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

Z OBSAHU
 Rozpočet města
Petřvaldu na rok 2015
 Zápis do mateřské
školy
Vystoupení tanečního souboru PS DANCE PETŘVALD na 22. reprezentačním plese města Petřvaldu.

22. reprezentační ples města Petřvaldu
(letos trochu jinak a levněji)
Každoročně spousta spoluobčanů očekává reprezentační ples
města, spojený s nádhernou výzdobou, zábavným programem
a dobrou náladou.
Nejinak tomu bylo i letos –
7. února v kulturním domě. Stejně, ale přece trochu jinak.
Organizace celého plesu se
ujala komise školství, kultury a tělovýchovy. Všichni členové se na

schůzce shodli, že jsou schopni vlastními silami a bez pomoci
drahé agentury připravit luxusní
prostředí pro všechny účastníky.
Velký podíl na úspěchu příprav
i průběhu plesu měla paní Lucie
Skrzyžalová, která za pomocí Evy
Káňové ml. a dalších členů komise provedla aranžmá v sále kulturního domu. Pomáhali všichni,
které jsme oslovili, a to paní ředitelka školy, některé paní učitelky

 Výstava v Technickém
muzeu Petřvald
 Velikonoční jarmark

a další pomocníci. Lucka se taky
sama ujala moderování plesu.
A šlo jí to skvěle.
Předtančením s premiérou
tance se představila taneční skupina PS Dance. Vzápětí se začalo
hrát k tanci i poslechu. V sále vybízela na parket skupina RUFUS,
která potěšila svými skladbami
hlavně střední generaci.
(pokračování na str. 4)

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

INFORMACE Z RADNICE
 Jsou podány žádosti na meziresortní komisi pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
o poskytnutí úhrady nákladů na
realizaci následujících staveb
• oprava chodníků na ul. Ostravské
• obnova chodníku na ul. Šumbarské
• revitalizace území v lokalitě
MŠ – ul. Šenovská

 Připravuje se žádost o dotaci
ze Státního fondu životního
prostředí ČR na zateplení MŠ
K Muzeu

• údržba veřejné zeleně

 Řešíme také dotace na kompostéry. Momentálně probíhá
průzkum zájmu občanů.

• svoz a skládkování komunálního odpadu

 Připravujeme v letošním roce
výběrová řízení na dodavatele
služeb

• zimní údržba místních komunikací
• údržba veřejného osvětlení

 Stavební fakultě VŠB v Ostravě
bylo zadáno vypracování studie
návrhu integrace území mezi
novou budovou radnice a kulturním domem
vedení města

UZÁVĚRKA
TERMÍN UZÁVĚRKY
DUBNOVÝCH
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
JE 9. BŘEZNA 2015
Termíny uzávěrek
dalších čísel novin
jsou zveřejněny na
www.petrvald.info
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…
PANA MILOSLAVA HESKA, ČLENA RADY MĚSTA
1) Můžete něco
říci o sobě?
Má vazba na
město Petřvald je
krátká, ale dnes
již intenzivní. Nastěhoval jsem se
do rodinného domu
v části Březiny
v létě roku 2010
s tím, že jsme si
spolu s manželkou
Zitou v ybrali toto
město pro jeho blízkou polohu ke všem větším městům v okolí a kde se nacházeli v té
době naši rodinní příslušníci - rodiče, dospělé děti i vnoučata.
K mému profesnímu konání
mohu prohlásit, že jsem velmi
spokojen s mou minulostí i s přítomností podle hesla: „Vše, co
jsem dělal, dělal jsem rád“. V minulosti jsem byl od roku 1975 do
roku 1993 zaměstnán ve velké
stavební společnosti VOKD a.s.,

prošel jsem mnoha
dělnickými profesemi od betonáře
až k hlubiči důlních
vertikálních děl. Při
zaměstnání jsem
vystudoval Střední
průmyslovou školu
hornickou v Ostravě, v průběhu studia
a po absolvování
školy jsem pracoval
jako takzvaný technicko-hospodářský
pracovník (THP) ve funkcích normovače a revírníka.
V roce 1993 jsem dostal nabídku nově vzniklé soukromé
výrobní společnosti TANGOINTERNATIONAL spol. s r.o. podílet se
na jejím vedení v zaměstnanecké funkci ekonoma a personalisty. Tato společnost se zabývala
výrobou pánské a dámské těžké konfekce. Spoluvytvářel jsem
ekonomické a personální směr-

nice společnosti i výrobní normy.
V tomto odvětví jsem pracoval až
do roku 2006, kdy jsem nastoupil do zahradnictví v Petřvaldě
ve společnosti ARBOR MORAVIA s.r.o. také v pozici vedoucího
ekonomického a personálního
oddělení. V roce 2008 v červnu
jsem z vlastního rozhodnutí změnil zaměstnavatele a nastoupil
jsem do malé dopravní společnosti POSPIECH SD, s.r.o. s úkolem potvrdit majiteli, zda má
v činnosti pokračovat a jaké úkony provést, aby společnost byla
úspěšná. V době, kdy jsem nastoupil jako vedoucí ekonomického a personálního oddělení, měla
tato společnost 12 zaměstnanců
s obratem 57 milionů, dnes má
společnost 130 zaměstnanců
s obratem 146 milionů, je stabilizovaná a má potenciál se na
trhu ve velké konkurenci udržet
a zajišťovat nadále práci pro své
pracovníky.

2) Ve které oblasti se v rámci
práce pro město angažujete?
Pro město Petřvald jsem ochoten podílet se na transparentním
vedení v oblasti ekonomické, kontrolovat vynakládané prostředky
daňových poplatníků tak, aby byly
vynakládány účelně s předpokladem nezadlužit město. Vím, že je
možné využívat možností čerpání
dotací, které v současnosti nabízí
jak EU, stát, kraj i soukromé společnosti. Je také možnost účelného čerpání z bankovního sektoru,
pokud to městu přináší multiplikační efekty (ve smyslu urychlování) v oblasti zlepšování prostoru
pro spolužití všech petřvaldských
občanů.
3) Jaké je vaše motto nebo životní postoj?
Můj životní postoj je: „Žít dnes
tak, abych mohl v klidu zítra
umřít!“

ING. JITKU ŠTOLOVOU, ČLENKU RADY MĚSTA
1) Jmenuji se Jitka Što lová. J e mi 37
let. Vystudovala
jsem Ekonomicko u f a k ul t u na
Slezské univerzitě. Poslední čtyři
roky pracuji pro
developerskou
f irmu na pozici
ekonom společ nosti. Mám dvě
děti – syna a dceru. Obě navštěvují místní základní i uměleckou školu. Co
prozradit z mých zálib? Hodně
čtu, chodím do divadla, kina
a ráda cestuji, hlavně za teplem.
Ve spor tech moc nev ynikám
– jsem spíše tzv. studijní typ.
Přesto celkem obstojně v zimě
lyžuji a od jara do podzimu jez-

dím na inline bruslích. V Petř valdu
žiji od roku 2007.
To, že nejsem petřvaldský rodák, mi
sice bylo předhazováno ve voleb ní kampani, já to
ale jako handicap
nevnímám, právě
naopak. Petř vald
jsem si dobrovolně sama v ybrala
jako místo pro život
můj i mé rodiny. Poznala jsem
tu spoustu prima lidí a vidím
zde i značný prostor pro rozvoj
města a kvality života našich
občanů.
2) Jako člen Zastupitelstva
a Rady města Petřvaldu se podílím na všech rozhodovacích

procesech těmto orgánům obce
svěřených. V rámci své profesní specializace se zaměřuji především na hospodárné vedení
města a účelně vynakládané
finanční prostředky. Proto jsem
přijala nabídku a jsem i členem
finančního výboru města. V rámci této problematiky bohužel stále narážíme na zažité praktiky
a neochotu cokoliv měnit. Přesto doufám, že po několika dílčích
úspěších, které už na svém kontě máme, se nám časem (a doufám, že brzy) podaří tento postoj
zvrátit a ukázat, že vše je možné, jen stačí chtít. Mimo oblast
financí bych byla velmi ráda, kdyby se nám během našeho volebního období podařilo zapojit do
zájmu o fungování města více
i místní organizace, sportovní
kluby, zájmové spolky a sdruže-

ní, církev a především samotné
občany. Ta většinová lhostejnost
ke všemu, co se v Petřvaldu dělo
a děje, mi přijde velmi skličující.
3) V osobním životě jsem realista se sklony k optimismu,
kter ý věří ve šťastné konce.
Moje motto již od studentských
let zní: „Otoč se tváří k slunci
a všechny stíny zůstanou za tebou“. V profesním životě jsem
perfekcionista, který nesnáší
lajdáctví, lenost, neschopnost
a neochotu. Žijeme v době, kdy je
nutné změny přijímat, přizpůsobit se, „vyzobat“ z nich to dobré,
co přináší a poučit se z chyb. Tak
přeji nám všem nově zvoleným,
ale především občanům našeho
města, abychom se nenechali
převálcovat a dařilo se nám naplňovat naše vize.

