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710 LET!
Tento rok slaví naše
město již 710 let!

Z OBSAHU
 Upozornění na změnu
pracovní doby
Městského úřadu
Petřvald
 Šachisté Petřvaldu první
v okresním přeboru
 Změna v nakládání
s použitými
pneumatikami

Ve městě Petřvald ke dni 1. 1. 2015
evidujeme 7 220 obyvatel.
Petra Bierská, odbor správní - evidence obyvatel

 Podařilo se uspořit na bankovních poplatcích u České
spořitelny cca 29 tis. Kč.
Poplatky za vedení účtu byly
takto zrušeny také školám
a mateřským školám, příspěvkov ým organizacím
města.

 Všechny stávající rámcové
smlouvy dodavatelských firem
začínáme postupně optimalizovat vzhledem k úsporám
finančních prostředků.
 Př i jednání se společností
SmVaK Ostrava, a. s. se podařilo Ing. V. Holečkovi dosáhnout cenového zvýhodnění na
stočném pro ty občany, kteří
se do konce roku 2015 připojí
na novou městskou kanalizaci.

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města, které
se bude konat
4. března 2015
v 17.00 hod.
v kulturním domě.

INFORMACE Z RADNICE
 Na 22. reprezentační ples
města Petřvaldu věnovali sponzoři 15 000 Kč a četné věcné
dary.

POZVÁNKA

Cena pro ně zůstane stejná
jako v r. 2013, což je 31,88
Kč/m3 bez DPH (36,66 Kč/m3
vč. 15% DPH). Od roku 2016
se předpokládá, že bude cena
stočného pro další občany
napojující se na kanalizaci již
účtována ve vyšší sazbě.
 Probíhají jednání k dostupným
dotačním programům za
účelem využití čerpání finančních dotací z Evropské unie.

UZÁVĚRKA
TERMÍN UZÁVĚRKY
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
Č. 3 JE 9. ÚNORA 2015
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin
jsou zveřejněny na
www.petrvald.info
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
2. schůze Rady města Petřvaldu se konala 2. prosince 2014
RM rozhodla o zřízení věcných
břemen na pozemcích města.
RM jmenovala v souladu s § 102
písm. h) zákona o obcích v pl.
znění:
a) Josefa Němce předsedou
ko m i s e d o p r a v y – č l e n y
komise Jiřího Matušínského,
Bohumila Šedu, Jaromíra
Dronského, Václava Káňu,
M g r. P a v l a M a r e n č á k a ,
Radoslava Durczoka.
b) Břetislava Hečka předsedou
komise školství, tělovýchovy
a kultur y – členy komise
In g. Zd e ňku Kozlovskou,
Mgr. Jiřinu Budíkovou, Pavla
Goroviče, Martina Grafa, Jiřího
Martynka, Miladu Bryndovou,
Jiřího Nováka.
c) K a m i l u K a n t o r o v o u
předsedkyní komise bytové
a sociální ho zabezpečení
– členy komise K a teř inu
Br ychcyovou, Marii Pavli tovou, Danu Szotkowskou, Bc.
Ivanu Rajdusovou, Marcelu
Šopovou.
d) Libora Kulínského předsedou
komise pro místní roz voj,
výstavbu a životní prostředí
- členy komise Ing. Václava
Holečka, Ing. Radomíra
Štěrbu, Davida Santariuse.
e) M g r . Š á r k u N ě m c o v o u
předsedkyní KPOZ – členy
komise Petra Přečka, Danielu
Stromskou.
f) R a d m i l u K u l í n s k o u
předsedkyní redakční rady
– členy komise Mgr. Miladu

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU
PRACOVNÍ DOBY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU PETŘVALD

Římá nkovou, M g r. Š á r ku
Němcovou.
g) v souladu s ustanovením § 167,
odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění pozdějších
předpisů Jarmilu Skálovou,
členku zastupitelstva města
P e t ř v a l d u a M g r. L u c i i
Polkovou, vedoucí správního
odboru MěÚ, členkami školské
rady, zřízené při Základní škole
a Základní umělecké škole
Petřvald, Školní 246, přísp.
org. na období 2014 – 2017.
RM rozhodla:
• o prominutí nájmu za sál
v Kulturním domě na ulici
Kulturní čp. 26 v Petřvaldě
v době konání akcí, pořádaných
Klubem důchodců PS a ÚK
závod J. Fučík v Petřvaldě,
a to dne 18. 3. 2015 od 15.
hod. do 18. hod. (v ýroční
členská schůze) a dne 9. 9.
2015 od 15. hod. do 18. hod.
(členská schůze u příležitosti
Dne horníků), a za místnost ve
Středisku kulturních služeb,
K Muzeu č. p. 150 v Petřvaldě
při konání výborových schůzí.
• poskytnout finanční dar ve
výši 1.000,- Kč těmto dárcům
krve: Čestmír Dolejší, Miroslav
Dolníček, Pavel Massaniec,
Milan Polačik, Zuzana
Weissová, Martin Weiss.
• na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek prostřed-

Od 1. února 2015 dochází ke změně pracovní doby a úředních
hodin.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
Pracovní doba: pondělí a středa
		
úterý a čtvrtek
		
pátek		

7.00 – 17.00 hod.
7.00 – 15.00 hod.
7.00 – 13.30 hod.

Polední přestávka 11.30 – 12.00 hod.

•

•

nictvím elektronické aukce dle
§ 80 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů,
o v ýběru nejvhodnější
nabídky zjednodušené podlimitní veřejné zakázky pod
označením „Sdružené služby
dodávky elektřiny pro město
Petřvald a jeho příspěvkové
organizace“ a o uzav ření
smlouvy s uchazečem: Amper
Market, a.s.
na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce
dle § 80 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů,
o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázk y malého
rozsahu pod ozna čením
„Sdružené služby dodávky
zemní ho plynu pro město
Petřvald a jeho příspěvkové
o r g a n i z a c e“ a u z a v ř e n í

smlouvy s uchazečem: CONTE
spol. s r.o., za cenu max.
přípustnou 668,- Kč bez DPH
za 1 MWh.
RM schválila Zásady pro
aplikaci zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázká ch,
ve znění pozdějších předpisů,
v podmínkách města Petřvaldu.
RM svěřila starostovi města rozhodovací činnost ve věcech uzavírání
a podepisování smluv dle čl. IV.
odst. 1 Zásad pro aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, v podmínkách města
Petřvaldu.
RM stanovila počet zaměstnanců
města Petřvald zařazených do
městského úřadu a organizační
složky – střediska údržby pro rok
2015.

3. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. prosince 2014
RM rozhodla o zřízení věcných
břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila záměr pronájmu
p oze m ku p a r c. č. 4 5 4 6/2 0
a části pozemků parc. č. 4546/1
a č. 4549, vše v kat. území
Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
• v rámci stavby „Radnice,
zpevněné plochy a inženýrské
sítě v Petřvaldě“ o uzavření

•

dohody o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků
vodovodů provozně souvisejících č. 196/DSP/KAV/20414
se společnosti Severomo ravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s.
o uzavření dodatku ke smlouvě
o dí lo uzavřené s f irmou
REVOLT, s.r.o., na Zateplení
objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.
Petřvald u Karviné, kterým
se mění termín realizace

•
•

a ukončení předmětu smlouvy.
o poskytnutí jednorázového
věcného daru (krmivo pro psy)
ve výši max. 1000,- Kč.
o prominutí úhrady za
pronájem sálu v Kulturním
domě v Petřvaldě na Kulturní
ulici čp. 26 Sdružení rodičů
při Masar ykově škole
v Petřvaldě na ulici Závodní
čp. 822 při konání tradičního
papučového plesu dne 17.
1. 2015, Sdružení rodičů při

Základní škole v Petřvaldě
na ulici Školní čp. 246 při
konání tradičního školního
p l e su d n e 24. 1. 2 015,
Tělov ýchovné jednotě,
oddí lu kopané, při konání
tradičního sportovního plesu
dne 31. 1. 2015.
RM vzala na vědomí výkaz o plnění
rozpočtu k 30. 11. 2014.

2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 17. prosince 2014
ZM schválilo
• Jednací řád Zastupitelstva
města Petřvaldu,
• v souladu s § 84 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení ) ve znění
pozdějších předpisů
rozpočet města Petř valdu
na rok 2015.

ZM v zalo n a vě d o m í rozp is
rozpočtu města Petřvaldu na rok
2015 a schválilo limit mzdových
prostředků na rok 2015.
ZM rozhodlo:
• o úplatném nabytí pozemku
parc. č. 6002/7 kat. území
Petřvald u Karviné za cenu

•

ve výši 1,- Kč formou kupní
smlouvy uzavřené s vlastníky
pozemku.
o úp la t n é m na by t í č á s t i
p oz e m k u p a r c . č. 5 5 0 8
(nově označeno jako parc.
č. 5508/2) o výměře 22 m2
kat. území Petřvald u Karviné
formou kupní smlouv y

•

uzavřené s vlastní kem
pozemku za cenu ve 250,- Kč
za m2.
o úp la t n é m na by t í č á s t i
pozemku parc. č. 593 (nově
vzniklé parc. č. 593/3) kat.
území Petř vald u Kar viné
o výměře 114 m2 za cenu ve
výši 250,- Kč za m2 formou

únor 2015
k up ní s ml o u v y u z a v ř e n é
s vlastníkem pozemku společností SAT PE T Produk tion
s.r.o.
ZM schválilo směnu pozemku
parc. č. 413, součástí je stavba-budova č. p. 511 a stavba-garáž,
vše kat. území Petřvald u Karviné,
ve vlastnictví města Petřvald za
pozemek parc. č. 597/1, součástí
je stav ba - budova č. p. 924,
pozemek parc. č. 597/2, součástí
je stavba- garáž, pozemek parc.
č. 597/3, součástí je stavbagaráž, pozemek parc. č. 598
a pozemek parc. č. 599, vše
kat. území Petřvald u Karviné,
ve vlastnictví České republiky
– Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, která
bud e realizová na uzav ř ením
směnné smlouvy.
ZM zřídilo podle § 117 zákona
o obcích v pl. znění pro volební
období 2014 - 2018 výbor finanční
a kontrolní.
ZM jmenovalo:
• členy f ina n č ní ho v ý bor u:
Ing. Jitku Štolovou, Valérii
Pěr šalovou, Ing. Mar tinu
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•

Polochovou, Danielu
Stromskou
předsedou kontrolního výboru
Ing. Petra Dvořáčka - členy
kontrolního výboru Janu Jaglařovou, Pavla Kubeše, Romana
Reise, Ing. Michaelu Krulovou

ZM pověřilo dle § 11 a) odst. 1
písm. a) zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, k výkonu
občanských sňatků ve volebním
období 2014 – 2018 tyto členy
zastupitelstva města: Ing. Jiřího
Lukšu, Rostislava Balwara, Mgr.
Šárku Němcovou, Petra Přečka
a Miloslava Heska.
ZM stanovilo podle § 102 odst.
2 písm. a) zákona o obcích,
v pl. znění, rozsah působnosti
rady města provádět rozpočtová
opatření:
– r a d ě m ě s t a j e v y h r a ze n o
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 starostu města
k podepisování všech smluv
a ostatních písemností a listin
v yplý vajících z rozhodnutí
a ost a t níc h p r áv níc h úko nů
přijatých ve volebním období
2014 – 2018 v rámci samostatné
p ů so b n ost i z a stup i telst v e m
města.
ZM delegovalo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f )
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích,
ve znění pozdějších předpisů,
Ing. Jiří ho Lukšu zástup cem
města Petř valdu na všechny
valné hromady obchodních
společností s majetkovou účastí
města Petřvaldu. V případě jeho
nepřítomnosti deleguje na valné
hromady, v nichž má město majetkovou účast, místostarostu Rostislava Balwara.
ZM rozhodlo
• o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo uzavřené s fy BDSTAV
MORAVA s.r.o., a městem
Petřvald na „Stavbu radnice
Petřvald 2“.
• dle § 44 a 46 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

•

(stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nepořizovat změnu č. 1 územního
plánu města Petřvaldu.
o uzavření dodatku ke smlouvě
o dí lo „Sa na c e a rekon strukce kanalizační soustavy
v důsledku doznívání důlních
škod po těžbě uhlí v Petřvaldě
– KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ“
se společností KR Ostrava
a.s., týkající se zvýšení ceny
díla o 24 000,- Kč. Cena díla
bude fakturována v režimu
přenesené daňové povinnosti.

