lada.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.
reiki

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.

VÝKUP VOZU VŠECH ZNAČEK
Vykupujeme vozidla všech značek, včetně dodavek, terénních i usa. Platíme hotově - ihned, po
dohodě přijedeme za vámi. Dále nabízíme zprostředkováni prodeje vozidel za výhodných
podmínek. Protiúčty, leasingy a úvěry.
www.auto-raj.cz, ul. Hladnovská, Ostrava - Muglinov, Tel: 774 543 543, 608 706 279.
e-mail: info@auto-raj.cz

Koupím dům (možno i v horším stavu) nebo parcelu popř. chatu.
Platím hotově. I zadlužený. Tel: 608 370 379
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OKÉNKO
MATEŘSKÉ ŠKOLY

...sněhové koule ukouleli,
vánoční čas přivítali,
písně, koledy zazpívali…
Děti , coby sněhuláci z mateřské školy na Nové
Dědině,potěšily vánoční náladou 17.prosince
v dopoledních hodinách babičky a dědečky v DPS.
Odpoledne pokračovaly ve sněhuláčím rejdění
s rodiči u vánočního stromečku a slavnostního
stolečku.
Sněhuláci přejí ŠTĚSTÍ v roce 2010
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