MGR. PAVLA MARENČÁKA, ČLENA RADY MĚSTA
1) Původně pocházím z Petřvaldu.
Poté jsem okusil
bydlení v Havířově
a Ostravě- Bartovicích. Vzhledem
k tomu, že většinu
rodiny máme zde,
rozhodli jsme se
v roce 2007 vrátit
do Petř valdu. Žiji
zde s manželkou
Katkou a dětmi Míšou a Ríšou v části Podlesí. Pracuji na Ředitelství

silnic a dálnic ČR
v Národním dopravním informačním
centr u na p ozici
operátor informačních a komunikačních technologií.
Mé předchozí zaměstnání bylo u Policie ČR.
2) Ve které oblasti se pro město
angažuji? Než jsem
vstoupil do místní politiky, zajímal

jsem se především o zdejší fotbal.
Administroval jsem webové stránky fotbalového klubu TJ HEPO,
ve kterém hrál i můj syn. Nadále
jsem zůstal fanouškem místního
fotbalu. V rámci práce pro město
jsem, kromě radního, také členem
komise dopravy. Zde se budu snažit o podporu zklidnění provozu
na ul. Ostravské a také o zvýšení
bezpečnosti na ostatních místních
komunikacích.
3) A jaké mám vize? Udělat
z Petřvaldu město, na které bu-

dou moci být občané hrdí. Aby zde
vzniklo příjemné místo pro život.
Byl bych rád, kdyby se podařilo
dotáhnout do konce několik projektů. Například vytvořit městský
park jako klidné místo pro odpočinek. Pokračovat v revitalizaci
budov v majetku města, realizovat další dětská hřiště, podporovat výstavbu nových chodníků
a oprav stávajících. Plánů a oblastí, kterými je třeba se zaobírat, je
ovšem mnohem více. Podporu si
zaslouží především děti, mládež
a senioři.
Za rozhovory děkuje redakční rada.
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INFORMACE FINANČNÍHO ODBORU
ROZPOČET MĚSTA PETŘVALDU NA ROK 2015
Rozpočet města Petřvaldu na
rok 2015 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a platnou rozpočtovou
skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného
rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2015, ze zákona
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění pozdějších předpisů, z vy-

hlášky č. 186/2014 Sb., o podílu
jednotlivých obcí na stanovených
procentních částech celostátního
hrubého výnosu daně z přidané
hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů
roku 2014 a predikce daňových
příjmů na rok 2015.
Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 97 989 095 Kč,
ve v ýda jové č ásti v objemu
115 746 000 Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky ze
sociální ho fondu, z fondu re zerv a rozvoje a z poskytnutého
úvěru.

VÝDAJE rozpočtu města Petřvaldu v roce 2015
Odvětvové třídění – paragraf

Kč

1014 Ozdravování hospodářských zvířat
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4350 Domovy pro seniory
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče
5212 Ochrana obyvatelstva
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5511 Požární ochrana – profesionální část
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 Ostatní finanční operace
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

705
645
679
640
933
751
559
26
75
274
472
399
908
540
25
70
810
858
545
504
120
50
750
15
150
320
237
10
30
10
064
088
029
60
345
675
50
000

Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)
Konsolidace výdajů (- § 6330)
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

3
1
4
3
9
1

3

6
4
9
8
2

1

1
2
45

1

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

116 421 000
675 000
115 746 000

PŘÍJMY rozpočtu města Petřvaldu v roce 2015
Druhové členění – položka

Kč

Třída 1 - Daňové příjmy celkem

71 700 000

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty
1340 Poplatek za provoz, shrom... a odstr. komunál. odpadu
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1351 Odvod loterií a podobných her
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí

15 285
400
1 475
14 325
30 860
3 800
240
15
200
1 700
400
3 000

Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem

10 663 000

2111
2119
2131
2132
2133
2141
2142
2212
2324
2343
2460

Příjmy z poskytování služeb
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z úroků
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Přijaté sankční platby
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Splátky půjček

5 672
50
196
4 055
20
70
45
5
295
200
55

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Třída 4 - Přijaté transfery celkem

16 301 095

4112
4123
4134
4213
4216
4223

3 083 100
1 143 725
675 000
28 249
480 227
10 890 794

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
Převody z rozpočtových účtů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostat. investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)

98 664 095

Konsolidace příjmů (- pol. 4134)

675 000

PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci

97 989 095

FINANCOVÁNÍ V ROCE 2015
Druhové členění - položka
8115
8115
8115
8123
8124

Převod prostředků ze sociálního fondu
Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje-radnice
Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje
Čerpání úvěru-stavba radnice
Splátky úvěru

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Kč
27
515
4 614
14 519
- 1 920

000
836
424
645
000

17 756 905

PRONÁJEM POZEMKU
Město Petřvald nabízí k pronájmu pozemek parc. č. 4546/20
a části pozemků parc. č. 4546/1
a č. 4549, vše v kat. území Petřvald u Karviné. Pozemky o celkové výměře 143 m2 se nacházejí
v oploceném areálu zahrádek u by-

tového domu s č. p. 1657, 1658
a 1659 na ul. Závodní.
Další informace je možné získat na finančním odboru Městského úřadu Petřvald, kancelář
č. 8, Ing. Šárka Lehnerová, tel.:
596 542 916.
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Pro trochu „diska“ si účastníci
chodili do restaurace, kde to rozjela skupina WEGA. Diskotékou
se pak zábava protáhla až do
ranních hodin. O bohatý raut se
postarala firma WEGAREST s.r.o.,
provozovatel kulturního domu.
A jaká by to byla zábava bez
zajímavého programu. O ten se
v letošním roce postarala skupina Divoké kočky. Přes počáteční nedůvěru v trawestyshow
nakonec nadchly i ty největší
skeptiky.

Petřvaldské noviny

Třešničkou na dortu byl tah
tomboly, do které přispěli nejen
podnikatelé, ale i soukromé osoby. Všem sponzorům děkujeme
a s vámi občany se těšíme na
další ročník těchto vskutku reprezentačních plesů.
Novou organizací a svépomocí
jsme ušetřili nemalé finanční prostředky, které můžeme využít pro
jiné kulturní akce města.
Hodnotné dary do tomboly
poskytli sponzoři, kterým ještě
jednou srdečně děkujeme: VAMOZ-servis, a.s.; Monika Hlubko-

vá/Serafínová; David Santarius,
Fol-Izol, s.r.o.; Rostislav Lanšperk, Foxel elektro, s.r.o.; Komenda - střechy, s.r.o.; Canis
Safety, a.s., Ing. Petr Vícha, senátor za ČSSD; K2 stavební Moravia, s.r.o., Marian Kotas; Metal
– Management, spol. s r.o.; AWT
Rekultivace, a.s.; AutoCont CZ,
a.s.; WEGAREST, s.r.o., provozovatel kulturního domu manželé
Hečkovi; GASTOP, Jan Folvarčný;
Česká pojišťovna, a.s.; Šachový
oddíl Orlová; manželé Cywkovi;
Pneuservis-autodíly-motocykly,
Ing. Petr Toman; BUGGY fitness,
s.r.o.; Zahradnictví, Jana a Bohumil Šedovi; LUCEO,
s.r.o.; Nerez výroba
JEŽ, s.r.o.; Úprava
a údržba travna tých ploch, Jana
Pulcerová; Veolia
Energie ČR, a.s.;
CYKLO PTŠ - Pavlína a Tomáš Šedovi;
MENDLÍK – ELMEN,
s.r.o.; MUDr. Alice
Koptová, stomatologická ordinace;
Lékárna Camilla,

manželé Danačíkovi; Danex plast,
s.r.o.; Kosmetické a svatební studio Gabriela; kadeřnictví Marta
Harabaszová; ARBOR MORAVIA,
s.r.o.; BD STAV, s.r.o.; Stanislav
Navrátil, servis lesní a zahradní techniky; Jaromír Kolář, stínící a garážová technika; TEKON
CZ, s.r.o.; The Candy Plus Sweet
Factory, s.r.o.; Jiří Běhal, 4 SHOOTERS; AR CARS, s.r.o. Drogerie Marek; PEGRES obuv, s.r.o.,
Ing. Petr Gřeš; Jaroslav Janči, Stanice technické kontroly a měření
emisí; NAPOS, Jaroslav Navrátil;
DEPOS, Horní Suchá, a.s.
vedení města

INFORMACE ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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 pravidelných
intervalech dle svozového ka-

lendáře. Nově je možné třídit do
modrých plastových pytlů také
papír a do zelených sklo. Pytle je
možné si dle potřeby vyzvednout
na Městském úřadě v Petřvaldu
v kanceláři č. 1, kde také můžete při jejich znehodnocení požádat o nové.
Informace na tel.: 596 542 909,
e-mail: sankova@petrvald-mesto.cz

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA ÚNOR A BŘEZEN 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l
(1100 l) nádob
(úterý, středa)
březen
3., 4.,
10., 11.,
17., 18.,
24., 25.,
31.,

2. Svoz plastů - žluté pytle
(čtvrtek)
12. březen
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí-úterý)
23., 24. březen

INFORMACE ODBORU SPRÁVNÍHO
INFORMACE K SLAVNOSTNÍM OBŘADŮM
Komise pro
občanské záležitosti měst a Pet ř v a l d
pořádá v o
obřadní síni slavřady – vítání
v
nostní obřady
občánků, jubilejní svatby a setkání s jubilanty.
Srdečně zveme občany, kteří
oslaví životní jubileum, jubilejní
svatbu anebo mají zájem o vítání občánků.
Vítání občánků
– slavnostní zápis
Slavnostní obřad probíhá pro
každé dítě samostatně. V obřadní síni máme pro dítě připravenou
kolébku.

Jubilejní svatby
- zlatá svatba
- 50. výročí
- smaragdová svatba - 55. výročí
- diamantová svatba - 60. výročí
Uzavření manželství
Pro konání svatebních obřadů jsou
stanoveny radou města tyto dny:
- pátek – zkrácený svatební obřad
(cca 10 min.),
- sobota – svatební obřad s hudbou, zpěvem a přednesem.
V oba uvedené dny lze uzavřít manželství v obřadní síni bez
správního poplatku.
Tyto uvedené slavnostní obřady se konají v sobotu v obřadní

síni MěÚ Petřvald, jejich konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout na matrice (osobně nebo na
níže uvedeném kontaktu).