ZM vydalo Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2014, kterou se
mění OZV č. 1/2014 k zabezp e č e n í m ís t n í c h z á l e ž i t o s t í
veřejného pořádku.
ZM vzalo na vědomí
termíny schůzí rady města
a zasedání zastupitelstva města
v roce 2015
RM: 15. 1., 12. 2., 12. 3., 9. 4.,
14. 5., 11. 6., 9. 7., 13. 8., 10. 9.,
15. 10., 12. 11., 10. 12., zpravidla
v 15.30 hod.
ZM: 4. 3., 6. 5., 24. 6., 26. 8.,
21. 10., 16. 1 2., zp r av idla
v 17.00 hod.

4. schůze Rady města Petřvaldu se konala 15. ledna 2015
RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na
pozemcích města.
• o uzavření Smlouvy o pronájmu
římskokatolického kostela sv.
Jindřicha v Petřvaldě mezi
nájemcem: městem Petřvald
a pronajímatelem: Římskokatolickou farností Petřvald
u Karviné za účelem pořádání
novoročního koncertu 4. 1.
2015 v 15.00 hod.
• prominout poplatek za
pronájem hlavní ho sálu
v Kulturním domě v Petřvaldě
na Kulturní ulici č. p. 26
Odboru Klubu českých turistů
Ferda Mravenec Orlová při
akci výroční členské schůze
dne 25. 1. 2015 v době od
10.00 hod. do 12.00 hod.
a dne 13. 2. 2015 v pátek
v době od 19.00 hod. do
soboty 01.00 hod. při společenské akci.
• o z v ý š e ní ná je m n éh o ve
standardních bytech ve vlastnictví města Petřvaldu, u nichž
byly nebo budou na náklady
města provedeny stavební
úpravy, na částku 53,- Kč/
m2 podlahové plochy s datem
účinnosti od 1. 2. 2015.
Nájemné zůstane beze změny
v případě, že se nájemce
z a v á že p r ov é s t s t a v e b ní
úpravy bytu na vlastní náklady.
• o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na svoz a zneškodnění
směsného velkoobjemového

•

•

a tříděného komunální ho
o d p a d u a n e b ez p e č ný c h
složek komunálního odpadu
od původců z katastrálního
území města Petřvald, kterým
se mění cena za svoz za 1 km
z původních 63,20 Kč na
66,40 Kč bez DPH a cena za
skládkovné biologicky rozložitelného odpadu katalogové
číslo 20 02 01, jehož sběr
a svoz je zajišťován pytlovým
systémem a zpracováním
na kompostovací ploše
z původních 8 35,- Kč na
877,- Kč bez DPH.
o uzavření dodatku ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě
k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti a o organizačním
zajištění ostatní dopravní
obslužnosti uzavřené dne
20. 1. 2009, v platném znění
se společnostmi -Dopravní
podnik Ostrava, a.s. a Koordinátor ODIS s.r.o., kterým se
mění čl. IV. bod 5 a čl. V. bod
1, tj. úhrada prokazatelné
ztráty dopravci za rok 2015
v částce 1,213 413,- Kč.
o uzavření dodatku ke smlouvě
o nájmu a provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních
vod v Petřvaldě se společností
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
Dodatek je uzavírán za účelem
umožnění uplatnění regionální
solidární ceny pro stočné pro

•

•

•

•

město Petřvald na rok 2015
(31,88 Kč bez DPH/m3).
o uzavření smlouvy o pachtu
a provozování vodního díla
s názvem „Radnice, zpevněné
plo chy a inžený r ské sí tě
v Petřvaldě“ objekt „SO 05
Prodloužení vodovodní ho
ř a d u“ z m a t e r iá l u G G G ,
profilu DN 100 délky 80 m,
se společností Severomo ravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.
o uzavření dodatku ke
Smlouvě o posky tování
IT služeb uzavřené dne 16. 7.
2012 mezi AutoCont CZ a. s.
a městem Petřvald, kterým
se mění paušální částka
za posk y tování služeb ze
7.800,- Kč/měsíc na 7.018,Kč/ měsíc.
o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky
distribuční ho zařízení
určeného k dodávce elektrické
ener gie mezi ža datelem:
městem Petřvald a provozovatelem: ČEZ Distribuce, a. s.,
na stavbu „Petřvald-výstavba
nové radnice – přeložka kNN“.
o uzavření darovacích smluv
mezi dárci: firmou FOXEL
elektro, s. r. o., KOMENDA-STŘECHY, s. r. o., CANIS
SAFETY, a. s. a obdarovaným:
městem Petřvald, za účelem
poskytnutí finančních darů
ve výši 5.000,- Kč na kulturní
akci „22. reprezentační ples

•

•

•

města Petřvald“ dne 7. 2.
2015.
o prominutí úhrady za
pronájem místnosti ve
Středisku kulturních služeb
při konání členské schůze
Základní organizace Českého
svazu žen v Petřvaldě dne
3 0. 1 . 2 015 v d o b ě o d
17.00 hod. do 19.00 hod.
o uzavření dodatku ke smlouvě
o odchy tu a ustájení psů
a koček a sběru uhynulých
zví řat mezi firmou MIRPAL,
spol. s.r.o. a objednatelem
městem Petř vald, k ter ým
se mění cena za pobyt psa
v útulku z původních 110,- Kč/
zvíře/den bez DPH na 100,Kč/zvíře/den bez DPH.
o udělení v ýjimky z čl. 3,
o d s t . 2 o b e c n ě z á va z n é
v yhlášky města Petř valdu
č. 1/2014 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného
pořádku a rozhodla o konání
22. reprezentační ho plesu
města Petřvaldu dne 7. 2.
2015 v době od 19.00 do
8. 2. 2015 03.00 hod.

RM jmenovala Valérii Pěršalovou
členkou komise pro občanské
záležitosti a Bc. Martina Miksu
členem komise dopravní.
RM vzala na vědomí informaci
o uzavření mateřských škol v době
prázdnin v termínu od 27. 7. 2015
do 7. 8. 2015.
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VÝZVA PODNIKATELŮM!
Vážení spoluobčané,
chceme podpořit místní firmy v jejich podnikání. Pokud máte
sídlo firmy či podnikáte na území města Petřvaldu a máte zájem
prezentovat zde svou firmu, zveme vás dne 19. února 2015
v 19 hodin do kulturního domu.
Budete mít možnost představit svou firmu, předložit možnosti
využití vašich služeb či produktů. Připravte si prezentační
materiály, které pak budou shromážděny a uloženy na Městském

úřadě v Petřvaldě. Chceme budovat a zvelebovat naše město a na
základě těchto informací a podkladů bude možno vás v případě
potřeby a vyhovujících podmínek oslovit.
Postupně také budou zúčastněné firmy prezentovány
v Petřvaldských novinách.
Jste srdečně zváni!
Ing. Jiří Lukša, starosta
Rostislav Balwar, místostarosta

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Dárci krve

Šachisté Petřvaldu první v okresním přeboru

Ing. Jiří Lukša, starosta města,
přijal ve své kanceláři ve středu
10. 12. 2014 dárce krve. Osobně
jim za tuto činnost poděkoval
a předal f inanční dar, k ter ý
schválila rada města.
Na setkání byli pozvání tito
dárci krve: paní Zuzana Weissová
a pánové Martin Weiss, Čestmír
Dolejší, Miroslav Dolníček, Pavel
Massaniec, Milan Polačik.

Ve čtvrtek 11. prosince 2014
se v DDM Orlová uskutečnily
okresní přebory školních družstev
v šachu. Hrálo se ve dvou kategoriích (1.-5. třída a 6.-9.třída). Obě
kategorie měl Petřvald zastoupen.
V mladší kategorii nás reprezentovali hráči Tomáš Vaněk,

Ondřej Kijonka, Samuel Tomanec
a Jiří Bierski. Ve starší kategorii
hráli Vojtěch Bdžoch, Radim
Bierski, Oliver Kotas a Eliška
Kubešová. Družstva hrála 7 kol
s tempem 2 x 15 minut na partii.
Body se počítaly olympijským
způsobem, to znamená každý bod,

M. Dolníček

Zleva: M. Weiss, P. Massaniec, Z. Weissová, Č. Dolejší, M. Polačik

Zleva: T.Vaněk, O.Kijonka, S.Tomanec a J.Bierski

který se uhrál na šachovnici.Do
krajských přeborů pak postupovala první dvě družstva v každé
kategorii.
Starším hráčům se podařilo
nasbírat v úvodních třech kolech
9 bodů a vedli svou kategorii. Pak
ale narazili na družstva, která
byla nad jejich síly a postupně
se propadali až na bramborové
čtvrté místo.
Mladší kategorie byla celkem
v yrovnaná a o pr venství se
rozhodovalo až v posledních
kolech, kde naši hráči přehráli
družstvo z Dětmarovic jasně 3:1,
zaslouženě zvítězili v okresním
kole a v ybojovali postup do
kraje.
Děkujeme za v ýborný
výsledek a reprezentaci města.
Přejeme mnoho úspěchů
v krajském kole, které proběhne
v lednu 2015.
JINO

únor 2015
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PETŘVALDŠTÍ HOLUBÁŘI
Chtěl bych vás na tomto místě
seznámit s historií i současností našeho spolku fungujícího
v Petřvaldě již po mnoho let. Na
spolkových výstavách v kulturním
domě se u naší expozice zastavují
staří i mladí, protože se jedná
o s p o l e k c h o v a t e l s k ý. Ž i v é
exponáty, se kterými závodíme
a na výstavě je i předvádíme, jsou
vždycky zajímavé.
Jedná se o holuby poštovní,
k teř í ma jí v y nika jící p rosto rovou orientaci a schopnost
návratu domů i z velkých vzdáleností. Poštovní holub se vyvinul
z holuba skalního, kterému se
také nejvíce podobá. Patří mezi
nejstarší domácí zví řata, kdy
k jeho zdomácnění došlo již
před 6000 lety v Asii. V dřívější
době měl chov holubů užitkový
význam, ale v současné době již
převažují okrasné a sportovní cíle.
V náboženství byl holub obětním
a kultovním zvířetem, které bylo
i uctíváno. Holub je také symbolem
lásky, míru a plodnosti. Římané
zavedli chov holuba domácího
v celém římském impériu pro maso.
Staří Egypťané zase používali
holuby v poštovní a zpravodajské
službě a ve vojenství.
Nyní se přenesu o mnoho tisíc
let dopředu, na počátek 20. století
k nám do Petřvaldu. Holubi byli
jako jedni z mála zvířat používáni
k vojenským účelům v 1. světové
válce. Po skončení válk y byl

projeven zájem u civilního obyvatelstva o tyto opeřené vojáky se
postarat. Začaly vznikat spolky,
které však ke své činnosti potřebovaly příslušná povolení. Náš
petř valdský spolek chovatelů
poštovních holubů odeslal dne
13.1.193 0 ž á d ost o v ydá ní
takového povolení. Bylo nám
uděleno předběžné povolení
k ut voření spolku. Vzhledem
k absenci dalších historických
dokumentů je toto datum
považováno za počátek spolkové
holubářské činnosti v našem
městě. Holubi se však v Petřvaldě
chovali již těsně po 1. světové
válce, kdy si však ne každý mohl
vzhledem k tehdejší těžké životní
dob ě holuby dovolit chovat.
Postupem času se však chovatelé
začali poznávat a organizovat. Byla
navázána známost s chovateli
ze spolku z Michálkovic, kde
začaly první spolkové chovatelské
kroky našich chovatelů, které
posléze vyústily ve výše uvedený
vznik spolku petřvaldského. Tento
zakládalo asi 28-30 členů, o čemž
se nám dnes může jenom zdát.
Prvním předsedou a zakládajícím
členem byl Antonín Ponča, který
je na dobových fotografiích spolu
s dalšími členy Ludvíkem Budinou,
Š t ě p á n e m V č ís l e m, M a x e m
Koziorkem, Josefem Gr ymem
a Josefem Fikáčkem, ve kterých
někteří určitě poznáváte své dědy
či pradědy.