Kontakt na matriku:
Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s vámi.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

ZTRÁTY A NÁLEZY
V měsíci lednu 2015 byl Městskému úřadu v Petřvaldě odevzdán tento nález:
•
svazek 6 ks klíčů s karabinou
Místo nálezu: Petřvald, ul. Na Parcelaci
Vlastník nalezené věci se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní
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INFORMACE Z KOMISÍ RADY MĚSTA
Zlatá svatba
V sobotu 31. ledna patřilo v obřadní síni MěÚ to nejčestnější
místo manželům Miladě a Jirkovi
Sklepkovým.
Společně se svými nejbližšími prožívali stejně jako 30. ledna
1965 dojetí, radost i sváteční pocit. Tak jako tenkrát obnovili svůj
manželský slib se vším, co k němu
patří – nechyběly prstýnky, manželské políbení, slavnostní zápis,
přípitek i blahopřání, a když v obřadní síni zazněla hudba a zpěv,
mnohé oko se zalesklo.
Manželé se seznámili v říjnu
1963 při společných cestách do
škol v Ostravě. Pan Jiří studoval
pomaturitní studium důlního měřičství a paní Milada pracovala tenkrát
jako aranžérka v Orlové, v Ostravě
navštěvovala jazykovou školu a na
lidové škole studovala obor kreslení.
Po svatbě se nastěhovali do nového bytu v Karviné. V roce 1967
se jim narodil syn Petr a v roce
1971 dcera Jana.
Po přestavbě rodinného domu
se v roce 1974 přestěhovali zpět
do Petřvaldu, kde bydlí dodnes.
Pan Jiří celý svůj profesní život
pracoval na Dole Fučík 1 jako důlní měřič a dobrovolný záchranář.

Paní Milada se většinu života věnovala aranžérské profesi,
a když její maminka onemocněla,
přerušila svou práci a věnovala se
péči o ni.
Po revoluci si dodělala rekvalifikační kurz a pracovala v Báňských
strojírnách jako jeřábnice.
Když jejich děti dospěly, přivítali
do rodiny i jejich partnery snachu
Kamilu a zetě Petra a k jejich velké
radosti začali do rodiny postupně
přibývat vnučka Lucka a vnuci Honza, Tomáš a Kuba.
Dnes si už oba užívají důchodu
a mají čas se těšit nejen ze svých
vnoučat, ale věnovat péči o svůj
dům a zahradu.
Manželé Sklepkovi však mají
těch padesátek na kontě víc. Během těch 50ti let společného života více než 50x bezplatně darovali
krev a oba jsou také držiteli zlaté
Jánského plakety.
Přejeme oslavencům, aby jim
radostná a tichá pohoda vyplnila
všechna příští léta, aby všechny
příští dny a roky prožili ve zdraví,
štěstí, klidu a spokojenosti uprostřed svých dětí, vnoučat a dobrých přátel.

Byli jsme blahopřát …

panu Richardu Blagovi, který oslavil 100. narozeniny
Zleva: Ing. Jiří Lukša – starosta města, Richard Blaga – oslavenec
a Valérie Pěršalová – členka komise pro občanské záležitosti.

Za KPOZ Mgr. Šárka Němcová

paní Elišce Tomicové, která oslavila 99. narozeniny

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zástupcům města Petřvald za uspořádání slavnostního obřadu při příležitosti naší „zlaté svatby“.
Zvlášť děkujeme pí Mgr. Šárce Němcové za dojemný proslov,
pí Ivaně Tomkové a pí Bc. Ivaně Rajdusové za organizaci obřadu.
Poděkování patří rovněž hudebníkům a zpěvákovi Rastislavu
Širilovi – studentovi Janáčkovy konzervatoře v Ostravě i slečně Kateřině Pyreňové za krásný přednes básně.
Panu Římánkovi děkujeme za fotoreportáž a vedení města za
květinové a upomínkové dary.
Manželé Jiří a Milada Sklepkovi

paní Marii Konečné, která oslavila 85. narozeniny
Komise pro občanské záležitosti
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ŠKOLSKÁ A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
Sdělení mateřské školy

Sněhuláci pro Afriku

Sděluji rodičovské veřejnosti, že odloučené pracoviště MŠ
Šenovská 356, jehož zřizovatelem je město Petřvald, je v provozu, nebude zrušeno a bude
přijímat stejně jako každoročně
žádosti zákonných zástupců dětí
o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání pro nový školní rok

Stavěli se také v Petřvaldě ve
všech našich mateřských školách.
Do projektu společnosti Kola pro
Afriku jsme se přihlásili v prosinci a čekali jsme na sněhovou
nadílku. Akce se uskutečnila v posledním lednovém týdnu ve vyhlášeném termínu organizátorem,
a to v dopoledních hodinách s dětmi a odpoledne s rodičovskou veřejností. Celkem jsme odeslali 3
300 Kč na účet společnosti, která
zajišťuje převoz kol dětem do Gambie. O celé akci jsme si s dětmi
povídali, na glóbusu jsme si prohlíželi Afriku, její státy, povídali jsme
si o životě dětí v této části světa.
V našich školních zahradách jste
po akci mohli zahlédnout sněhulá-

2015/2016. Tyto žádosti si bude
možno vyzvednout i pro ostatní
naše odloučená pracoviště dle
níže přiloženého oznámení o zápisu dětí do mateřské školy, který je
vyhlášen na měsíc květen 2015.
Jakékoliv dotazy Vám ráda zodpovím na tel. č. 596 541 174.
Mgr. Jiřina Budíková,
ředitelka mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, přísp. organizace
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2015/2016
v úterý 12. května
a ve středu 13. května 2015
od 8. do 16. hodiny.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
a evidenční list dítěte si zákonní zástupci dětí vyzvednou
od pondělí 4. května 2015 na vybrané mateřské škole
denně v době jejich provozu takto:
2. května 1654 od 6. do 16. hodiny,
K Muzeu 257 od 6. do 16. hodiny,
Závodní 822 od 6.30 do 16. hodiny,
Šenovská 356 od 6. do 16. hodiny.
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte odevzdají
zákonní zástupci dětí u zápisu v uvedené dny (12. a 13. 5.)
na pracovišti 2. května 1654 (Březiny).
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla
od tří let věku.
Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
V Petřvaldě dne 2. 2. 2015

Mgr. Jiřina Budíková
ředitelka mateřské školy

Výtvarná výchova v Domě umění
Naše třída se vydala s panem
učitelem Karáskem v rámci výtvarné výchovy do Domu umění
v Ostravě, aby si prohlédla výstavu obrazů Bohumila Kubišty Zářivý
krystal. Prostorem galerie nás provázela paní Sedláková, která nám
povídala o významu Kubištova díla
a o způsobech tvoření jednotlivých

obrazů. Tento malíř se inspiroval
hlavně expresionismem a kubismem. Po prohlídce jsme si sami
vyzkoušeli namalovat svou osobnost olejovými pastely. Celá akce
se nám velmi líbila.
Aneta Babczynská, žákyně IX. A
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Vítězný sněhulák

kovou záplavu a vtipné nápady. Za
účast na této akci děkujeme všem
rodičům, kteří se společně pobavili při hře se sněhem spolu se svými dětmi a podpořili tuto aktivitu.
Mgr. J. Budíková,
ředitelka mateřské školy
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Zápis do první třídy
22. a 23. 1. 2015 se na ZŠ
a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
konal zápis do prvních tříd. Společně s rodiči se jej zúčastnilo
přes 80 budoucích prvňáčků. Někteří přišli s mírnou nervozitou,
jiní s očekáváním a úsměvem na
rtech.

Všichni předškoláci si zkusili
nakreslit orientační zkoušku školní zralosti a poté ukázali, co se
všechno ve školce a doma s rodiči
naučili, jak se připravili na vstup
do školy. Barvy, tvary, pohádky,
zvířátka, čísla a další předpoklady
základních znalostí zvládala větši-

na bravurně. Paní učitelky s nimi
prošly všemi oblastmi školní zralosti a na konci si budoucí prvňáčci mohli vybrat drobnou odměnu.
Na zápis se přišel podívat i starosta města pan Ing. Jiří Lukša,
který si také vyzkoušel, jaké úkoly
musí předškoláci zvládnout.

Děkujeme všem učitelkám, které se na zápisu podílely, a budoucím žáčkům přejeme hezký zbytek
školkových dní a úspěšný vstup do
nové životní etapy.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Sbíráme víčka pro dobrou věc

Milí čtenáři,
dne 8. 1. 2015 se na naší škole konal již potřetí Den otevřených
dveří. Tato akce byla určena především rodičům budoucích prvňáčků, ale i žáci vyšších ročníků mohli přivést své rodiče a ukázat jim
prostředí, ve kterém se celé dny pilně vzdělávají. Hosté měli možnost prozkoumat za doprovodu šikovných žáků naše odborné učebny.
Učitelé aktivně předváděli pomůcky, učebnice, výukové materiály,
využití interaktivních tabulí, došlo také na chemické a fyzikální pokusy a vyzkoušení výukových programů v počítačové učebně. V tělocvičně si nejmenší mohli zasportovat. Na konci prohlídky bylo pro
hosty nachystáno občerstvení, které připravily naše zkušené paní
kuchařky. Během letošního Dne otevřených dveří nás navštívilo
kolem 80 návštěvníků, kteří své dojmy sepsali do kroniky školy:
„Moc se nám tu líbí. Krásná škola.“
„Jako každý rok i letos se nám líbila celá škola, nejvíce chemie
(pokusy), tělocvična a samozřejmě pohoštění v jídelně.“
Za všechny názory moc děkujeme a budeme se těšit na další
setkání.
Poděkování patří také všem, kteří celou akci připravili a aktivně
se jí zúčastnili.
Mgr. Petra Cyroňová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org.

Od září žáci a učitelé naší školy sbírali víčka, která jsme věnovali na dobročinné účely. Školní
parlament odsouhlasil, že se bude
sbírat pro holčičku Marušku Kučerovou z Ostravy.
Maruška od narození trpí dětskou mozkovou obrnou, kvůli které
musí rehabilitovat, jezdit na vozíku
a některé věci v životě má obtížnější. Na schůzce s její maminkou
14. 1. 2015, kdy si paní Kučerová
přijela s Maruškou pro nasbíraná
víčka, jsme ale zjistili, že Marušce
rodiče zařizují život jako každému
jinému dítku – jezdí lyžovat, plavat,

taky někdy lumpačí a podobně.
Navzdory obtížím, které musí překonávat, jsou Maruška i maminka
velmi usměvavé.
Od září do ledna jsme nasbírali
pro Marušku 140 kg víček. Její prarodiče víčka dále zpracují a výtěžek
z nich použijí na rehabilitační pobyt.
Pro více podrobností se můžete podívat na www.maruskakucerova.cz,
kde také zjistíte, jak se dá Marušce
pomoci a jak se jí daří.
Přejeme jí, aby se její zdraví stále zlepšovalo.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
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Spelling Bee aneb hláskujeme jen to sviští
V 6. ročníku proběhla soutěž
s názvem Spelling Bee. Cílem bylo
procvičit a upevnit si znalost anglického hláskování jednotlivých
písmen. Soutěž má dlouholetou
tradici a pořádá se v anglicky mluvících zemích, především v USA.
Soutěžní klání proběhlo ve
dvou kolech. To první proběhlo
v rámci běžných hodin angličtiny
a ze všech žáků postoupilo 24
nejúspěšnějších do dalšího kola.
Druhé kolo proběhlo za účasti našeho vzácného hosta – Thabang
Lehner, která dochází na naši školu jednou týdně v rámci projektu
Rodilí mluvčí do škol.
Úkolem soutěžících bylo napsat vyhláskované slovo (první
kolo), poté vyhláskovat vyslechnuté slovo z úst rodilé mluvčí (druhé
kolo). Hlavní část soutěže se konala v pátek 12. prosince a naši
soutěžící se opravdu snažili. Atmosféra byla napjatá, ale v případě,

že se někomu povedlo vyhláskovat
opravdu obtížné slovo, následoval
pochvalný potlesk od ostatních
spolužáků.
Žáci tak zakusili soutěžní atmosféru, postupně byli v průběhu
klání vyřazováni a nakonec zbyli tři
nejlepší. Mezi nimi proběhl závěrečný „battle“ – souboj o umístění
na předních pozicích. Tři nejlepší
žáci byli oceněni věcnými cenami
a obdrželi certifikát o účasti. Za fi-

nanční podporu děkujeme Sdružení rodičů. Vyhrát může vždycky jen
jeden, ale všichni žáci prokázali
snahu – proto si všichni účastníci
zasloužili sladkou odměnu.
A jak to nakonec dopadlo?
VI. A
1. Eliška Kubešová
2. Anna Dronská
3. Tomáš Fajkus

VI. B
1. Jan Szotkowski
2. Klára Niećová
3. Matěj Volný
Věříme, že soutěž žáky nejen bavila, ale také že si upevnili znalost
anglické abecedy a hláskování.
Gratulujeme!
Mgr. Julie Janková, Mgr. Jana Güntherová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
příspěvková organizace

Poznáváme svět – do Afriky, přes Velkou Británii až do Česka
Žáci naší školy mají jedinečnou
příležitost trénovat svou angličtinu
s rodilou mluvčí Thabang Lehner,
ale zároveň také jejím prostřednictvím poznávat zvyky, tradice a kulturu pro Čechy tak exotické země
jako je Botswana. Naše nová učitelka žila také delší dobu ve Velké
Británii – Walesu, a tak nám sdělila i zajímavosti z této země.
Ve středu 19. prosince proběhla projektová výuka pro žáky

6. a 9. ročníku. Deváťáci měli
speciální roli, fungovali jako rádci – učitelé pro mladší spolužáky.
Celý program měl dvě části.
V první měli žáci možnost z úst
Thabang vyslechnout vyprávění
o Bostwaně. Starší žáci plnili role
překladatelů. Thabang svou řeč
doprovázela fotkami a prezentací,
provedla nás zajímavostmi z oblasti jídla, přírody. Dozvěděli jsme
se také, že prezidentem Bostwany

je Ian Khama, že se tam těží diamanty, že v deltě Okavango žije
spousta zvířat, která u nás můžeme vidět pouze v ZOO, jako jsou
např. sloni, žirafy, antilopy, hyeny,
buvoli. Zajímavé bylo také srovnání počtu obyvatel a rozlohy země.
Botswaňanů je něco přes dva milióny, ovšem rozloha země je přes
500 tisíc km2! To Česko má 10 milionů obyvatel a rozlohu asi 78 tisíc km2. Všechny tyto zajímavé
údaje (a spoustu dalších) překládali z angličtiny žáci IX. A a IX. B.
V druhé části programu měli
šesťáci nabyté znalosti sesumírovat a za pomoci starších spolužáků vytvořit plakát. Práce to
byla náročná, bylo nutné rozdělit
úkoly a kontrolovat jejich plnění.
Na závěr museli žáci svůj plakát
představit. Thabang měla nakonec velmi těžký úkol – vybrat to
nejlepší dílo.

Celá akce měla za cíl seznámit žáky se zajímavostmi z rodné země našeho hosta a také
naučit spolupráci starší a mladší žáky. Myslíme, že se program
vyvedl. Nejzdařilejší plakáty byly
vystaveny v rámci výstavy, která
proběhla v Den otevřených dveří
8. ledna 2015.
Doprovodnou akcí, která doprovázela program o Bostwaně, byla
speciální hodina pro žáky 7. ročníku o vánočních tradicích a zvycích
v ČR a ve světě, s důrazem na Velkou Británii. V odpolední výuce
pak žáci 9. ročníku v tématu pokračovali a navíc ještě zpracovali
projekty o Etiopii, což je země, odkud pochází Alcrisa. Dívka, kterou
naše škola sponzoruje.
Mgr. Julie Janková, Mgr. Jana Güntherová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
příspěvková organizace

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

PŘIPRAVUJEME…
KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ
k 710. výročí města Petřvaldu se vzpomínkou na významné petřvaldské osobnosti
– Rafael Hess, Ladislav Ošelda a PhDr. Leon Juřica.
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 541 342 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald
Milí čtenáři a naši příznivci, přinášíme Vám informace o dění v naší/Vaší knihovně 

PRO ZAJÍMAVOST
Významné světové a mezinárodní dny související s činností knihoven

ÚNOR
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka (UNESCO)

BŘEZEN
1.3. Světový den knihy určilo
UNESCO jako celosvětový
svátek knihy a čtení. Je
slaven ve více než 100 zemích po celém světě. Slaví se například ve Velké
Británii, Irsku, jeho původ
je však v španělském Katalánsku, kde růže a knihy byly dávány jako dary
blízkým na svátek sv. Jiří.
Tato tradice začala více
než před 90 lety.
2. 3. Den boje spisovatelů
za mír (Pen Klub)

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ:
V tento jinak běžný měsíc láká
většina knihoven na území České republiky své čtenáře a (zatím)
nečtenáře mezi regály na řadu
akcí a besed. Jinak tomu není ani
v knihovně města Petřvald. Snažíme se vylepšovat poskytované
služby, prostředí a knihovní fond.
Probíhá amnestie dlužníků a registrace nových čtenářů je zdarma.

Enkaustika – malování horkým voskem:
Dne 17. 3. 2015 od 16:00 cca do 18:00 proběhne v knihovně malování horkým voskem pod vedením paní Šárky Čihulové. Ten, kdo si
již tuto techniku vyzkoušel, může potvrdit, jak úžasná a jednoduchá je.
Ten, kdo ještě nezakusil kouzlo enkaustiky, má jedinečnou možnost si
ji přijít vyzkoušet. Enkaustika je znovuobjevená antická technika malování horkým voskem. Díky moderní technologii se otevřela široké veřejnosti a patří k úžasným kreativním formám malířství.

K měsíci březnu připravujeme
pro širokou veřejnost:
sobota 7. března, od 14:30
– cca 18:00 hod., v knihovně
Filmov ý festival E XPEDIČNÍ
KAMERA je přibližně čtyřhodinové promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních
zážitcích i sportech. Návštěvníky
promítání chceme ubezpečit, že
záleží jen na nich, v kolik hodin
dorazí a kolik filmů budou chtít
zhlédnout.

11. 3. Evropský den mozku
(Evropská aliance DANA)
21. 3 Světový den poezie
(UNESCO)

Noc s Andersenem:

SENIOŘI
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zaměstnancům Klubu důchodců Petřvald – Březiny za
jejich obětavou práci a všem těm ostatním, kteří z dobré vůle nám
dlouhodobě pomáhají prožívat krásné chvilky podzimu života.
Děkujeme.
Š.M. (obyvatelka DPS Petřvald)

I letos připravujeme oblíbenou akci Noc s Andersenem.
Připadá na pátek 27. března 2015 a bude v tiskařském duchu. Pokud se budete, děti, chtít akce
zúčastnit, je potřeba si v knihovně vyzvednout přihlášku od 15. 2. a donést ji podepsanou rodičem
nejpozději do 15. 3. (nejlépe co nejdříve – počet
míst je omezen). Přihlásit se mohou děti ve věku
od 7 - 12 let. Rozhodujícím kritériem je kromě vyplněné a rodiči podepsané přihlášky také platná registrace v knihovně, aktivita a chování během návštěv v knihovně. Lumpové bohužel zůstanou doma .
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
PETŘVALDŠTÍ HOLUBÁŘI
V minulém článku jsem se zmínil, že náš petřvaldský spolek vznikl v roce 1930. V roce 1932 byl
na III. valné hromadě v hostinci
pana Bernatíka (dnes již nestojí,
byl na křižovatce ulic Šenovská
a U Rozvodny, kde dnes stojí dům
čp. 1963) zvolen předsedou pan
František Klumpner, který spolek
vedl až do r. 1938. V našem městě i v blízkém okolí bylo holubaření
úzce spojeno s hornictvím. V hornických koloniích bylo mnoho holubníků, jejich pozůstatky mnohdy
na svých kůlnách a domech vidíte
dodnes. Členové našeho spolku
se scházeli i prostorách šachty,
jak tomu bylo i 5. 5. 1932, kdy
se sešli v místnosti „Závodní
kantýny jámy Pokrok“, kde byl na
mimořádné valné hromadě schválen a přijat nový název „Spolek
chovatelů poštovních holubů Bezruč v Petřvaldě“. Schválení názvu předcházelo čtení básně Petra
Bezruče Ostrava. Básník Petr Be-

zruč, vlastním jménem Vladimír
Vašek (*1867 - † 1958), zaslal
našemu spolku přípis se svolením, aby v názvu našeho spolku
mohl být používán jeho literární
pseudonym.
V r. 1932 se už konaly i zahraniční závody, kterých se zúčastnili
i petřvaldští chovatelé. Jednalo se
o závody z Jugoslávie (dnes Srbsko) z měst Bělehrad a Niš. Naši
chovatelé se bohužel ve výsledkové listině neobjevili, ale pro zajímavost mohu uvést, že první holub
ze závodu z Bělehradu (583 km)
doletěl 3. Den. Téhož dne doletěli jen čtyři holubi. Ze závodu z Niš
(770 km) doletěl první holub také
3. den a stejný den doletělo jen
šest holubů. Tyto roky jsou však
dobou nezaměstnanosti, dobou
nastupujícího fašismu, která vrcholí 2. světovou válkou. V r. 1938
byla vyhlášena mobilizace, která
se vztahovala i na holuby. Nařízením ministerstva národní obrany