K novodobé podobě našeho
spolku zatím jen uvedu, že se
scházíme v klubovně na fotbalovém
hřišti Hepo, vedle hlavní tribuny,
kterou jsme si svépomocí postavili.
Se svými opeřenými svěřenci se
zúčastňujeme závodních soutěží
dospělých holubů v období
duben – čer venec a holoubat
v období srpen - září. Scházíme
se však i mimo tato období, kdy
se zúčastňujeme i výstav. Zde
bych uvedl, že po dlouhé době
se někteří naši chovatelé umístili
na výsledkové špici. V roce 2013
chovatel Jan Haršány vyhrál závod
Vysoké Mýto (158 km, krátká
trať) v konkurenci 2558 holubů
a chovatel Miroslav Kaša závod
Koblenz (778 km, dlouhá trať)
v konkurenci 410 holubů. V roce
2014 zase holub pana Miroslava
Jonáše vyhrál kategorii Eso MMDT
oblasti (4 určené závody dlouhých
tratí) a holoubě pana Miroslava
Sadového se zúčastnilo celostátní
výstavy holubů v Lysé na Labem
v kategorii Standard holoubě.
K dalším úspěchům a chovatelské
a spolkové činnosti chovatelů
poštovních holubů ZO Petřvald
někdy příště, kdo nás chce poznat,
či rozšířit naše chovatelské řady
mne může kontaktovat na tel.
604954438 - SMS a e -mailu
ZO-Petrvald@seznam.cz.
Martin Miksa,
výcvikový referent ZO CHPH Petřvald

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ SPOLKU CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ V PETŘVALDĚ (1930 – 1931)

Budina Ludvík

Ponča Antonín

Včíslo Štěpán

Noční tvorové
ovládnou muzeum
Po osmiměsíční provozní
přestávce se počátkem
ledna návštěvníkům znovu
otevřelo Technické muzeum
Petřvald, jedna z poboček
Muzea Těšínska. Jelikož
byla pauza v ynucena
technickou údržbou budovy
muzea, využili pracovníci
Muzea Těšínska času
i k péči o stálé expozice.
Ty byly vyčištěny, opraveny
a doplněny.
Pr vní nová dočasná
výstava, na kterou srdečně
zveme malé i velké
n á v š t ě v n í k y, p ř í c h o z í
přenese do tajemného světa
stmívající se přírody. Na
rozdíl od člověka totiž mnoho
z ví řat s příchodem tmy
nechodí spát, nezalézá do
děr, hnízd a pelíšků. Naopak.
Pro mnoho šelem, ptáků či
hmyzu je příchod soumraku
časem probuzení a noc
dobou jejich největší aktivity.
Halí je však tma, a proto je
pro běžného pozorovatele
těžké tyto tvory spatřit na
vlastní oči.
Pří ležitost, jak se
o nočních zvířatech a jejich
způsobu života dozvědět
mnoho zajímavého, přináší
právě návštěva v ýstav y
Vládci noci. „Soumračná
a noční aktivita s sebou
nese výhody i nevýhody,
kterým musí být tito tvorové
n á l e ž i t ě p ř i z p ů s o b e n i.
Návštěvníci mají jedinečnou
možnost seznámit se s nimi
v zatemněných výstavních
prostorách a objevit
a dapta ční znak y, k teré
jim umožňují v šeru a tmě
p ř eží t . K v id ě ní bu d ou
dermoplastické preparáty
(v ycpaniny) z ví řat nejen
s ryze soumračnou a noční
aktivitou (netopýři), ale také
živočichové, které je možné
pozorovat i ve dne, avšak
jejichž aktivita za soumraku
vrcholí,“ přibližuje autorka
v ý s t a v y, M g r. D a n i e l a
Podstawková.
V ýstava bud e krom ě
pondělků přístupná denně
od 8 do 12 a od 12.30 do
16.30 hodin, a to až do
14. června letošního roku.

Koziorek Max

Grym Josef

Fikáček Josef

Muzeum Těšínska p. o.,
Iva Lupková
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TJ Sokol: Tomáš Chrobák vítězem
tarokového turnaje, florbal
z pohledu roku 2014

ˇŠÍNSKA
MUZEUM Te

VLÁDCI NOCI
Slavnostní zahájení 17. února 2015 v 10 h
cervna 2015
Výstava potrvá do 14. ˇ

V měsíci prosinci se zástupci
tarokového oddí lu TJ Sokol
Petřvald zúčastnili závěrečného
jedenáctého turnaje v rámci Grand
Prix Slezska. Tento podnik, který
se konal v polském městě Kozy,
měl rozhodnout o konečném
pořadí celoroční soutěže. Turnaje
se účastnilo 56 hráčů z Polska
i Česka a jak již bylo zmíněno,
nesměli chybět ani naši zástupci.
Výjezd za hranice se jim vyplatil.
Nejen, že byl pan Tomáš Chrobák
vyhlášen nejlepším zahraničním
účastníkem, ale hlavně celý turnaj
vyhrál. K tomuto významnému
úspěchu mu blahopřejeme.
V druhé části článku
se podíváme na tradiční
téma, konkrétně na v ýsledky
týmu Florbal Sokol Petřvald.
V posledním měsíci roku 2014
hráči opět vyrazili do Frýdlantu nad
Ostravicí na druhé kolo Podbeskydské ligy. Bez dlouhých okolků
můžeme konstatovat, že nás

čekali dva těžcí soupeři a jeden
na naší úrovni, kterého jsme však
podcenili a neudrželi si několikabrankové vedení. Do dalších
bojů tedy budeme vstupovat jen
s třemi body z prvního turnaje,
ale ze zajímavého sedmého místa
z deseti účastníků.
Co se týče roku 2014, ten byl
protkán mnoha zápasy, účastí
na Hornické florbalové lize ve
Stonavě, v ýhrami i prohrami,
ra d ost mi i zkla má ními. Ná š
kolektiv prošel různými obměnami.
Často jsme měli problém vyrazit
na zápas s dostatkem hráčů.
I tak máme vůli pokračovat a dál
reprezentovat město Petřvald a TJ
Sokol v tomto krásném sportu.
Z toho vycházejí i cíle na další
rok. Budeme se snažit uspět na
dalších turnajích Podbeskydské
ligy a rádi bychom se účastnili již
třetího ročníku Hornické florbalové
ligy.
TJ Sokol Petřvald

Jaroslav Vogeltanz ©

Technické muzeum Petřvald
K Muzeu 89, telefon 596 541 092, petrvald@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz

Svět, který se nám ve dne jeví
dokonale známý, působí v noci
naprosto jiným dojmem. Všude
to skřípe, syčí, praská… Naše
fantazie nám našeptává příběhy
o upírech a vlkodlacích, o divých
stvůrách, které nás tajně sledují.
Něco zvláštního je ve vzduchu,
něco, co nedokážeme popsat…
Te n t o „s t r a š i d e l ný n o č n í
svět“ poskytl útočiště mnoha
živočišným druhům. Ty, ve věčném
boji s heslem „lov a nebuď uloven“,
se přizpůsobily k životu ve tmě.
Obrovské oči, v ýborný sluch,
bezchybný čich nebo schopnost
tvorby vlastního světla. To vše

je pouhým zlomkem schopností
těchto tvorů.
Výstava představuje celou řadu
nočních i soumračných živočichů
z pohledu, v jakém je mnozí
z nás ještě neviděli. Zatemněné
prostředí výstavy navozuje onu
tajemnou atmosféru a podtrhuje
krásu hry světla a stínu, ke kterým
dochází po západu slunce.
Prezentovány jsou exponáty
Muzea Těšínska, Muzea Beskyd
Frýdek-Místek, Muzea regionu
Valašsko a Ostravského muzea.
Mgr. Daniela Podstawková

TJ PETŘVALD - HEPO
ROZLOSOVÁNÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE - starší žáci JARO - 2015
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

04. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.
03. 5.
09. 5.
17. 5.
24. 5.
30. 5.
06. 6.
13. 6.

sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
sobota
sobota

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30
9.00
15.00
9.00

HEPO - Karviná B
HEPO - Tošanovice
H.Suchá - HEPO
HEPO - D.Lutyně
Č.Těšín - HEPO
HEPO - Havířov A
ČSAD Havířov - HEPO
L. Petrovice - HEPO
HEPO - Dobrá
Těrlicko - HEPO
HEPO - I.Petrovice

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU – dorost JARO 2015
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

11. 4.
19. 4.
25. 4.
03. 5.

sobota
neděle
sobota
neděle

13.15
16.00
13.45
12.45

HEPO - H.Žukov
D.Lutyně - HEPO
HEPO - H.Suchá
H.Bludovice - HEPO

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

09. 5.
16. 5.
24. 5.
31. 5.
06. 6.

sobota
sobota
neděle
neděle
sobota

14.15
14.45
VOLNO
11.00
14.45

HEPO - Dětmarovice
Viktor. Bohumín - HEPO
Věřňovice - HEPO
HEPO - Stonava

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU - starší přípravka JARO 2015
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

16. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

HEPO - Těrlicko
HEPO - Stonava
Sn Havířov A - HEPO
HEPO - Sl Orlová A
MFK Havířov A - HEPO
HEPO - Bohumín
H. Suchá - HEPO
HEPO - Dětmarovice
Karviná A - HEPO

Rozlosování okresního přeboru mužů najdete v dalším vydání PN.

únor 2015
FOTBALISTA ROKU 2014 –
			
Minuty
1. P. Jonšta
3 635
2. L. Chromik
3 249
3. L. Ligocki
3 131
4. T. Budina
2 706
5. D. Vodák
2 699
6. P. Hlavinka
2 597
7. O. Kostka
2 532
8. S. Kostka
2 407
9. J. Karkoška 2 101
10. O. Cudrák ml. 2 015
11. T. Volný
1 609
12. M. Klimek
1 315
13. J. Dittrich
1 215
14. M. Gorovič
1 114
15. T. Sobek
1 104
16. J. Jaglař
1 070
17. J. Kopel
1 025
18. K. Biela
1 005
19. J. Kolek
989
20. J. Režňák
934
21. L. Pavlas
484
22. J. Sklepek
480

7
muži
Utkání
41
38
37
38
31
35
37
36
41
33
19
22
15
19
17
20
13
17
15
16
8
13

Góly
0
14 vychytaných nul
24
král střelců
6
23
3
8
3
3
2
5		
12
1
0
podzim-host. ze Šenova
3
podzim odehr. v KP v Šenově
4
1
6		
11
podzim – host. ze Šenova
6
5
0
1

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

R. Müller
D. Knorr
L. Budina
M. Budina ml.
Szotkowski
J. Kičerka
O. Pytlík
P. Karkoška
J. Klimecký
M. Sikora
J. Kostka
Gottwald
A. Kereškeni
J. Levánszký

315
273
240
225
215
142
141
90
90
90
45
45
22
8

Celkem odehráno utkání:
  - z toho přípravné:
  - mistrovské:		

12
5
6
4
9
9
4
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

dorostenec
dorostenec
host. z ČSAD Havířov
dorostenec
1 vychytaná nula
hraje KP v Šenově
dorostenec

43 28 6 9 134:59
16 11 3 2
49:25
27 17 3 7
85:34

Trenéři: do 1. 6. J. Klimecký, do 21. 6. pověřen trénováním mužstva
do konce jarní sezony M. Budina, od 26. 7. M. Sikora. Vedoucí
mužstva – P. Šilhánek, předseda oddílu – P. Gorovič.
Diváci v r. 2014: 3 030.
Diváci celkem:
735 840 (1945-2014)

KOMISE RADY MĚSTA
Slavnostní zápis
V měsíci prosinci 2014 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu:

Filipa Otýpku

Daniela Strouhala

Antonína Hrabce

Foto P. Římánek

Vánoční setkání jubilantů v obřadní síni
Dne 13. prosince 2014 se
opět po čtvr t roce v obřadní
sí n i u s k u t e č n il o sla v n o s t n í
setkání jubilantů s představiteli
města. Pozváni byli jubilanti,
kteří v měsících říjen, listopad
a prosinec oslavili 80., 85., 90.
a 95. narozeniny.
Na š e p oz vá ní p ř ijali tito
oslavenci: Jaroslava Římánková,
J i ř i n a O l e ś kowová , J a r m il a
Rokošová, Helena Lamaczová,
Alena Mitková, Viktorie Lapišová,
Jarmila Juřicová, PhDr. Aurelie
Němcová a Drahomír Urbanec.  
V oficiální části přednesl
slav n os t ní p r o j ev č le n r a d y
města pan Petr Přeček a jeho
řeč okořenila přednesem veršů
sametového alba členka zastup itelst va m ěst a M g r. Šá r ka
Němcová. Nechyběl ani přípitek na
počest všech jubilantů. Program
následující po oficiální části
setkání připravili hudebníci, kteří
nás doprovázejí u slavnostních

obřadů ve složení Mgr. Regina
Bednaříková – klavír, Mgr. Pavel
Urban – housle, Rastislav Širila

– zpěv a vzácný host MgA. Soňa
Jungová. Také jubilanti a ostatní
přítomní si posléze troufli zazpívat

Byli jsme blahopřát
paní Věře Heiderové,
která oslavila 80. narozeniny

Zleva sedící: Jaroslava Římánková, Jiřina Oleśkowová, Jarmila Rokošová, Helena
Lamaczová, Alena Mitková, Viktorie Lapišová, Jarmila Juřicová, PhDr. Aurelie
Němcová, Drahomír Urbanec.“
Zleva stojící: Kateřina Pyreňová – přednášející, Mgr. Šárka Němcová – členka
zastupitelstva města, Petr Přeček – člen zastupitelstva města a Ivana Tomková
- matrikářka.