Nová sezona KČT Petřvald
Klub česk ých
turistů Petřvald zahájil novou sezonu tradičně hned
1. ledna výstupem
na haldu Ema. Třicítka turistů vyrazila z Petřvaldu přes
haldu Dolu Pokrok
do Ostrav y a na
vrcholu haldy Ema
přivítala rok 2015.
Další akcí byl 3. ledna výstup
na Ondřejník. Z Frýdlantu po turistické značce, případně cestou, jsme za příznivého počasí
vystoupali na Ondřejník a zpět
stejnou cestou nebo přes Skalku dorazili do Frýdlantu.
Na výroční členské schůzi
20. ledna jsme zhodnotili uplynulou sezonu a seznámili členy
s programem na rok 2015. Ten
zahrnuje celkem 21 akcí, z toho
v srpnu týdenní pobyt v polských
Tatrách, prodloužený ví kend
v květnu na Svitavské pahorka-

tině a v září v Lužických horách,
ostatní akce jsou jednodenní.
Program zahrnuje 6. června výstup na Lysou horu u příležitosti otevření Bezručovy chaty, na
jejíž výstavbě se náš klub významně podílel finančně, ale
především brigádami po celou
dobu výstavby.
Pro novou turistickou sezonu jsme si popřáli hodně společně našlapaných kilometrů,
mnoho krásných zážitků a příznivé počasí.
Anna Vlčková, KČT Petřvald

Kaša Miroslav
bylo rozhodnuto odvézt všechny
holuby do Brna na Špilberk. Jak
víme z historie, mobilizace proběhla velmi rychle. A stejně tomu
bylo i u svozu holubů do Brna.
Tam však spousta holubů uhynula a jen část se asi po 14 dnech
začala vracet domů. Po záboru
pohraničí polská policie zakázala
holuby chovat a provedla kontrolu
holubníků. Chovatelé pak museli
na policii odevzdat tolik kroužků,
kolik měli holubů. Aby nemuseli
své holuby pozabíjet, odevzdávali
chovatelé staré poštovní kroužky,
holuby i přesto chovali, ale tajně
a tajně i přechovávali holubářské
hodiny, kterých v té době bylo velice málo a byly hodně drahé. Tak
tomu bylo po celou válku.
Přenesu-li se do současné
doby, tak chov holubů už v dnešní době nepodléhá žádné hlásné či oznamovací povinnosti vůči
státu nebo ministerstvům. Povinnosti chovatelů při chovu holubů
jsou zaměřené na zdravotní stav
holubů, kdy tito musí být povinně
vakcinovaní. Zdravotní stav svých
holubů sleduje každý chovatel,
protože nemocný holub, tak jako
nemocný člověk, není schopen
podávat dobré sportovní výkony.
A my se svými svěřenci závodíme
a soutěžíme, tudíž je zdravé potřebujeme. Ani my, chovatelé holubů,
nemáme radost z holubů volně
létajících na náměstích, či posedávajících po střechách domů ve
městech. Právě tito holubi nám
mohou nakazit naše holuby, když
se nějakou náhodou objeví na našich holubnících.
Když ale máte holuby zdravé,
můžete dosáhnout i takových výsledků, jako náš předseda základní organizace pan Miroslav Kaša.
Ten začal chovat poštovní holuby
v r. 1965. Dnes je i posuzovatelem, to znamená, že na výstavách
hodnotí to, jak holubi vypadají.
V letech 1995 a 1996 byl jeho

Švirk Stanislav
holub Esem na dlouhých tratích
Moravy a Slezska. V r. 1996 se
Miroslav Kaša stal generálním
mistrem celé oblasti a zároveň
mistrem na středních tratích (vzdálenosti 300-600 km). Pan Kaša je
mistrem ZO v závodech starých
holubů v r. 2014. V posledních 10
letech mu titul jen dvakrát přebral
jiný chovatel, a to Jan Haršány. Na
snímku je Miroslav Kaša se svým
mistrovským pohárem a svými dalšími trofejemi.
V závodech mladých holubů
nadvládu Miroslava Kaši v posledních letech přerušilo chovatelů více. Byli to opět Jan Haršány,
Josef Zářecký, Josef Skrzyžala
a hlavně v posledním roce Stanislav Švirk. Ten se stal mistrem
holoubat r. 2014 poté, co chová holuby pouhé 2 roky. Hned ve
svém prvním „závodním“ roce získal pohár, se kterým ho vidíte na
snímku. Stanislav Švirk choval
poštovní holuby jako malý kluk
a po mnoha letech se k chovu vrátil, kdy kromě titulu mistra mladých
měl své mladé svěřence na výstavě oblasti, která proběhla koncem
loňského roku v Těrlicku.
Martin Miksa,
výcvikový referent ZO CHPH Petřvald
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TJ Sokol: Vybojovaná výhra florbalistů a další úspěch tarokového oddílu
Do roku 2015 vstupoval tým
Florbal Sokol Petřvald s velkými
nadějemi, protože Podbeskydská
florbalová liga před sebou stále
měla pět turnajů. V lednu byly odehrány dva, avšak jednoho z nich
jsme se podle rozpisu neúčastnili
a mohli jsme nabírat síly. Na tom
druhém se proti FSP postavili soupeři z Morávky, Zábřehu a Palkovic. Naši branku hlídal Kloza a na
hřišti se předvedli Helešic, Lukáš,
Lehner, Fiam, Tomešek a Wojnar.
Florbalisté z Morávky měli slabý
začátek sezony, ale od druhého turnaje poráží skoro všechny soupeře.
Velkému tlaku jsme dokázali dlouho vzdorovat, ale nakonec jsme se
museli spokojit s výsledkem 3:5.
I na utkání se Zábřehem se vzpomíná těžko, protože jsme do polo-

viny hráli vyrovnaně, ale pak jsme
vyhořeli a prohráli 4:7. Nakonec turnaje nás čekal soupeř z Palkovic.
Jde o tým složený z hráčů z ligových
soutěží. Tento celek pravidelně poráží své protivníky a za poslední tři
roky prohrál jen dvakrát. Pravdou
je, že jsme chtěli složit zbraně a zápas vypustit, ale naštěstí jsme to
neudělali. Dvě rychlé branky na
začátku utkání z našich holí předznamenaly, že florbal může být nevyzpytatelný. Celý zápas jsme svůj
křehký náskok drželi a nakonec si
ho pojistili na 8:4. Cenné vítězství
potěšilo nejen diváky, ale i celý
tým, a zajistilo nám kontakt se
středem soutěžní tabulky.
V lednu také odstartovala taroková sezona a oddíl TJ Sokol
Petřvald se samozřejmě opět

účastní. V rámci Grand prix Slezska
se 24. 1. 2015 uskutečnil první
turnaj v Karviné. Z celkového počtu 40 účastníků byl nejúspěšnějším zástupcem našeho města
Věroslav Nieć (na snímku), který
vstoupil do nové sezony solidním
5. místem. K tomuto umístění mu
blahopřejeme.
Stejně jako v loňském roce budeme i letos informovat čtenáře
Petřvaldských novin o dění kolem
oddílů TJ Sokol Petřvald a dalších
zájmových aktivitách. Informace
o florbalu, tarokách i dalších sportovních činnostech je možno nalézt
na webu sokolpetrvald.mypage.cz
nebo fspetrvald.webnode.cz. Pro
občany Petřvaldu a okolí rádi poskytneme v rámci dostupných časových jednotek svá sportoviště,

která jsou vhodná pro nohejbal,
florbal, fotbal, stolní tenis, volejbal,
badminton, cvičení atd.
Za TJ Sokol Petr Lehner

TJ PETŘVALD - HEPO
MUŽI

HISTORICKÁ TABULKA – MUŽI (1945 -2014)

24. 1. 2015 – přípravné utkání.
D.Datyně – TJ Petřvald 6:2 (1:1)
Sestava: Jonšta – Levánszký, Cudrák, Ligocki, S.Kostka – Pytlík, Karkoška, Hlavinka, Knorr - Chromik, T.Budina
Hokejovým způsobem střídali: Vodák, Jaglař, J.Kostka.
Branky: Chromik, J.Kostka.
V první přípravě na novou sezonu fotbalisté Hepa udrželi krok se soupeřem, který je účastníkem krajské I.A třídy, pouze poločas. Svůj 190. gól
v dresu dospělých zaznamenal L. Chromik. Zápas byl sehrán na umělé
trávě v Havířově na „Indiánech“.

Hráči „A“ mužstva, kteří odehráli více než 100 zápasů (…bez údajů z let
1969-1979 a 1933-1945.)