Petřvaldské noviny

8
několik vánočních koled, což
navodilo v obřadní síni příjemnou
předvánoční atmosféru. 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 tímto
slavnostním sobotním setkáním
bylo společné focení oslavenců.

Všem jubilantům ještě jednou
přejeme do dalších let především
pevné zdraví, mnoho osobní
pohody, spokojenosti a radosti
ze života.
Těšíme se na další setkání
s jubilanty, které se bude konat
v březnu tohoto roku.
V případě, že ze zdravotních
důvodů nemůžete přijmout naše

pozvání do obřadní síně, rádi Vás
navštívíme doma. Stačí si jen na
matrice MěÚ Petřvald dohodnout
termín.
Kontakt:
tel.: 596 542 904,
e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Komise pro občanské záležitosti

MgA. Soňa Jungová a Rastislav Širila

INFORMACE ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VÝZVA MĚSTA PETŘVALDU

Kompostéry

PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Rádi bychom zjistili
zájem občanů našeho města
o kompostéry na zahradu, které by
byly k dispozici zdarma. Je možno
si vybrat ze tří typů, a to o velikosti
0,6 m3, 1,4 m3 nebo 1,8 m3.
Občané, kteří mají
o kompostéry zájem, ať se přihlásí

Vyzýváme řidiče motorových
vozidel, aby dodržovali zákon
č. 361/20 0 0 Sb. o provozu
na p ozemních komunika cích
a prováděcí vyhlášku č. 30/2001
Sb. k výše zmíněnému zákonu.
Jedná se zejména o parkování
vozidel na místních komunikacích,
kde parkováním vytvářejí překážky
jak v silničním provozu, tak i při
provádění zimní údržby místních

komunikací (pluhování a posyp)
a odvozu komunálního odpadu.
Upozorňujeme, že v případě
neprůjezdnosti nebude na
dotčené místní komunikaci
provedena zimní údržba ani svoz
odpadu.
Děkujeme všem za pochopení
a spolupráci při zajišťování zimní
údržby ve městě Petřvald.

Změna v nakládání
s použitými pneumatikami
Od ledna 2015 se mění podmínky pro nakládání s použitými
pneumatikami, které mohou občané Petřvaldu odevzdat do sběrného
dvora na ul. Ostravské. Odevzdat je možné pouze pneumatiky od
osobních automobilů a v množství maximálně 4 ks za rok na jednu
fyzickou nepodnikající osobu s trvalým pobytem na území města
Petřvald.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA:
Zimní období (1.11. – 31.3.)
Letní období (1.4. – 31.10.)
po – pá od 9:00 do 17:00 hod. po – pá od 9:30 do 18:00 hod.
so, ne od 9:00 do 16:00 hod
so, ne od 9:30 do 16:30 hod.

na odboru výstavby a životního
prostředí u Ing. Z. Sáňkové, na
telefonním čísle 596 542 909
nebo 601 564 865 také SMS.
Svou volbu můžete také zaznamena t na fa c eb ooku m ěst a
Petřvaldu. Termín nahlášení je do
27. 2. 2015.

Tříděný odpad
Máme v úmyslu chovat se
ekologicky a podpořit veškeré
možnosti třídění odpadů. Plasty
a biologicky rozložitelný odpad
je možné kromě sběrného dvora
a k tomu určených kontejnerů
také vytřídit do plastových pytlů
(plasty do žlutých, biologicky
rozložitelný odpad do černých),
které jsou poté sváženy v pravi-

delných intervalech dle svozového
kalendáře. Nově je možné třídit
do modrých plastových pytlů také
papír a do zelených sklo. Pytle je
možné si dle potřeby vyzvednout
na Městském úřadě Petřvaldu
v kanceláři č. 1, kde také můžete
při jejich znehodnocení požádat
o nové.

REKONSTRUKCE BYTŮ
v domě s pečovatelskou službou
silami byla provedena výměna
elektroinstalace, vodoinstalace
a obkladů v kuchyni, v koupelně
i na WC položena dlažba, byly
vyměněny sanitární předměty,
vanu nahradil nov ý sprchov ý
kout. Kuchy ň byla v y bavena
novou kuchyňskou linkou. Byly
rovněž provedeny nátěry a malby,
vše našimi zaměstnanci. Pouze
položení PVC včetně vyrovnávací
stěrky provedla dodavatelská
firma.

Další informace je možné získat na odboru výstavby a životního
prostředí Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 1, Ing. Zuzana
Sáňková, tel.: 596 542 909 BEZPLATNĚ.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA ÚNOR A BŘEZEN 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
únor		
3., 4.,
10., 11.,
17., 18.,
24., 25.,
		
		
2. Svoz plastů

březen
3., 4.,
10., 11.,
17., 18.,
24., 25.,
31.,
- žluté pytle (čtvrtek)

březen
únor		
12.		
12.
		
4. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle (pondělí-úterý)
únor		
23., 24.,

březen
23., 24.

Město Petř vald má na ul.
Rá č ková v ma j et ku 3 d o my
s pečovatelskou službou, ve
kterých je v současné době 65
bytů. Čtyři bytové jednotky 1+2
neprošly rekonstrukcí v roce 1992,
měly mimo jiné i původní sociální
vybavení. Z tohoto důvodu bylo
při výměně nájemníků rozhodnuto
vedením města o rekonstrukci
těchto bytů. Po uvolnění první
by tové jednotky se středisko
údržby města Petřvald pustilo
v prosinci 2014 do práce. Vlastními

Jak je vidět i na fotografiích,
dílo se vydařilo. Nám nezbývá
než popřát novým nájemníkům
příjemné bydlení.
Marcela Šopová, referent odboru
výstavby a životního prostředí

únor 2015
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INFORMACE FINANČNÍHO ODBORU
VÝKAZ O PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2014
v tis. Kč
I. Rozpočtové příjmy
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem
v tom paragraf
Splátky půjček od obyvatelstva
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2212 Silnice
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a verejnou zeleň
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 Požární ochrana
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy z finančních operací
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem
v tom položka
3111 Příjmy z prodeje pozemků
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
Tř. 4 Přijaté dotace celkem

Schválený rozpočet
69740

Upravený rozpočet
72144,09

Skutečnost
76084,03

15 280
1 280
1430
12 930
29 410

15280,00
1280,00
1430,00
12930,00
712,22
31101,87

3 800
240
20
300
1700
350
3 000

3800,00
240,00
20,00
300,00
1700,00
350,00
3000,00

14696,82
296,20
1678,80
16069,07
712,22
31895,13
2,48
3932,81
258,35
17,44
248,51
2411,05
503,06
3362,09
11801,85

10222

10462,00

7 617
30
235
247
410
175

7,00
162,00
2,00
40,00
100,00
564,00
100,00
87,00
7617,00
30,00
235,00
247,00
410,00
175,00

220
20

220,00
20,00

2
115
0

12,00
115,00
630,00

88,90
191,53
35,05
54,00
22,41
11,67
161,55
2,00
59,02
89,22
583,80
95,20
122,41
8149,05
97,60
273,68
538,24
451,30
336,94
46,27
234,71
15,20
2,00
13,69
126,41
667,65

0
0

455,00
175,00
13434,41

507,93
159,72
13434,41

83032

96670,50

101987,94

65,00
200,00

65
200

54,00
162
2
40
100
482
100

3070

PŘÍJMY CELKEM

II. Rozpočtové výdaje
Funkční třídění - paragraf
1014 Ozdravování hospodářských zvířat
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
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
3633 Výstavba a údržba místních inž sítí
3639 Komunální služby
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody
3900 Ostatní činnosti - služby pro obvatelstvo
4350 Domovy pro seniory
4351 Osob.asistence,pečov.služba…
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet
700
3 935
423
4 300
2720
2 242
11440
1 516
26
215
274
3 922
465
298
540
23
70
6 842
4 745
470
86
8 484
8 100
50
2 485
150
1299
177

700,00
6768,00
423,00
4300,00
2895,00
3652,79
22586,40
1526,00
26,00
222,00
274,00
4623,00
465,00
385,00
540,00
23,00
88,00
7109,00
4745,00
470,00
86,00
8484,00
8100,00
50,00
2485,00
4,00
2,00
150,00
1299,00
175,00

Skutečnost
688,28
5993,86
297,93
4255,31
2887,81
3629,05
21522,01
1236,08
20,20
215,88
275,92
4008,61
291,73
305,78
396,40
6,06
87,59
6436,32
4122,26
305,39
0,00
7886,24
7798,95
0,00
2385,72
3,91
2,00
135,00
1217,13
94,52
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5212 Ochrana obyvatelstva
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5511 Požární ochrana - profesionální část
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6115 Volby do zastup. územních samosprávných celků
6117 Volby do Evropského parlamentu
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6399 Ostatní finanční operace
6402 Finanční vypořádání minulých let

10,00
30,00
10,00
415,75
2515,00
139,96
147,36
26456,03
60,00
345,00
762,22
0,36

0,00
30,00
10,00
280,00
2273,40
129,81
127,41
24523,90
58,49
291,44
538,12
0,36

113547,87

104768,87

10
30
10
410
2 455
16 753
50
345
50

VÝDAJE CELKEM

86110

III. Financování
Položka

Schválený rozpočet
3078

8115 Změna stavu peněžních prostředků
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8127 Odprodej podílových listů
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)
CELKEM FINANCOVÁNÍ
Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2014
Základní běžný účet				
Fond rezerv a rozvoje				

Upravený rozpočet

Skutečnost

12812,06
4065,31

-4015,59
4065,31
2731,21

3078

16 036 345,51 Kč
12 967 671,28 Kč

16877,37

Podílové listy Fond řízených výnosů
Hodnota k 31. 12. 2012			
Hodnota k 31. 12. 2013			
Hodnota k 31. 12. 2014			

2780,93

15 848 552,54 Kč
15 833 993,07 Kč
15 795 914,43 Kč

INFORMACE ODBORU SPRÁVNÍHO
Statistika přestupků za rok 2014
Komise k projednávání přestupků města Petřvald projednává
přestupky dle § 46, § 47, § 49 a § 50 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v pl. znění a dle zák. 500/2004 Sb., správní řád, v pl.
znění.
Počet nevyřízených přestupků z minulého období
Počet přestupků došlých během roku 2013
Postoupeno (pro nepříslušnost, dle TP)
Odloženo *
Počet přestupků ke zpracování
Vyřízeno v příkazním řízení (bez ústního jednání):
Napomenutím
Pokutou
Projednáno ve správním řízení:
Bez uložení opatření
Napomenutím
Pokutou

19
205
6
89
129
66
51
15
31
0
13
8

Propadnutím věci
Zastavením řízení
Počet nezpracovaných přestupků
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody
Celkem uloženo pokut
Na pokutách uloženo
Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů:
-dle § 46 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky)
-dle § 47 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu atd.)
-dle § 49 (občanské soužití-slovní a fyzické napadení)
-dle § 50 (majetek- poškození cizí věci, krádež atd.)

0
18
32
2
20
7.100,- Kč
97
12
10
48
27

* Podmínky pro odložení: v zákonné lhůtě nebyl podán návrh na
projednání přestupku, jednání nevykazovalo znaky přestupku nebo
se přestupku dopustila osoba, která není odpovědná za přestupek
(nedovršila patnáctý rok svého věku).
Bc. Eva Kaňová, referent správního odboru

Některá čísla z matriky a KPOZ za rok 2014
v porovnání s rokem 2013
Do pamětní knihy města bylo zapsáno naroz. dětí
V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků
V kostele bylo uzavřeno sňatků
Jubilejní svatby (zlatá, smaragdová, diamantová)
Přijetí jubilantů (80, 85, 90 a 95 let) v obř.síni MěÚ
Přijetí jubilantů (70 a 75 let)v KD Petřvald
Jubilanti (80, 85, 90 a 95 let) navštíveni doma
Na území města zemřelo občanů
Ověřených fotokopií
Ověřených podpisů
Vydané druhopisy matričních dokladů a výpisy z matrik
Změna příjmení po rozvodu
Vysvědčení o práv. způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení
Zápis o určení otcovství
Zápis do zvláštní matriky Brno

r. 2013
27
18
2
3
18
48
8
46
189
430
27
2
15
-

r. 2014
26
15
2
2
27
46
18
50
232
555
17
2
2
4
14
-

I. Tomková, správní odbor - matrika
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HISTORIE
1. světová válka 1914 – 1918

Moždíř rakouské armády I. světové války na pozici v Bukovině

V Petřvaldských novinách v červenci a srpnu roku 2014 byl uveden
článek pod názvem „První světová válka v letech 1914-1918 a poválečný
politický vývoj v letech 1918-1920 v obci Petřvald.“ Po zveřejnění článku
mě kontaktovala řada čtenářů, kteří se dotazovali, zda jim můžu sdělit

bližší okolnosti o úmrtí jejich předků, kteří položili své životy v 1. světové
válce. Potěšitelné bylo, že se ozvala i mladá generace, což jim slouží ke
cti. Jelikož dotazy týkající se článku pokračují, rozhodl jsem se výklad
o osudech petřvaldských mužů rozšířit o bližší údaje.   

Vysvětlivky:
a v abecedním seznamu obětí za jménem
jest označeno popisné číslo domu obce Petřvald,
b den, měsíc a rok narození jmenovaného,
c den, měsíc a rok úmrtí jmenovaného

d
p
n
z

místo úmrtí jmenovaného
kdo padl v boji
kdo zůstal nezvěstným
zemřel následkem zranění

1.

Adamec Josef 	

303

24.9.1891

p 8.10.1916

Kolpytow Rusko

2.

Babylon Pavel 	

397

29.6.1875

p 14.11.1915

Doberdo Itálie

3.

Babral Ondřej 	

15

13.9.1878

p 2.5.1915

Siemichowa Rusko

4.

Baránek Josef 	

153  	

4.9.1872		

z 7.4.1916

Srbsko polní nemocnice

5.

Barteček František

73

13.12.1873

z 22.1.1916

Uhry /sebevražda/

6.

Barteček Viktor 	

96

4.9.1881		

z 3.5.1915

Srbsko vojen.nemocnice

7.

Bernatík Josef 	

67

10.3.1896

p 17.6.1916

Beresteczko Rusko

8.

Bílek Martin 	

592 	

7.11.1876

p 4.7.1916

Humnszcze Rusko

9.

Brož Ferdinand		

24.3.1892

p 12.11.1915

Puljevo Srbsko

10.

Budinský Max 	

10.10.1882

z 10.10.1918

Petřvald
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11.

Byrtus Pavel 	

723

18.4.1887

p 26.3.1917

Gorice Přímoří

12.

Drögsler Emerich 	

170

2.9.1877		

z 14.6.1915

Olomouc

13.

Durčák Kandiduj  	

374

3.10.1894

z 1919		

v zajetí

14.

Dybza Josef 	

194

5.11.1879

n 21.12.1914

Rusko

15.

Dybza Karel 	

381

7.4.1884		

n 28.9.1914

Rusko

16.

Eichenbaum David		

15.3.1890

p 20.11.1915

Gorice /Přímoří/

17.

Fikáček František 	

676 	

3.6.1889

p 6.11.1914

Srbsko

18.

Filip Jan 		

560

16.5.1890

n 28.61918

x

19.

Filip Karel 		

560

1.11.1888

z 14.3.1916

Zajatecký tábor Rusko

20.

Filípek Pavel		

16.1.1882

p 13.8.1918

Ochotnicza Rusko legie

21.

Foltýn Ondřej 	

304

18.3.1883

p 26.10.1914

Augustov Rusko

22.

Franek Adolf 	

213 	

10.6.1889

p 18.8.1918

Rusko

23.

Franek Jindřich 	

52

18.4.1893

p 20.7.1915

Wolica Rusko

24.

Franek Ludvík 	

17

28.12.1897

n 25.10.1918

Itálie

25.

Gabzdyl Antonín 	

110

1.1.1891		

n 18.6.1916

Lvov Halič

26.

Gabzdyl Jindřich 	

399

1889		

p 5.7.1918

Nikolsk Usurijsk Rus.

27.

Gembal Antonín 	

422

9.2.1872		

p 20.7.1915

Majdan Borzechovski

28.

Gewolker Jan 	

497

25.3.1868

z 8.5.1917

Moravská Ostrava

29.

Gill Ludvík 		

698

26.7.1892

p 29.8.1914

Krzak Rusko

30.

Goreczka Erich 	

294

10.5.1893

p 31.8.1915

Buczacz Polsko

31.

Gříbek Karel 	

30

11.10.1893

p 9.3.1915

Gorlice Halič

32.

Gvozď Emerich 	

261

23.7.1891

p 16.6.1915

Jaroslaw Polsko

33.

Halama Leopold 	

487

3.8.1880

z 2.12.1914

Solnohrady nemocnice

34.

Havlásek August

129

3.8.1887

p 21.11.1914

Kalisz Rusko

35.

Havlásek Alois 	

129

15.6.1894

z 1.3.1920

Lazy

36.

Horák Ferdinand		

24.5.1884

p 26.10.1917

Rusko

37.

Hošek Jan 		

614

14.7.1881

p 13.3.1915

Rusko

38.

Hudzieczek Jiří 	

706

30.1.1888

p 9.3.1915

Karpaty

39.

Chrobok Josef 	

367

17.12.1887

z 11.1.1919

Petřvald

40.

Jalovičař Jan 	

702

27.12.1885

p 23.8.1914

Rusko

41.

Janeczko Josef 	

398

12.7.1886

p 17.9.1916

Ranziana

42.

Jaroš František 	

272

25.10.1895

z 24.9.1914

Nemocnice Těšín

43.

Jasinský Josef  	

325

12.3.1874

z 9.2.1918

Petřvald

44.

Jasnos Josef  	

233

3.2.1896

p 13.7.1918

Itálie

45.

Jokel Viktor  	

382

22.12.1882

z 20.12.1914

Debrecín

46.

Jurášek Emanuel 	

348

10.11.1893

n 21.3.1915

Rusko

47.

Káňa Alois  		

215

3.5.1893

z 28.10.1918

Albanie

48.

Káňa Antonín 	

103

28.9.1885

z 15.2.1915

Vrdník  Karpaty

49.

Káňa Gabriel  	

32

22.3.1885

p 8.5.1915

Zelichov  Rusko

50.

Káňa Jan  		

271

19.6.1889

z 25.6.1916

Beresteczka  Rusko

51.

Káňa Jan  		

276

18.2.1889

p 18.11.1914

Krzywoploty  Rusko

52.

Káňa Josef  	

8

14.6.1876

z 18.8.1915

Šternberg

53.

Karkoška Edvard 	

363

15.11.1897

z 3.12.1920

Petřvald

54.

Karkoška Emanuel		

17.7.1893

p 5.9.1916

Kniaginin Volyˇ

55.

Karkoška Jan  	

153

24.12.1883

p 10.2.1915

Gora Makovica  Rusko

56.

Karkoška Josef  	

363

18.3.1889

p 18.5.1917

Rusko

57.

Karkoška Max  	

20

11.9.1890

p 6.7.1916

Jadwinowka Halič

58.

Karkoška Oto 	

371

16.4.1893

z 28.7.1916

Debrecin nemocnice

59.

Kasza Karel  	

452

10.10.1885

p 24.7.1915

Monte Michele Itálie

60.

Kisiala Jiří  		

366

6.2.1887

z 7.6.1915

Rzeszow pol. Nemocnice

61.

Klimecký Arnošt 	

684

21.9.1887

p 21.12.1915

Mlynov Rusko

62.

Knybel František

103

29.9.1888

p 26.5.1915

Lazy Polsko
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63.

Knybel František 	

310

25.2.1873

z 25.7.1916

Lublín

64.

Knybel Jan  		

683

17.10.1884

p 22.10.1914

Ivangorod  Rusko

65.

Knybel Jindřich  	

635

29.1.1881

z 29.7.1918

Rusko

66.

Kocur Jan  		

568

28.8.1894

n 3.5.1915

Karpaty

67.

Koláček Emanuel

282  	

31.12.1890

n 28.5.1915

Rusko

68.

Koláček Frant.  	

42

18.11.1881

z 25.10.1916

Vídeň  nemocnice

69.

Kolek Antonín  	

518

x		

p 13.4.1917

Rusko

70.

Koziorek Karel  	

196

13.1.1894

n 20.11.1915

Rusko

71.

Kozubek Čeněk 	

192

28.6.1879

p 20.10.1879

Itálie

72.

Kraus Leopold  	

596

20.2.1870

z 30.8.1916

Nyagyháza  Uhry

73.

Krečmer Josef  	

148

28.2.1888

p 18.12.1914

Srbsko nemocnice

74.

Kremer Karel 	

x

12.3.1892

n 20.9.1914

Rusko

75.

Krupa Jindřich  	

587

12.7.1889

z 21.1.1916

Orlová nemocnice

76.

Křístek Frant.  	

19

3.6.1870		

z 13.9.1917

Kitzbich polní nemocnice

77.

Kubica Frant.  	

685

9.11.1880

n 21.5.1915

x

78.

Kubík Josef  	

628

učitel	 	

x		

x

79.

Kuča Josef  	

17

27.2.1883

n 19.11.1914

Rusko

80.

Kucharčík Jan  	

639

1888		

p 1.8.1915

Doberdo Itálie

81.

Lapiš Frant. 	

364

17.4.1889

p 11.3.1916

Doberdo Itálie

82.

Latiok Frant.  	

422

1.4.1899

p 26.9.1918

Verdun Francie

83.

Ligocký Ludvík  	

261

28.4.1885

n 23.7.1915

Itálie

84.

Malovaný Josef  	

371

12.5.1876

p 26.10.1915

Itálie

85.

Marenčák Ant.   	

131

16.6.1872

n 25.10.1914

Rusko

86.

Martínek Karel 	

28    	

26.10.1891

n 9.3.1915

Rusko

87.

Matušek Ludvík  	

148

18.6.1888

p 10.2.1917

Jakobeny Karpaty

88.

Matušek Emanuel		

13.5.1895

z 17.10.1918

nemocnice Castel Tesino

89.

Měchura Václav 	

14.7.1888

p 29.10.1915

Huta Lisovskaja

682

90.

Michalík Jan  	

77

4.3.1889

p 18.6.1916

Beresteczko

91.

Mohela Jan  	

83

17.1.1891

p 27.6.1917

Orlová nemocnice

92.

Moldřík Ludvík  	

628

25.8.1889

z 1.5.1915

Užhorod nemocnice

93.

Mokroš Antonín  	

252

18.4.1889

p 28.8.1914

Rusko

94.

Mořický Gustav  	

323

21.4.1884

p 21.12.1914

prohlášen jako mrtvý

95.

Motloch Karel		

x		

x		

x

96.

Mutina Jan  		

688

6.12.1888

n 22.8.1914

Lublín

97.

Nikodém Adolf  	

65

11.6.1889

z 24.11.1914

Vídeň nemocnice

98.

Novák Josef  	

27

28.12.1892

z 19.9.1914

Krakov nemocnice

99.

Ovčaří Ferdinand 	

30   	

11.5.1886

n 15.9.1914

Rozvadov

100. Ožana Alois  	

63

16.11.1890

z 22.5.1915

polní nemocnice

101. Ožana Frant.  	

284

27.2.1873

z 24.8.1915

Rohatyn

102. Ožana Jindřich  	

608

7.7.1888		

p 6.9.1914

Krasnik Rusko

103. Ožana Josef  	

234

15.2.1890

z 17.5.1915

Budapešť

104. Paloncy Alois  	

72       	 26.10.1891

z 13.11.1917

Itálie

105. Pasz Josef  		

470

13.5.1870

z 19.4.1918

Celovec nemocnice

106. Pavelek Emil  	

205

23.8.1889

n 23.8.1917

Halič

48

11.1.1879

z 16.3.1916

Nadczycy Rusko

108. Pěčonka Ferdinand		

9.5.1879		

n  31.3.1917

Rusko

107.