Rozlosování jarní mistrovské soutěže
mužů TJ Petřvald.
19 .kolo 21. 3.
sobota 15.00
20. kolo 29. 3.
neděle 15.30
21. kolo 4. 4.
sobota 15.30
22. kolo 11. 4.
sobota 15.30
23. kolo 18. 4.
sobota 16.00
24. kolo 22. 4.
středa 16.00
25. kolo 25. 4.
sobota 16.00
26. kolo 2. 5.
sobota 16.00
27. kolo 6. 5..
středa 16.30
28. kolo 9. 5.
sobota 16.30
29. kolo 17. 5.
neděle 17.00
30. kolo 23. 5.
sobota 17.00
31. kolo 27. 5.
středa 17.00
32. kolo 31. 5.
neděle 17.00
33. kolo 6. 6.
sobota 17.00
34. kolo 13. 6.
sobota 17.00

okresního přeboru
TJ Petřvald - Doubrava
F. Orlová - TJ Petřvald
TJ Petřvald - Těrlicko
Sj Rychvald - TJ Petřvald
TJ Petřvald - Záblatí
Sn Louky - TJ Petřvald
TJ Petřvald - H. Bludovice
Albrechtice B - TJ Petřvald
Sn Havířov - TJ Petřvald
TJ Petřvald - Vikt.Bohumín
L. Petrovice B - TJ Petřvald
TJ Petřvald - Věřňovice
TJ Petřvald - Bohumín B
VOLNO
TJ Petřvald - Sj Orlová B
Sj Petřvald - TJ Petřvald (derby)

SPORTOVNÍ PLES
Oddíl kopané TJ Petřvald uspořádal 31. 1. 2015 v kulturním domě
tradiční Sportovní ples. Jako v minulých ročnících i nyní ples zahájily
tanečnice z Petřvaldského srdce, celým večerem k poslechu a tanci
zahrálo DUO WEGA – manželé Hečkovi. Výbor kopané děkuje všem
zúčastněným, pořadatelům a hlavně sponzorům, kteří obohatili
tombolu různými cenami, a to: fa Würth, Nerez výroba Jež, fa CANIS,
Arbor Moravia, pí. Župníková, manželé Kršákovi, Gorovičovi, Budinovi,
Cudrákovi, Sojkovi a Hečkovi, pedikúra pí. Věrka, květiny IVANA, a.s.
EVROMAT, fa Daniš Diag, salon Adéla, CYKLO-Šedovi, kadeřnictví
Marta, restaurace Ryznar, lékárna CAMILLA, město Petřvald, CANDY
PLUS, fa Stěhováček, drogérie - pí.Gattnarová, kadeřnictví Mařec,
ORT-ART, pí. Renáta Vítková, zahradnictví Šedovi a členové oddílu
TJ Petřvald.
Výbor oddílu kopané

1. O. Cudrák
2. T. Seidler
3. S. Kostka
4. T. Volný
5. Mil. Plachta
6. R. Kocur
7. P. Jonšta
8. P. Lukáč
9. M. Budina ml.
10. T. Zářický
11. P. Sekera
12. V. Gasczyk
13. P. Buček
14. Ro. Budina
15. L. Ryška
16. L. Chromik
17. J. Strachota
18. M. Rádl
19. F. Ševčík
20. Ra. Budina
21. Z. Krajcinger
22. M. Miksa
23. R. Potyš
24. M. Benda
25. J. Gross
26. M. Volný
27. L. Mohyla
28. M. Novák
29. J. Křístek
30. A. Levánszký
31. P. Ševčík
32. R. Trombík
33. Z. Šmatelka
34. J. Hečko
35. M. Kokošinský
36. V. Potyš
37. J. Stodůlka
38. L. Pavelek
39. J. Klimecký
40. J. Šotkovský
41. M. Famfulík
42. Josef Ševčík
43. J. Potyš
44. T. Budina
45. L. Šlachta
46. A. Gurecký
47. J. Guzdek
48. N. Žuška
49. M. Murko
50. Z. Kantor
51. F. Holisz

utkání
905
816
725
684
679
633
567
550
532
474
440
437
434
427
412
406
381
379
354
351
351
330
326
324
320
316
315
315
314
306
304
301
287
283
282
278
266
264
264
256
253
250
241
238
233
221
220
218
217
209
205

gólů
279
216
255
195
150
34
2
94
8
5
174
24
61
117
159
189
91
56
17
120
58
11
204
34
181
83
22
98
65
35
34
29
23
115
17
154
114
11
8
46
72
39
58
72
6
29
21
1
2
13
1

(+ záp. v 70. l.)

(+ záp. v 70. l.)

(+ záp. v 70. l.)
(+ záp. v 70. l.)
(+ záp. v 70. l.)
(+ záp. v 70. l.)
(+ záp. v 70. l.)
(+ záp. v 70. l.)
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52. Z. Číž
53. K. Smetana
54. Mir. Gurecký
55. Jan Volný
56. L. Škrla
57. J. Jaglař
58. Z. Káňa
59. J. Goldbricht
60. V. Slavíček
61. I. Goldbricht
62. T. Levánszký
63. A. Martínek
64. J. Hrabal
65. Mir. Šeruda
66. A. Minich
67. M. Chládek
68. J. Królikowski
69. P. Juchelka
70. Josef Volný
71. K. Szlauer
72. M. Budina st.
73. Z. Tomický
74. J. Lazišťan
75. P. Gross
76. M. Slíva
77. Vá. Petřvaldský
78. Mi. Miksa
79. Jar. Gvužď
80. K. Župník
81. J. Jedinák
82. J. Franek
83. B. Fierla
84. D. Žwak
85. S. Babrnák
86. F. Pavlica
87. Z. Matuška
88. Z. Kvasniak
89. V. Švagřík
90. P. Karkoška
91. L. Ligocki
92. P. Hlavinka
93. P. Gabriel
94. V. Bednář
95. T. Chrobák
96. P. Šeruda
97. L. Motloch
98. J. Frkala
99. M. Klimek
100. L. Fikáček st.
101. Z. Dzurec
102. J. Režňák
103. R. Král

205
204
204
202
201
193
182
178
175
169
168
167
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165
161
160
157
154
149
145
145
140
138
137
133
132
131
130
130
130
129
128
126
126
125
122
122
122
120
120
118
118
110
110
110
109
107
106
104
102
102
101

81
2
38
140
99
2
25
34
35
26
10
21
146
62
21
0
10
43
5
13
42
55
5
0
70
8
33
79
3
26
25
4
11
34
38
40
71
4
19
17
32
0
25
4
22
4
12
6
3
10
17
9

(+ záp. v 70. l.)

(+ záp. za celá 70. l.!, cca 500-550)

(+ záp. v 70. l.)

(+ záp. v 70. l.)
(+ záp. v 70. l.)

zi, hned se další nájemník vytasil s další starou televizí. Zase
se ocitla u popelnic a leží tam
snad dodnes. Zda je pryč, zjistím, až tudy zase půjdu. Nevím,
zda si nájemníci, kteří se zbaví
staré televize vyhozením k popelnicím uvědomují, že se jedná o nebezpečný odpad, který
může způsobit vážné zranění.
Kolik dětí pobíhá kolem popelnic, na všechno sahají, stačí,
aby do obrazovky něčím uhodily, obrazovka může bouchnout
a dítě těžce zranit. Stejně tak
záchodové mísy u kontejneru.
Kolik je tam bakterií - možnost
nákazy žloutenkou apod. A v bytových domech se pak nákaza
šíří velice rychle.
Proto nestačí, že doma mám
čisto, uklizeno, musíme se dívat
i na okolí domu a i zde dbát o čistotu a bezpečí.
Pokud nemáme auto, abychom televizi, či záchodovou
mísu odvezli do sběrného dvora,
můžeme požádat městský úřad
o pomoc. Popeláři to v žádném
případě neodvezou. Jen nesmíme být leniví a musíme se trochu
postarat i o svůj odpad. Ne se
jen dívat z okna, co se bude dít,
kdo to za mě uklidí.
Lubomír Mixa

Město Petřvald a Český svaz žen Petřvald – sídliště vyhlašují

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Zimní turnaj
Naše výsledky prvního turnaje zimní ligy:
Inter Petrovice - HEPO 2:4
Kačor 3x, Sobek
Č. Těšín - HEPO
2:0
HEPO - V. Bohumín
11:0
Sobek 5x, Lach 3x, Kačor 2x, Kaša
Orlová - HEPO
9:0
HEPO - H. Žukov
1:3
Sobek
Sestava: Klos M., Kaša J., Stavař V., Sommer V., Lach D., Sobek M.,
Kačor P., Sobotík B., Durczok A., Mrázek J.
Až na poslední dva zápasy slušně odehraný turnaj. Zatím jsme na průběžném 3. místě.
Tabulka vstřelených branek - 1. kolo (tabulka není sestavena z výsledků, ale z počtu vstřelených gólů)
FK Slavia Orlová
IRP Český Těšín
TJ Petřvald
Inter Petrovice
Sn Horní Žukov
Viktorie Bohumín

Máme nový rok, ale na stránkách RPG stále není plán oprav
2015, abych se mohl podívat, co
nás v tomto roce čeká a potěší.
Snad jej brzy zveřejní. Co nás
potěší? Mnozí měli potěšení již
na konci roku - pod stromečkem.
Obzvlášť potěšeni byli obyvatelé domu č. 1103 na Porubské
ulici, což jsem zaznamenal na
svých obvyklých procházkách
Petřvaldem. Začátkem prosince
si zde některý nájemník pořídil
zřejmě novou televizi, aby měl
o Vánocích lepší podívání. Starou televizi samozřejmě vyhodil
k popelnicím, jak jinak. Týden
před vánočními svátky zaměstnanci Městského úřadu v Petřvaldě provedli úklid odhozených
pneumatik na Porubské ulici
u železničního nadjezdu, pak
svým traktůrkem objeli Porubskou ulici, ulici Parys a posbírali
nepořádek i u popelnic u domu
č. 1103 - vyhozenou starou televizi. Dále uklidili na ulici Parys
u domu č. 1107 a 1108, kde
u kontejnerů byly delší dobu vyhozeny záchodové mísy. Člověk
by si řekl - tak na svátky bude
všude pořádek. Omyl. Sotva pracovníci městského úřadu odvezli
od domu č. 1103 starou televi-

(+ záp. v 70. l.)