Pavelek Josef  	

109. Pěgřím Ludvík  	

310

28.7.1890

n 27.8.1914

Majdan Skrzynecki Rus.

110. Pěkník Rudolf  	

574

18.4.1878

p 8.5.1915

Przyhojca Rusko

111. Pětvalský Leopold 	

44

3.11.1883

z 22.4.1916

Vídeň nemocnice

112. Podběra František		

15.10.1892

z 21.3.1915

Petřvald

113. Protzner Pavel  	

219

7.3.1889		

z 19.11.1918

Petřvald

114. Prunner Richard 	

296  	

16.11.1872

p 23.6.1915

Kadz Rusko
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115. Přeček Karel  	

604

11.1.1894

z 6.4.1915

Budapešť nemocnice

116. Rec František

x

15.2.1893

z 29.11.1914 	

Srbsko nemocnice

117.

28

7.8.1893		

p 30.6.1915

Pobercze Halič

118. Rezner Rudolf  	

146

16.4.1894

n 12.9.1918

Itálie

119. Roth Erich  		

515

26.8.1889

p 22.12.1914

Nida Rusko

120. Seibert Ferdin. 	

632

30.3.1881

n 27.8.1914

Krasnik Rusko

121. Schmied Lev Rudolf		

26.1.1893

p 15.3.1915

Struzowka Rusko

122. Schneider Josef  	

360

18.3.1875

p 9.6.1916

Horoschoutz Bukovina

123. Siřínek František 	

917

21.9.1898

p 31.8.1918

Itálie

124. Skýba Alois  	

160

18.11.1882

n 29.11.1914

Rusko

125. Skýba Jindřich  	

427

18.5.1887

p 30.8.1914

Krasnik Rusko

126. Skýba Josef  	

403 	

1878		

p 20.8.1917

Rutarszcze  Polsko

Revenda Jindřich 	

645

30.1.1893

n 6.9.1914 	

Rusko

128. Sochorek Rudolf 	

500

19.3.1885

z 27.8.1915

Tysmonica  Polsko

129. Stacha Ludvík  	

366

28.4.1885

z 22.12.1914

Ezstergom  Uhry

130. Stachovec Čeněk

115

18.1.1888

p 18.1.1918

Itálie

131. Staviarz Josef  	

266

29.1.1866

p 13.8.1915

Brzest Litewski

132. Studnik Jindřich 	

159  	

26.10.1890

p 30.10.1914

Rusko

133. Šajtar Leopold  	

12

4.11.1882

z 9.1.1920

Petřvald

134. Ševčík Ferdin.  	

56

4.11.1882

z 9.1.1920

Lacia Draga Italie

135. Ševčík Josef  	

56

29.8.1892

p 14.9.1914

Krasnik  Rusko

136. Ševčík Josef  	

327	  6.2.1888

p .18.8.1914

Milin Sabac Srbsko

137.

15

10.10.1878

z 18.12.1914

Orlová nemocnice

138. Ševčík Robert  	

251

x		

x		

x

139. Šlachta Jindřich

35

8.5.1882

n 24.10.1914

Lublin

140. Šlapeta Robert  	

680

11.9.1883

p 27.8.1916

Lublin

141. Šmuch Josef   	

x

20.11.1894

p 1914		

Verdun  Francie

127.

Slonka Frant.  	

Ševčík Max  	

142. Štula František

x

27.3.1874

p 15.5.1918

Itálie

143. Šustek Josef

x

3.4.1896

p 3.5.1915

Rusko

144. Šustek Leopold

x     	

28.10.1892

p 1.7.1916

Rusko

145. Tannenberg Karel		

28.3.1891

p 28.10.1918

Italie

146. Teper Jan  		

462

26.1.1895

p 13.4.1915

Hercogovina

147.

458

5.4.1872		

p 17.7.1915

x

148. Turoň Pavel  	

534

19.5.1879

p 16.11.1914

Rusko

149. Tvardek Rudolf 	

157

4.6.1880

p 7.8.1916

Rusko

150. Utner Lev  		

681

25.4.1882

n 12.6.1918

Rusko

151. Vaculík Tomáš  	

600

x		

x		

x

152. Valica František  	

471

9.12.1891

n 7.9.1915

Rusko

153. Vaške Robert   	

14

27.4.1888

p 10.10.1914

Rusko

154. Vavrečka Josef  	

167

1.11.1892

p 25.1.1915

Rusko

155. Vidziolek Jndřch

181

13.2.1895

p 11.10.1914

Rafajlova Karpaty

156. Vicherek Josef  	

203

15.3.1890

z 25.6.1915

Nowy Sacz Polsko

157.

462

9.1.1890		

n 14.8.1917

Rusko

Tomíček Vojtěch 	

Vicherek Frant.  	

158. Vinovský Antonín 	

348

x 1886		

p 15.2.1915

Borzecin  Halič

159. 	 Vinovský Frant.  	

495

x 1889		

n 23.10.1914

Augustov

160. 	 Vladař Ludvík  	

319

6.11.1884

p 25.6.1915

Starý Martinov

161. 	 Vlček Ludvík				

p 2.9.1918

Ufinská gubernie

162. 	 Voznica Ludvík

201	  5.1.1876

p 9.9. 1914

Krasnik  Rusko

163. 	 Weissmann Jan  	

294	  4.6.1875

z 28.9.1916

Petřvald
Otakar Kochan
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ŠKOLSKÁ A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
Naši žáci vybírají střední školu
Již od září si naši žáci 9. tříd
se svými rodiči lámou hlavu
nad tím, kam půjdou po letních
prázdninách na střední školu.
V říjnu měli možnost vyzkoušet
si své studijní předpoklady na

psychologickém testování v oblasti
kariérního poradenství. Následně
s žáky i rodiči probíhají konzultace,
kde se dozví výsledky a projednají
své rozhodnutí o výběru střední
školy.

PhDr. Jana Lehnerová
školní psycholožka

Kromě toho nás ve škole
navštěvovali učitelé a žáci ze
středních škol, kteří představovali
svou školu, studijní obory
a možnosti studia na daných
školách. Přivítali jsme zástupce
z Gymnázia a Obchodní akademie
v Orlové, Obchodní akademie
v Ostravě, Střední průmyslové
školy elektrotechnické v Havířově,
Střední odborné školy ochrany
majetku a osob v Karviné,
Střední školy Havířov-Šumbark
(elektrotechnika a strojírenství).
Děkujeme všem školám za
spolupráci.

Konverzace z angličtiny v terénu aneb představujeme naše město Petřvald
Žáci 9. ročníku mají každý ji s historií tramvajové dopravy.
týden odpolední vyučování – Před budovou knihovny jsme se
dramatickou výchovu a konverzaci vyfotili s dřevěnou sochou. Ta byla
z angličtiny nebo informatiku. vyrobena z lípy, která musela být
Žáci i učitelé jsou někdy unavení, z důvodu svého špatného stavu
ale to nám nebránilo, abychom pokácena. Neminuli jsme ani
se 19. listopadu 2014 vydali poštu, spořitelnu, památník padlým
v rámci konverzace na procházku za 2. světové války a městský úřad.
Petřvaldem. Cílem bylo ukázat Naši procházku jsme zakončili
město naší vzácné návštěvě paní v restauraci v kulturním domě, kde
Thabang Lehner.
jsme sdíleli své dojmy a také se
Žáci představili nejvýznamnější dozvěděli něco o rodném městě
místa svého rodiště a to všechno naší nové milé učitelky.
v anglickém jazyce! Thabang se
Všem zúčastněným žákům
tak dozvěděla, že náš kostel je patří velká pochvala za odvahu
zasvěcen sv. Jindřichu a cestu předstoupit a mluvit anglicky.
k němu lemuje 14 kapliček. Všichni jsme ocenili možnost
Ukázali jsme jí také Technické strávit vyučování mimo lavice
muzeum v Petřvaldě a seznámili a prožít tak nevšední odpoledne.
Mgr. Julie Janková, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

Organizace Benjamín

Fyzika v běžném životě

Organizace Benjamín, domov
pro osoby se zdravotním postižením
v Petřvaldě, poskytuje celoroční
pobytovou službu dospělým lidem
se středně těžkým, těžkým až
hlubokým mentálním postižením
a kombinovanými vadami a tuto
službu zajišťuje také dětem
se zdravotním postižením
v náhradních prostorách v Orlové.
Většina dětí má soudem nařízenou
ústavní výchovu a nemají tak zatím
možnost žít v rodinném prostředí.
Lidem s mentálním postižením
a autismem je zajišťována celoroční
pobytová služba v Domově se
zvláštním režimem v Petřvaldě.
Těmto lidem je služba poskytována
způsobem, který odpovídá jejich
specifickým potřebám.
Díky Nadaci Agrofert, která
finančně podpořila náš projekt
Individuální canisterapie pro
uživatele DOZP a DZR Benjamín
s těžkým zdravotním postižením
a kombinovanými vadami na rok
2015 ve výši 94 500,-Kč, může
naše organizace poskytovat po celý
rok 2015 canisterapii.

Dne 16. 12. 2014
se skupina 24 žáků se
zájmem o přírodovědné
a technické předměty zúčastnila
výukového workshopu na Gymnáziu
a OA Orlová s názvem „Fyzika
v běžném životě“. Akce se konala
v rámci projektu NatTech „Podpora
přírodovědného a technického
vzdělávání v Moravskoslezském
kraji.“ Pro naše žáky se akce
konala zdarma i s dopravou.

Canisterapie je jedna z aktivit,
kterou uživatelé našich služeb
velice vítají a rádi se do nich
zapojují a díky daru od Nadace
Agrofert jim ji můžeme nabízet po
celý rok 2015 a oni mohou této
nabídky využívat.
Tímto bychom chtěli jménem
uživatelů i zaměstnanců organizace
Benjamín poděkovat Nadaci
Agrofert, členům Správní rady,
ředitelce Nadace paní Ing. Zuzaně
Tornikidis, MBC i všem těm,
kteří se na této činnosti podílejí
a přispívají k tomu, že můžeme
společně zkvalitnit život lidem
s těžkým zdravotním postižením.
Mgr. Darja Kuncová,
ředitelka organizace

Akce očima žákyň Evy Břenkové
z VIII. C a Barbory Ševčíkové
z VIII.B.
Na gymnáziu v Orlové jsme
poznali nové učitele, vysvětlovali
nám vše o elektřině, a dokonce
nás naučili zapojovat různé
druhy elektrických obvodů. Žáci
z gymnázia nám potom ukazovali
přístroje poháněné elektřinou
a ve skupinkách jsme si mohli

vyzkoušet zelektrovat
těleso třením nebo
zapojit elektrický
zvonek. Zjišťovali jsme, jestli vede
voda elektrický proud. Poznali jsme
nové přístroje pro měření tepla,
vlhkosti, rychlosti a zvuku. Učitelé
se nám snažili předat spoustu
zajímavých informací a myslím, že
všichni žáci i naše paní učitelka
byli z toho nadšení. Bylo to poučné
a také jsme si povídali o zásadách
bezpečnosti při zacházení
s elektřinou. Závěrem nás pan
Mgr. Krpec provedl učebnami,
abychom mohli jejich školu lépe
poznat.
Děkujeme panu řediteli
Mgr. Pavlu Kubínkovi za pozvání,
organizaci celé akce a motivující
dopoledne pro naše žáky.
Mgr. Marie Hlavatá, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p. o.
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 541 648 | mobil: 723 909 247 | e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

pořádá cestovatelskou přednášku o
cestování vozíčkáře Jirky Máry a jeho
rodiny

Austrálie

ZVEME VÁS
NA ZÁBAVNÝ

KARNEVAL

Úterý 17. února 2015 od 17.00
hodin v SKS. Vstupné 40,- Kč.
Australská projekce rodiny Márových vás často donutí vydechnout: „To snad není možný.“
Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému
monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém
útesu, házeli bumerangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi
tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky a šplhali po žebříku kolem
stromu do výšky 70 metrů. Prožijete společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti.
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

S KREJČÍKEM HONZOU

12. února 2015 v 15.30 hod.
VSTUPNÉ 40,-Kč - prodej vstupenek na místě
KULTURNÍ DŮM V PETŘVALDĚ

Město Petřvald pro Vás připravilo zájezd za kulturou…

Studenti Univerzity
III. věku v Petřvaldě,

POZOR!
Druhý semestr začíná v úterý
17. 2. 2015 od 17.00 hodin
v Kulturním domě
v Petřvaldě.
Program přednášek najdete
na www.petrvald.info.