…statistika v l. 1933-45 se neprováděla, kroniku z let 1969-79 si někdo přivlastnil…
Stav k 31. 12. 2014

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

A stále dokola

- 40
- 25
- 16
- 13
-9
-0

Trenéři: M. Stavař, P. Kačor, K. Pokorný, R. Milian, V. Sobek.

• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve dnech: 3. a 4. 3. 2015 od 9.00 do
17.00 hod. ve Středisku kulturních služeb Petřvald.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Sbírka je určená pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, která
je neziskovou organizací a poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie
Bližší informace vám rádi sdělíme: tel.: 224 316 800, 224 317 203
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MO ČSSD informuje

Vzácná návštěva v Petřvaldě
Jen málokdo věděl, že 17. 1.
2015 je pro petřvaldskou MO ČSSD
významným dnem, v našem městě se konala krajská konference
ČSSD. Konala se již v našem městě
podruhé. A to svědčí také o tom, že
má Petřvald jméno dobrého a kvalitního hostitele, který je schopen
v konkurenci ostatních měst kraje
zajistit akci takové úrovně.
Význam této konference se násobil i tím, že se blíží sjezd ČSSD
a bude se volit nové vedení strany. Požádat o nominaci na funkce
v čele sociální demokracie si přijeli i někteří vysocí představitelé
naší vlády. Do našeho města tak
zavítal premiér vlády ČR - přítel
Bohuslav Sobotka, ministr vnitra
ČR - přítel Milan Chovanec, ministr

zahraničí ČR - přítel PhDr. Lubomír
Zaorálek, ministr zdravotnictví ČR
- přítel MUDr. Svatopluk Němeček,
ministryně práce a sociálních věcí přítelkyně Mgr. Michaela Marksová
- Tominová, ministr pro lidská práva
– přítel Mgr. Jiří Dienstbier.
Po výčtu těchto jmen jistě chápete význam celé akce. Všichni,
kteří se na přípravě konference
podíleli, byli lehce nervózní, ale
musím říci, že jsme obstáli se ctí
a sklízeli jen chválu.
Zvlášť poděkování patří starostovi města, místnímu oddělení policie
a hlavně celému personálu kulturního domu v čele s panem Břetislavem Hečkem. O delegáty bylo
opravdu profesionálně postaráno.
Za MO ČSSD Petr Přeček

Místní soutěž ve zpěvu harckých kanárů
již po třicáté třetí a okresní soutěž
po dvacáté šesté
V měsíci prosinci probí hají
po celé České republice místní,
okresní, krajské a oblastní soutěže ve zpěvu harckých kanárů.
Také naše ZO ČSCH ZK Petřvald uspořádala místní a okresní
soutěž, která proběhla v KD Petřvald ve dnech 16.- 17. 12. 2014.
Posouzení obou soutěží provedl
posuzovatel Josef Sikora z Jablunkova - Návsí. Na místní soutěži bylo devět kolekcí kanárů a na
okresní čtyři kolekce (tj.celkem
52 kanárů).
Dosažené výsledky:
Místní soutěž:
1. místo Scholzová Milada - 355 bodů
- in memoriam
2. místo Koník Karel - 349 bodů
3. místo Ličman Josef - 346 bodů
4. místo Scholz Rudolf - 339 bodů
5. místo Křiváček Josef - 323 bodů
Okresní soutěž:
1. místo Scholzová Milada - 355
bodů

2. místo Křiváček Josef - 349 bodů
3. místo Koník Karel - 349 bodů
4. místo Ličman Josef - 343 bodů
Kolekce - to jsou 4 kanáři, ta
může dosáhnout 360 bodů, což
je ideál každého chovatele. Soutěž
byla ukončena v 17 hod předáním
pohárů vítězům. Poděkování patřilo také posuzovateli J. Sikorovi.
Pak následovalo předvádění
vítězných kolekcí. Kanáři velmi
pěkně předváděli kvalitní úryvky
písní. Na požádání chovatelů a přítomných občanů bylo předvádění
prodlouženo až na 60 minut. Za
svůj výkon byly kolekce odměněny potleskem všech přítomných.
Kromě obyvatel Petřvaldu to byli
i chovatelé z Polska a ze ZO Třinec,
ZO Havířov a ZO Ostrava.
Přejeme všem hodně zdraví
a chovatelských úspěchů i v roce
2015 v Bratislavě na 79. mistrovské mezinárodní soutěži harckých
kanárů.
Chovu zdar!
Rudolf Scholz – předseda ZO ČSCH
ZK P e t ř v a l d

Zahájení kurzu „Základní poslušnost psa“

Proč čipovat?
Nejsem bezhlavý zastánce vědeckých, technických a technologických objevů naší doby, nicméně
za jeden z nejlepších a nejpraktičtějších pro „pejskaře“ považuji
možnost čipování zvířat, zvláště
pak psů.
Je pro mě naprosto nepochopitelné, že se této vymoženosti
někteří majitelé psů brání „zuby-nehty“.
V tomto článku se v krátkosti
pokusím popsat hlavní pozitiva,
které očipování psa přinese majiteli, okolí a psu samotnému.
Pokud bude každý majitel psa
sám k sobě upřímný, nemůže nikdy zaručit, že se mu jeho pes
někdy nezaběhne. I kdyby byl sebepozornější a psa nikdy nepouštěl z vodítka nebo ze zahrady,
může nastat nepředvídatelná situace, při které nebude moci zasáhnout. Například volání přírody
při hárání fen, úlek při vhozené
petardě atd. Když budete mít psa
očipovaného a ztratí se, je pak
snadné dohledat, komu patří.

U každé odchytové služby a v každém útulku je k dispozici čtečka
čipů, takže se v co nejkratší době
se zaběhlým zvířetem setkáte. Nejenže vás to bude stát minimum
úsilí a financí (nemusíte platit za
odchyt a dny strávené psem v útulku), ale ušetříte sobě i psovi psychické a mnohdy i fyzické strádání.
V případě, že se jedná o nezodpovědného majitele, který se nesnaží svého psa hledat, nebo ho
dokonce vyhodil, tak se o takovéto zvíře musí dle platných zákonů
postarat město či obec, kde bylo
zvíře odchyceno.
Před několika měsíci jsem se
začal o tuto problematiku zajímat
a byl jsem v šoku, kolik peněz vynakládá město Petřvald za odchyt,
veterinární vyšetření a následný
pobyt těchto (v Petřvaldě) zatoulaných zvířat v útulku. Když se majitel
nedohledá a nikdo si psa z útulku
neadoptuje, platí město Petřvald
útulku veškeré náklady na tohoto
psa. Tato částka byla v roce 2013
a 2014 ve výši 700.000,- Kč/rok!!!

Pokud máte zájem sebe i svého psa něčemu naučit, či pomoci
vyřešit nějaký problém se svým
psem, rádi Vás uvítáme v neděli 1.
3. 2015 od 9.00 hod na cvičáku
ZKO Petřvald, kdy zahajujeme jarní kurz „Základní poslušnost psa“.
Vzhledem k velkému zájmu
jsme jednak posílili náš tým instruktorů, takže se budeme moci
všem plně věnovat. Také jsme jarní
kurz rozdělili na 2 části.
Příjem z poplatků za psy je přitom
třetinový, cca 240.000,-Kč/rok.
Připadají vám tyto částky neskutečně vysoké? Mně určitě!
Když si představím, co všechno
by se za ně mohlo v našem městě vybudovat …
A přitom stačí jediné, každého psa opatřit čipem, tak jako je
tomu např. v Havířově, Karviné či
Ostravě.
Naše město ušetří a majitelé psů budou lehce dohledatelní.
Tato situace je tak vážná, že se
může stát, že město Petřvald zvýší
všem majitelům psa roční poplatek, aby bylo schopné uhradit náklady za zaběhlé psy. Samozřejmě
to odnesou především ti poctiví
majitelé, kteří už své psy nechali
načipovat od štěněte.
Co se týče bezpečnosti, tak
škodlivost čipování nebyla v žádné studii prokázána…
Pevně doufám, že vám můj článek alespoň trochu ulehčí rozho-

První dvouměsíční kurz bude
probíhat v březnu a dubnu, na něj
pak plynule naváže druhá, opět
dvouměsíční část (květen-červen).
Zúčastnit se můžete se psem
jakéhokoliv věku, velikosti i rasy,
začátečníci i mírně pokročilí, stačí
jen mít chuť a výdrž …
Další podrobnosti, včetně přihlášky, naleznete na našich webových stránkách www.kkpetrvald.cz .
Za ZKO Petřvald – Petr Semanco

dování, zda si svého psa očipovat,
či nikoliv. Když pominu psychické
a fyzické strádání majitele a zvířete při jeho zaběhnutí, tak snad
bude stačit jednoduché finanční
vyčíslení.
Očipování jednoho psa stojí přibližně kolem 500,-Kč (plus
jednorázový poplatek za registraci v databázi od 0,- do 240,- Kč
dle služby). Naproti tomu odchyt
zatoulaného psa vás bude stát
cca 500 – 1.000,-Kč + za každý
den pobytu v útulku 100,-Kč +
zdravotní vyšetření a očkování
(provádí se u každého odchyceného psa)
Hluboká a nadmíru pravdivá
myšlenka na závěr: „Jsme zodpovědní za to, co jsme si k sobě připoutali, navždy jsme zodpovědní
za ty, které jsme si ochočili, jsme
odpovědní za své milé, za své děti,
za svá zvířata …“
Za ZKO Petřvald – Petr Semanco
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KULTURNÍ RUBRIKA
MALÉ OKÉNKO POEZIE
Ztráta manželky
Tak se dnes vracím
do prázdného bytu sám
Jak strašná slova
lásko kde tě mám
Proč zrovna tys musela odejít
prázdné je srdce prázdný zůstal byt
Kolik jsme toho spolu prožili
i z maličkosti jsme se těšili
Sluníčkem jsi vždy u nás byla
a v mnohem jsi mi poradila
Dnes chtěl bych zase poradit
Poraď jak mám bez tebe žít.
HARRYJAN

Poděkování Lustigovi
Tys stvořil Ditu, Katku, Tangu, Leu, Colette,
i Ludvíčka Adlera der vierteljude, kufrů zloděje.
Všichni ti chtěli slavit, smát se, milovat, i když bude je to bolet,
i z ghet, lágrů, transportů a šibenice vede cesta naděje.

Tys daroval nám spoustu moudrých knih,
kde žije se život plný a krásný i za zdmi ohrady,
kde žije matka, továrník, kurtizána i mnich,
a sní o návratu domů všichni dohromady.

Tys měl svou šťastnou šesticípou hvězdu žlutou,
musel jsi ovšem přišitou na kabátě ji mít.
Proč pak potýkat se lidé musí s pravdou krutou,
vždyť komu může vadit, že jiný je černoch, Indián, Cikán či Žid.

Tys slavný muž, známý ve velkém kuse světa,
přec jedno malilinké pouto spojuje nás,
to uvede níže mnou podepsaná věta:
„Pane Lustigu, díky, že mohl jsem i já potkat jednou Vás!“

Ing. Jaromír Lapiš
K 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim a ke 4. výročí úmrtí Arnošta Lustiga.

Pobočka
Technické muzeum Petřvald
Stálá
expozice

Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví
Projekt Dvě města – jedna tradice / Dwa miasta – jedna tradycja. Spolufinancováno Evropskou unií z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Název
Výstavy

Vládci noci

Název
Akce

Termín

Popis výstavy

17.2.201514.6.2015

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. Výstava potrvá do 14.6.2015.

Termín

Popis akce

Komentované prohlídky
k výstavě Vládci noci

11.-13.3.2015

Jarní ptáčci

17.-27.3.2015

Výroba ptáčků z různých materiálů

Velikonoce

24.3.-3.4.2015

Výroba karabáčů a košíčků ruličkováním, pro ZŠ

Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové nabízí školám a veřejnosti tradiční,
poutavou besedu o antisemitismu a holokaustu s pamětnicí Zuzanou Skácelovou
Povede ji zkušená lektorka
Jana Hlávková z Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Akce proběhne
v úterý 10. března v 10.00 hodin, rezervace míst je možná do
3. března.

Od středy 11. března budou ve
výstavní síni v Orlové probíhat jarní workshopy - interaktivní besedy
zaměřené na připomenutí velikonočních zvyků, spojené s výrobou
jarních dekorací. Workshopy jsou
určeny mateřským a základním

školám a je na ně po předchozím
objednání bezplatný vstup.
Krásu a jedinečnost hracích
strojků ze sbírek Muzea Těšínska
v orlovské výstavní síni veřejnosti přiblíží přednáška historičky
Mgr. Kateřiny Stenchlé. Mluvené

slovo doplní hudební ukázky i vybrané exponáty. Místa si rezervujte do čtvrtka 5. března, přednáška
se koná ve čtvrtek 19. března od
15.00 hodin.
Petra Juřicová,
Výstavní síň Muzea Těšínska Orlová

15

březen 2015

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům

Dne 25. února 2015 oslavila své 85. narozeniny
paní Marie Seibertová.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenost do dalších
let přeje dcera Jana s manželem, vnučka Žaneta s manželem, vnuk Daniel
s manželkou a pravnučky Kristýna, Tereza a Jana.

Marie Wawrzinová
Anastazie Kreislová
Karel Mrlina
Zdeněk Novotný
Marie Seibertová
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Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.

Narozené děti
Dne 29. března 2015 oslaví své 70. narozeniny paní Jarmila Bartalosová.
Žij blaze v plném zdraví, měj všechno, co Tě baví,
samé růže, samé kvítí, také dlouhé žití.
Životní elán a optimismus do dalších let Ti přeje manžel Vojtěch, dcera Jarmila,
zeť Arnošt, vnučka Andrejka s manželem a pravnučka Terezka.

Mariana Dubnická
Karolína Švarcová
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Richard Blaga
Leo Burisch
Naďa Hrůšová
Ludmila Kunčická

Vzpomínáme
Kdo byl milován, není nikdy zapomenut.
Dne 4. února 2015 jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí maminky
paní Ireny Riškové.
Dne 13. března 2015 vzpomeneme 2. výročí úmrtí tatínka
pana Tibora Rišky.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Markéta s rodinou,
dcera Irena s rodinou a sestra Jarmila s rodinou.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 2. března 2015 vzpomínáme 15. výročí, kdy nás navždy opustil ve věku 58 let
pan Ivan Přeček.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Věra,
dcera Monika a syn Petr s rodinami.

Čas letí a nevrátí, co vzal, jen krásné vzpomínky a velkou bolest zanechal.
Dne 8. března 2015 vzpomeneme 8. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
moje milovaná manželka, nenahraditelná maminka a nejhodnější babička
paní Anna Kapustová.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Karel,
dcera Ludmila s manželem a vnuk Dalibor.
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Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 2. března 2015
vzpomeneme nedožitých
63 let a 14. března 2015
na 3. výročí úmrtí
našeho drahého
pana Petra Kochana.
S láskou a úctou
vzpomínají s celou rodinou
maminka Naďa a manželka
Marcela s dětmi.

Dne 5. března 2015 vzpomeneme 2. výročí úmrtí mého syna pana Emila Kubiše.
Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí a zapomenout nedovolí.
Utichlo Tvé srdce, zůstal jen žal.
Kdo Tě měl, Emilku, rád, vzpomene.
Dál s bolestí v srdci neustále vzpomíná maminka a celá zarmoucená rodina.

Očím ses ztratil, ale v srdci zůstaneš navždy.
Dne 10. března 2015 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava Blachury.
S láskou a úctou vzpomínají manželka se synem, rodina Blachurova a Šnapkova.

Kdo Tě znal, ten
vzpomene, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 29. března 2015 by
se dožil můj bratr
pan Ivan Holub 70ti let.
Stále vzpomíná sestra
Jarmila s rodinou.
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Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít dál.
Dne 15. března 2015 vzpomeneme 5. výročí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka, babička a prababička paní Irena Sobková.
S láskou vzpomínají manžel Otakar, dcera Ivanka s rodinou
a syn Vlastík s rodinou.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 12. března 2015 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana Ladislava Černého z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Veronika, dcera Jana s rodinou.

Dne 16. března 2015
vzpomeneme
2. výročí úmrtí
pana Dalibora Křístka.
Vzpomínají manželka Jana,
dcera Petra a syn David
s rodinou.

To, že se rána zhojí, je jen zdání, v srdci zůstává bolest a vzpomínání.
Kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 22. února 2015 jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka pana Josefa Krmaška. Dne 9. února 2015 by se dožil 59 let.
Vzpomíná dcera Martina a vnuk Honzíček.

Dne 7. března 2015 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka, dědečka, pradědečka a tchána pana Karla Kozubka.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Jiřina, syn Vratislav
s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Dne 5. března 2013 náhle
zemřel pan Emil Kubiš.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene
manželka s rodinou.

Úmrtíí

Dne 14. února 2015 uplynulo šest let od úmrtí pana Miloše Farany z Petřvaldu,
který by se dne 21. února letošního roku dožil 89 let.
S láskou vzpomíná manželka Zdenka, syn Vladimír
a dcera Jaroslava s rodinami.

Kdo Tě znal, Ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 1. března 2015 by oslavila 71. narozeniny paní Mgr. Alena Gnidová.
Zároveň dne 13. března 2015 vzpomeneme 2. smutné výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Milan, syn Pavel s Karlou, dcera Radka
s manželem Břeťou a vnouček Lukášek.

Není nic dražšího jako srdce matky, ten, kdo jej ztratil,
jednou chudý je, kdyby měl největší statky.
Dne 9. února 2015 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí paní Milady Škutové.
Stále vzpomínají dcera Alena, vnučka Jana s přítelem a pravnoučata Andrejka,
Karinka, Kubíček a Filípek.

Až tady nebudu, zmizí jak
sen, co jsem si ponechal
pro sebe jen.
Až tady nebudu, žít bude
dál v druhých, co jsem jim
v životě dal.
S bolestí v srdci
oznamujeme všem
příbuzným a známým
smutnou zprávu, že nás
opustil náš drahý syn,
otec, bratr, strýc, synovec,
bratranec a kamarád
pan Leo Burisch.
Zesnul nečekaně v sobotu
7. 2. 2015 ve věku
nedožitých 48 let.
Zarmoucená rodina.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
Do zubní ordinace
v Petřvaldě
přijmeme zubní
instrumentářku.
Informace
na tel. 608 08 44 60
nebo 596 542 625.
Nástup možný ihned.

ARBOR
MORAVIA
PALIVOVÉ DŘÍVÍ:

špalky 600,-/prms
š pané 700,-/prms
od 8m3 doprava v obci
ZDARMA
Zimní otevírací doba:
Po-pá 8-15:30
Petřvald Klimšova 1878,
tel. 605 248 991,
59 654 20 98

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199
e-mail:
ondruch.jiri@seznam.cz

MASÁŽE
V Petřvaldě, Odborů 1180,
provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.

Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince.
Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen,
loktů, kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými
metodami: Dornova metoda, 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
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Výměna zipů u bund, kalhot, sukní, džínů, zkracování délek
a zužování kalhot i sukní, zužování a zkracování
rukávů, opravy poškozených oděvů, šití
záclon, dekoračních látek, polštářů...

Zdeňka Abendrothová
opravy a úpravy oděvů
U Kulturního domu 254, 735 41 Petřvald
mobil: 731 725 155

www.opravujiodevy.cz
e-mail: zdeniabe@seznam.cz

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

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ
IČO: 74447971,
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799.
Pravidelná kontrola
spalinových cest 330,- Kč,
vložkování, frézování,
čištění komínů a kouřovodů,
veškeré další kominické
práce. NÍZKÉ CENY

KOUPÍM dům, chatu,
popř. parcelu.
Možno i zadlužený.
Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608370379
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