Michal David oslaví své 55. narozeniny jedinečným koncertem. A Vy můžete být při tom!!!

Doprava společným autobusem z Petřvaldu. Celková cena: doprava
(550,- Kč) + vstupenka (590,- nebo 690,- Kč). Rezervace a prodej vstupenek
ve středisku kulturních služeb od 16. února 2015.

únor 2015
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VALENTÝNSKÝ ŠLAPÁČEK A SETKÁNÍ nejen KLASiků
Sobota 14. 2. 2015
- sraz v 10.00 hod. u  spořitelny
V lo ni jsm e o tomto č ase
procházeli Petř vald a zakon čili pochod posezením v útulné
hospůdce. Tentokrát se vydáme
směrem k Zaryjím okolo památného stromu a porozhlédneme se
u sousedů. Obejdeme rychvaldské
r ybní ky, podíváme se, jak to
vypadá v přírodní rezervací na
Skučáku - příroda sice spí, ale na
rybníku najdeme početná hejna
velkých mořských racků, kteří zde
přezimují.
Projdeme se okolo kostela
sv. Anny - původně protestantský
kostel, později přeměněný na katolický. Byl vystavěn jako novostavba
v roce 1595. Dle ústní tradice byl
prý při stavbě kostela, stejně jako
zámku, použit stavební materiál

Silvestrovský šlapáček

ze zrušeného kláštera v nedaleké Orlové. Interiéru i celkovému
vzhledu kostela dominuje doznívající gotika skloubená s renesančním slohem
Před ním stojí evangelický
kostel Československé církve
husitské. Byl postaven v roce
1925. V roce 1946 byly dány
do provozu nové varhany, které
zhotovila továrna na hudební
nástroje v Krnově. Nástěnné
obrazy maloval akademický malíř
Hanuš z Hrušova, kříž s Kristem
provedl akademický malíř Obšil.
Ve věži jsou zavěšeny tři zvony Václav, Ludmila, Bořivoj.
A bude-li přát počasí a sloužit
nohy, můžeme se zajít podívat, jak
pokračují opravy zámku Rychvald
- nejstarší stavby této obce. Leží
necelé dva kilometry západně
od kostela a vypadá spíš jako
větší statek. Čtyřkřídlý, původně
renesanční patrov ý zámek ze
16. století poměrně dosti zchátral
a dnes jen velmi pozvolna probíhá
jeho obnova novými soukromými
vlastníky.
Celý v ýlet zakončíme
společným posezením. A protože
vloni o tomto datu proběhla akce
„daruj starší knihu“ a my si udělali
radost dárky z vlastních knihov-

Vánoční posezení

niček – zkusme letos zopakovat
a na závěr si opět darovat hezkou
knížku - jen tak.
A jestli doma zrovna nic takového, co byste chtěli dát do oběhu,
nemáte, knihovna stále vyprodává
starší knihy po 2,- Kč.
…a ještě malá vzpomínka na
poslední setkání roku 2014…
Původní Klub aktivních seniorů
se v průběhu roku i trochu omladil,
přidávají se k nám i kamarádi
a známí.
Setkávali jsme se v průběhu
roku nejen na výšlapech, ale i na
kulturních akcích města.

Měli jsme i několik samostatných posezení, různě tematicky
zaměřených.
Pod střechou jsme zakončili
rok vánočním posezením s malou
nadílkou ve středisku kulturních
služeb.
Úplný závěr roku pak tvořil
„Silvestrovský šlapáček“, kdy
jsme si to za nádherného slunečného dne namířili od havířovského
vlakového nádraží okolo Lučiny až
do restaurace Na Zaguří, protáhli
trochu nohy a před silvestrovským maratonem provětrali plíce
a hlasivky.
J.Burová

KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 541 342 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

Soutěž LOVCI PEREL
pokračuje!
Stále se můžete zapojit, stačí
si vybrat knížku označenou,
jako perlorodku a poprosit paní
knihovnici o otázky k dané knize. Ty
doma zodpovíte a donesete zpátky
do knihovny. Za správně vyplněnou
kartu dostanete perličku. Čím víc
jich nasbíráte, tím máte větší šanci
na vítězství. Soutěž bude ukončena
v červnu.

ČTENÍ POMÁHÁ
V knihovně jsme
ozna čily v y brané
knihy logem akce
ČTENÍ POMÁHÁ, po
přečtení těchto knih,
lze na stránkách
www.ctenipomaha.cz vyplnit kvíz
o dané knize a kredit v hodnotě 50
Kč, který za to dostanete, můžete
věnovat na charitu.

ČTEČKY V KNIHOVNĚ

Čtečky, které si můžete v knihovně vypůjčit,
byly zakoupeny v rámci projektu, který se
uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Absenční výpůjčku čtečky (odnést si ji domů)
knihovna umožňuje pouze registrovanému uživateli staršímu 18
let, jenž má trvalý pobyt v České republice, v den výpůjčky je registrován v knihovně alespoň jeden rok, má vůči knihovně vypořádány
všechny své závazky a předloží svůj platný čtenářský průkaz
a občanský průkaz. Čtečky jsou k vypůjčení na 14 dnů, s tím, že
tuto lhůtu je možné prodloužit, pokud není další zájemce. Čtečky
se půjčují s veškerým příslušenstvím a jsou vhodnou alternativou
klasické knihy, např. na cestách. Pro ty, kteří se chtějí na čtečku
jen podívat, vyzkoušet a seznámit se s ní, je zde i tato možnost.
Stačí požádat některou z knihovnic, které Vám rády vyhoví.
Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
Tel.: 596 541 342, E-mail: petrvald.knihovna@atlas.cz
Web: www.petrvald.knihovna.cz

VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ
V úterý 10. 2. 2015 od 14:30 do
16:00 bude pro vás děti v knihovně
otevřena valentýnská dílnička. Vytvořte
originální dárek a věnujte ho tomu, koho
máte rády, určitě ho velmi potěšíte.
Budeme se těšit, Vaše knihovnice.

NABÍZÍME ZAKÁZKOVOU
VÝROBU REKLAMNÍCH PLACEK
– BUTTONŮ A MAGNETEK.
Potěšte své blízké dárkem v podobě
magnetky či buttonu, který si mohou
kdekoli připnou. Je jen na vás a vaši
fantazii, zda využijete fotky, napíšete
přáni, vymyslíte logo, nakreslíte originální obrázek. Více informací získáte
osobně v knihovně a na naší webové
stránce v sekci SLUŽBY.

Petřvaldské noviny
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KULTURNÍ RUBRIKA
MALÉ OKÉNKO POEZIE
Ukolébavka pro Honzíka
Poslouchej má lásko co ptáci zpívají
když se k nám v zahradě k večeru slétají
zpívají písničky smutné i veselé
ať už je pátek a nebo neděle.
A potom usneš když víčka ti zavře sen
ptáci už zmlkli a pryč je zas další den
táta se nad tebou chlapečku naklání
přeje ti dobré spaní.
HARRYJAN

SENIOŘI
Vánoční besídka v Domě s pečovatelskou službou v Petřvaldě
Dne 18. 12. 2014 v dopoledních
hodinách proběhla vánoční besídka
v kulturní místnosti domu s pečovatelskou službou. Děti z Mateřské
školy Šenovská zahrály přítomným

seniorům pohádku O perníkové
chaloupce a přednesly básničky
s vánoční tématikou. Společně
si všichni zazpívali vánoční
koledy. Pod vedením paní učitelek

D. Sýkorové a M.
Stoklasové vyrobily
děti perníkové
z v o n e č k y
s přáníčky, kterými
po vystoupení
obdarovaly
přítomné babičky
a dědečky bydlící
v DPS. Na závěr
byly děti i jejich
učitelky odměněny
seniory bouřlivým
potleskem.
Starosta města Ing. Jiří Lukša,
který přišel zhlédnout vystoupení
dětí z MŠ a popřát seniorům
k vánocům i novému roku, po
besídce sdělil, že toto vystoupení

bylo pro něho nejkrásnějším
vánočním dárkem.
Bc. Ivana Rajdusová,
referent správního odboru

OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY
V listopadu loňského roku
(9. 11. 2014) udělila v Praze
nadace Život umělce celkem pěti
desítkám mistrovských interpretů
cenu Senior Prix. I když většina
z nich už tvůrčí dráhu opustila,
jejich výkony jsou stále živé na
záznamech divadelních inscenací
i koncertů. Mezi oceněnými byly
velmi známé a populární osobnosti: zpěvačka Eva Pilarová,
herec Jan Kačer, saxofonista
Felix Slováček, herec Petr Kostka
nebo skladatel, textař a hudebník
Jaroslav Wykrent.
Nadaci Život umělce zřídilo
v roce 1992 šest profesních
organizací z oblasti umělecké
t vorby. Svou činnost nadace
realizuje podporou mladých výkon-

ných umělců, projektů širokého
spektra umělecké jevištní tvorby
a kulturních projektů jevištního
typu, výkonných umělců seniorů,
spravuje a pečuje o pietní místa,
kde jsou uloženy ostatky slavných
umělců.
Od roku 1993 nadace uděluje
Senior Prix, jako poděkování za
celoživotní uměleckou činnost,
hercům, tanečníkům, operním,
populárním i sborovým zpěvákům,
orchestrálním i sborov ým
umělcům.
D omnívá m se, že č tená ř i
mého příspěvku zřejmě dosud
nechápou, proč jsem jako úvod
zvolil výše uvedené informace.
Prosím, zde je v ysvětlení.
Dr žitelem ceny Senior Prix

2014 je také petřvaldský rodák
a obyvatel města Petřvald, pan
Robert Miazga! Houslový mistr
pan Miazma byl mimo jiné členem
slavného Dvořákova kvar teta
a dlouholetým členem České
filharmonie v Praze. Před několika lety svou uměleckou dráhu
ukončil; nyní již téměř rok žije
se svou manželkou paní Alenou
v Domově Březiny.
Když jsem zjistil jak významnou
uměleckou osobností pan Miazga
je a jak prestižní ocenění obdržel,
nemohl jsem jinak, než o tom informovat také vás, čtenáře Petřvaldských novin. Jsem opravdu hrdý
na to, že pana Miazgu v našem
domově máme a můžeme zajišťovat jemu a jeho paní podmínky

Pan Robert Miazga - 7. 1. 2015
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Členové hudebního kroužku
Písklata z Karviné

pro důstojný a spokojený život.
Podle slov pana Miazgy jsou oba
se službami, které jim v našem
zařízení každodenně poskytujeme,
velmi spokojeni. Takové pochvalné
vyjádření nás těší.
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Jsme rádi, že také
ostatní obyvatelé DB
v yjádřili spokojenost
třeba i s množstvím
a kvalitou aktivit
a společenských akcí,
k teré jsme pro ně
v závěru roku 2014
uskutečnili. Jen krátce
se zmíním o některých.
V listopadu nás
navštívila skupina
studentů Ob chodně
podnikatelské fakulty
v Kar viné. Přednesli
p á s m o bá s ní Pet r a
B ez r u č e a da lšíc h z ná mý c h
básníků. Skupina ještě mladších
umělců - hudební kroužek Písklata
z Krajského střediska volného
času Juventus, taktéž z Karviné obdaroval přítomné svým vitálním
hudebním a pěveckým vystoup ením. Obě setkání senior ů

s mladými lidmi byla velmi milá
a tradiční společenská setkání,
která následovala – Svatomartinské p osezení,
adventní bohoslužby,
Mikuláš, pečení
vánočního cukroví,
Vá n o č n í p r o d e j n í
v ýstava, setkání
na Vánoce, Silvestrovské rozloučení
s e st a r ý m r o ke m
– završila, myslím,
velmi bohatý kulturně-společenský život
v našem domově.
V roce 2015 vynaložím e ma x imální
úsilí, aby se všichni
uživatelé v Domově
Březiny cítili po všech
stránkách ještě
spokojenější!

Vánoční setkání

Poděkování městu
Děkujeme městu Petřvald,
které nezapomíná na své bývalé
občany, za poskytnutí dotace
v roce 2014.
Dotace byla použita na spolufinancování základních činností
a provozních v ýdajů, nutných
pro běžný chod domova. Díky ní
mohly být také realizovány kulturní
a společenské akce, besídky
a výlety, kterých se naši uživatelé s potěšením zúčastňují. Tyto
aktivity jsou vítaným zpestřením
jejich volného času a obohacením
života v domově.
D ěkujeme jménem všech
našich uživatelů.
Domov Březiny, p. o. Petřvald

Návštěva vysokoškolských studentů

Petr Rokosz, instruktor sociální péče
Domov Březiny, p.o., Petřvald

Poděkování
Domova Vesna, p. o.
městu Petřvald
Domov Vesna děkuje městu
Petřvald za poskytnutou finanční
dotaci, která byla použita na
částečné pokr y tí nákladů na
vodné a stočné v domově. Za tuto
podporu jsme velmi vděčni a díky
p osk y t nu té d ot a ci m ů žem e
neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb v našem domově
pro seniory a podporovat spokojenost obyvatel domova.
Za Domov Vesna Ing. Martina
Šilhárová, MBA, ředitelka

KLUB DŮCHODCŮ PETŘVALD BŘEZINY

Poděkování pečovatelkám

Konec roku byl ukončen veselým srdečným setkáním s čertem a Mikulášem. Za poslechu harmoniky pana Pěgřímka jsme v našem klubu, kde
se členové pravidelně setkávají, popřáli zdraví a mnoho dalších hezkých
dnů paní Šprýnarové (nejstarší člence).

Dobrý den, chtěla bych touto
cestou v yjádř it poděkování
děvčatům – pečovatelkám Kamilce,
Lucce, Helence a Božence za jejich
obětavou práci v DPS na Kamčatce.
Vím, že je to velmi náročné vykonávat práci pečovatelky, neboť my,
senioři, máme své mouchy a nálady.
Rozhodně to s námi nemají lehké.
Ale vždy se snaží i přes vše být stále
usměvavé, milé, veselé a vstřícné.
I přes jejich náročnou práci si vždy
najdou čas alespoň na chviličku
se zastavit a potěšit babky milým

Klub důchodců Petřvald Březiny zároveň děkuje za dobrou spolupráci
s vedením města v čele se starostkou Jarmilou Skálovou.
M. Zientková

slovem. Dokonce jsou tak šikovné,
že si pro nás připravují malá překvapení. Například na Mikuláše si vzaly
kostýmy a i v kostýmech si plnily své
pracovní povinnosti.
Milá Kamilko, Luci, Helenko
a Boženko, děkujeme za Vaši práci
a přejeme Vám mnoho štěstí,
zdraví a pohodu a stále úsměv na
tváři, tak jako je tomu doposud.
Za celý prostřední vchod
Ilona a Magda, Ráčkova 1735
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
Dne 30. ledna 2015 oslavili 50 let společného života manželé
Milada a Jiří Sklepkovi
z Petřvaldu. Ke krásnému jubileu gratulují a do dalších společných
let hodně lásky a štěstí přejí za celou rodinu dcera Jana s Petrem,
syn Petr s Kamilou a vnoučata Lucka, Honza, Tomáš a Kuba.
Máme Vás moc rádi a děkujeme Vám za Vaši každodenní lásku,
podporu a obětavost.

Dne 14. února 2015 oslaví 89. narozeniny paní Milada Káňová.
Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží.
Nedělej si z toho nic, že je Ti zas o rok víc.
Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě květinky stále baví.
Hodně jídla, hodně peněz, kde je práce, tak tam nelez.
Láska ať Tě provází, ve štěstí i v nesnázi.
Přeje syn Milan s manželkou Zdenkou, vnuk Pavel s manželkou Hankou, vnučka
Renáta s manželem Pavlem, pravnoučata Vítek, Janinka, Tomík, Pavlínka
a Karolínka posílají sladkou pusu.

13. ledna 2015 oslavila své krásné 85. narozeniny paní Marie Konečná.
Hodně zdraví, štěstí, pohody a neutuchajícího životního elánu do spousty dalších
let Ti naše milá babičko přejí Pavel, Martina a pravnoučata Danielka, Matýsek,
Daneček a Terezka.

Dne 15. února 2015 oslaví 40 let společného života manželé
Milada a Jaromír Slívovi z Petřvaldu.
Už je to pěkná řádka let, co Vy dva spolu brázdíte svět,
když jste si prstýnky z lásky dali, úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět a je to dlouhých 40 let.
Tak jako kdysi, ať Vám v srdci zvony znějí,
lásku a štěstí Vám k výročí přejí
dcera Gábina s Karlem a vnuci Michálek a Vojta.

Vzpomínáme
Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 23. ledna 2015 uplynuly 2 roky od úmrtí a dne 24. ledna 2015 jsme
vzpomněli nedožitých 74. narozenin našeho otce, tchána, dědečka a pradědečka
pana Jindřicha Dvoroka.
S láskou vzpomínají syn Petr a dcera Jindřiška s rodinami.

Dne 21. února 2015 by se dožila 69 let paní Vlasta Kubančíková.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Albert, dcera Taťána a syn Martin s rodinami.

Marně Tě naše oči hledají, marně nám po lících slzy stékají.
Odešel jsi tiše, jak hvězda padá, vzpomínka na Tebe neuvadá.
Dne 17. února 2015 si vzpomeneme 9. výročí úmrtí pana Benedikta Kubného.
Vzpomíná manželka Emílie s rodinou.

Blahopřejeme jubilantům
Marie Konečná

85 let

Lubomíra Václavková 85 let
Našim jubilantům přejeme
do da lších let ho d ně zd raví
a osobní pohody.

Narozené děti
Michal Fries
Antonín Skýba
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Ján Gašparík
Bronislava
Rojkovičová
Jiří Turský
Františka
Weinfurterová
Bohumila Žembová
Ing. Miroslav Durčák

54 let
85 let
66 let
87 let
84 let
66 let

P oz ů s t a l ý m v y s l o v u j e m e
upřímnou soustrast.

Dne 22. ledna 2015
uplynul rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
tatínek, tchán a dědeček,
první dětský lékař a vážený
občan města Petřvaldu pan
MUDr. Rudolf Březina.
Po téměř tři generace
s velkou obětavostí,
pečlivostí a láskou léčil
a uzdravoval děti a mládež
z Petřvaldu i okolních obcí
a pečoval o její správný
tělesný i duševní vývoj.
Pro svou rodinu byl
nesmírně obětavým
a starostlivým otcem
a dědečkem.
Kdo jste ho měli rádi
a vážili si ho jako lékaře
a spoluobčana, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Za rodinu drahému
tatínkovi za vše děkují a s
láskou a úctou vzpomínají
dcera MUDr. Svatava
Skýbová s manželem
a vnuci Tomáš a Pavel
s rodinami.
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Dne 20. ledna 2015 uplynul 1. rok od úmrtí naší maminky
paní Zdeňky Kaňové
a dne 12. května 2015 uplyne již 22 let od úmrtí našeho
otce pana Zdeňka Kani.
S láskou a úctou vzpomínají syn Jaromír, dcery Drahomíra
a Zdeňka s rodinami.

Ten, kdo zemřel, si zasloužil žít, ten, kdo žije, by měl umřít.
Dne 21. ledna 2015 jsme vzpomněli 2. smutné výročí od úmrtí naší drahé
maminky, manželky, babičky paní Květoslavy Okapové.
S bolestí v srdci stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Antonín a dcery
Helena a Milada s rodinami.

Dne 20. ledna 2015
uplynuly 4 roky, co nás
opustila paní
Marie Jakešová. 14.
února by se dožila 90.
let. Vzpomínají dcery, zeť,
vnoučata a pravnoučata.

Kdo v srdci žije, neumírá, čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 28. ledna 2015 uplynulo 10 let, co nás opustil
manžel, otčím, strýc, děda, praděda
pan Ivan Szabó.
Stále s láskou vzpomíná manželka Věra s rodinou.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. února 2015 vzpomeneme nedožité 90. narozeniny naší maminky,
babičky, prababičky a tchýně paní Jiřiny Šimurdové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila, syn Pavel a celá rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 13. února 2015
by se dožila 81 let paní
Drahomíra Folvarčná.
S láskou a úctou vzpomínají
synové Jan a Václav
a dcera Věra s rodinami.

Úmrtí

S bolestí v srdci oznamujeme všem
příbuzným, přátelům a známým
smutnou zprávu, že nás náhle opustil
ve věku 66 let náš milovaný tatínek,
dědeček, tchán, bratr, švagr a strýc
pan Jiří Turský.

Se zármutkem a bolestí v srdci
oznamujeme všem přátelům a známým,
že nás dne 13. prosince 2014 po
usilovném boji s těžkou nemocí navždy
opustila ve věku 73 let
paní Mgr. Zdeňka Pavelková.

Zarmoucená rodina.

Zarmoucená rodina.

S bolestí v srdci oznamujeme všem
přátelům a známým smutnou zprávu,
že nás opustila naše drahá a milovaná
maminka, babička, sestra,teta,
švagrová a tchýně
paní Marie Matušinská.
Její srdce dotlouklo 18. 12. 2014
ve věku 67 let.
Za zarmoucenou rodinu dcera Marcela
a syn Martin s rodinami.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Domácí jídla dle vašeho přání za přijatelnou cenu.
Například:

Obložené mísy – selský typ 1. (vepřová pečeně, sekaná s panenkou, kuřecí
stehna, jelito, jitrnice, uzené)
Obložené mísy – selský typ 2. (vepřový pikantní guláš, smažené kuřecí a
vepřové řízečky, kuřecí špalíčky, uzené vepřové koleno)
Studené mísy, jednohubky, aspiky a jiné dle přání a dohody.

Dále:

- dorty, koláče a zákusky, nevšední a pestrou dekoraci…
- zajíštění prostor až pro 300 osob
Více na info@kdpetrvald.cz, nebo 603 746 453

ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos
Mříže – vrata – ploty – zábradlí – schodiště – brány
a ostatní zámečnické práce na zakázku.

Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

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, Kraniosakrální terapie,
Spinal touch, lymfatická masáž, atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 781 811,
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.reiki

NA TUTO VÝJIMEČNOU AKCI, KTERÉ SE KAŽDOROČNĚ ÚČASTNÍME,
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT CUKRÁRNA FUCHSIE VE STARÉ ORLOVÉ.
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Kulturní dům Petřvald
20. února 2015, 19 hodin

TANČÍRNA
Zveme širokou veřejnost
na netradiční zábavu v rytmu rumby,
polky, walze a jiných klasických tanců.
Vstupné 100 Kč.

ZVEME VÁS NA CVIČENÍ PRO ŽENY
V PETŘVALDU
PŘIJĎTE SE PODÍVAT A VYZKOUŠET
JIŽ TŘETÍM ROKEM PROVOZUJEME V PETŘVALDU CVIČENÍ
PRO ŽENY, NOVĚ NYNÍ I PRO ZAČÁTEČNICE
LEKCE:
15 MIN. ROZEHŘÁTÍ NA SPINNINGOVÉM KOLE
(KAŽDÁ SI URČUJEME TEMPO I ZÁTĚŽ SAMA)
15 MIN. CVIČENÍ NA BŘICHO (POUŽÍVÁME ROLLERY)
15 MIN. CVIČENÍ PROBLEMATICKÝCH ŽENSKÝCH PARTIÍ
15 MIN. ZAKONČENÍ NA SPINNINGOVÉM KOLE

CVIČENÍ JE URČENO PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ I VÁHOVÉ KATEGORIE :D
CVIČENÍ PROBÍHÁ V TENISOVÉ HALE V PETŘVALDU
PONDĚLÍ 17.30 - 18.30 h
STŘEDA 17.30 - 18.30 h PRO ZAČÁTEČNICE
ČTVRTEK 17.30 - 18.30 h

Informace kdykoli na tel. 737 253 253, Petra Grossová
TĚŠÍME SE NA VÁS!

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Připravujeme pro vás
taneční kurzy pro dospělé,
které povede taneční mistr Miroslav Kuchař
(legendární taneční škola J. Calábkové).
Lekce budou probíhat každý čtvrtek
od 19 hodin v sále kulturního domu.
Cena za 1 osobu a 10 lekcí činí 1300 Kč.
Zájemci, hlaste se na telefonním čísle:
734 250 910 nebo na e-mailu: info@kdpetrvald.cz
Kurzy budou zahájeny v únoru.
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AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199

e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

PRODÁM RENAULT CLIO,
r. výr. 1999, STK do 1/2016
v dobrém stavu, garážované,
servisované, vč. letních pneu,
zahrádky, řetězů apod.
Cena: 25 tis. Kč. Tel: 603 549 040
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