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Duben 2015

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

Z OBSAHU
 Velikonoční jarmark
1. 4. 2015
 Bohoslužby
o Velikonocích

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN.

Poděkování občanům
Vážení spoluobčané, chtěli bychom touto cestou poděkovat vám všem, kteří neváháte obětovat svůj
volný čas a účastníte se jednání Zastupitelstva města Petřvaldu.
Zvláštní poděkování navíc patří těm z vás, kteří na zastupitelstvu neváháte otevřeně a veřejně projevit svůj názor či připomínku.
Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, jakýkoliv váš podnět nás zajímá.
Vaše rada města

 Bahnitý prostor u pneuservisu
se bude v roce 2016 rekultivovat s využitím dotačního
programu. Pravděpodobně by
zde měla vzniknout oddychová
zóna. Zpracování návrhu bylo
zadáno studentům stavební
fakulty VŠB. Vítězné vizualizace budou následně zveřejněny.
Studenti dostali toto zadání
z důvodu úspory financí a také
pro jejich nezatížený moderní
pohled.

 Probíhá jednání o trase linky
č. 93. Chceme propojit ZŠ Školní, ZŠ Masarykova, MěÚ.
 V letošním roce plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Ostrava opravu silnice
I/59 v úseku průtahu městem
Petřvald (viz Příloha). Plánovaná oprava bude prováděna
dle předpokladu v km 3,075
– 5,200 provozního staničení
(v závislosti na množství přidělených finančních prostředků).
V současné době je připravován diagnostický průzkum, po
kterém bude následovat příprava veřejné zakázky na opravu
této komunikace. Plánované za-

 Koncert PSMU
25. 4. 2015
 Slet čarodějnic
30. 4. 2015

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat

INFORMACE Z RADNICE
 Připravuje se výběrové řízení
na pronajímatele víceúčelové
sportovní haly. V budoucnu by
se měl areál rozšířit o další volnočasové aktivity.

 Pozvánka na vernisáž
16. 4. 2015

hájení opravy je pak předběžně
stanoveno na 9/2015.
 Dotace ČEZ na rekonstrukci
zahrady MŠ Šenovská, ve výši
1 mil Kč, nebyla schválena.

6. května 2015
v 17.00 hod.
v kulturním domě.

 S fa. DIGIS, která každoročně
zajišťuje digitální mapy našich
interních systémů, se nám po
jednání s jednatelem firmy
a optimalizaci podařilo ušetřit
cca. 140.000,- Kč, při podpisu
smlouvy na 2 roky.

UZÁVĚRKA

 Snažíme se o dotace ze všech
možných programů EU, ministerstev, kraje, Euroregionu atd.
na další rozvoj města Petřvald.

Termíny uzávěrek
dalších čísel novin
jsou zveřejněny na

Ing. Jiří Lukša, starosta
a Rostislav Balwar, místostarosta

TERMÍN UZÁVĚRKY
KVĚTNOVÝCH
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
JE 8. DUBNA 2015

www.petrvald.info
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Hospodaření města Petřvald s finančními prostředky
Reakce na diskusi k dané problematice na zasedání zastupitelstva města dne 4.3.2015.
Po mé osobní konzultaci s odborníky v oblasti ekonomie a práva
je vysvětlení pojmů dluh a zadluženost následující. Jestliže si právnická (nebo fyzická) osoba půjčí
finanční prostředky u kteréhokoliv
peněžního ústavu, vzniká této oso-

bě dluh a tím se stává zadluženou.
Jakákoliv debata na toto téma
byla tudíž zcela bezpředmětná.
Stav finančních prostředků
města Petřvald ke konci února
2015 /tyto finanční prostředky nejsou zahrnuty do rozpočtu města/
Fond rezerv a rozvoje: 21 mil. Kč
Podílové listy:
15,85 mil. Kč

Město Petřvald má uzavřenou smlouvu o úvěru s ČS, a.s.
na realizaci stavby radnice.
Úvěr je možno čerpat do výše
20 mil. Kč. Dosud je vyčerpáno 4,065 mil. Kč. Tento dluh již
město Petřvald započalo splácet
v lednu 2015. Dočerpání úvěru do výše 20 mil. Kč se předpokládá v měsíci červnu 2015.

Úvěr bude dle smlouvy doplacen
v roce 2024.
Na základě aktiv a pasiv finančních prostředků lze konstatovat, že město Petřvald není
předlužené.
Ing. Jiří Lukša, starosta

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
PANA PETRA DVOŘÁČKA, ČLENA ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1) Můžete něco říci
o sobě?
V našem městě bydlím přes dvacet let.
Je mi 43 let, jsem 22
let ženatý a mám dvě
děti. Dcera letos maturuje a syn chodí do
páté třídy. Já pracuji
v ArcelorMittal Ostrava na pozici technolog.

Svůj volný čas se
samozřejmě snažím
věnovat především
rodině, ale také mým
koníčkům. Sám sebe
bych se označil za aktivního člověka. Rád
jezdím na kole, in-bruslích, se synem
chodíme na ryby. Baví
mne také práce kolem
domu, kde je pořád
co dělat.

2) Ve které oblasti se v rámci
práce pro město angažujete?
V zastupitelstvu působím třetí
volební období. Jsem rád, že díky
občanům se i v tomto volebním
období mohu na rozvoji našeho
města tímto způsobem podílet.
V předchozích obdobích jsem působil v kontrolním výboru a také
nyní jsem byl zvolen jeho předsedou. Kontrolní výbor považuji
za velmi důležitý, je vlastně kontrolním orgánem zastupitelstva
a rady.

3) Jaké je vaše motto nebo životní postoj?
Já se snažím žít tak, abych se
nemusel stydět za svá rozhodnutí
či za to, co jsem vykonal. A mým
mottem by mohlo být „ Nečiň nikomu nic, co by se nelíbilo i tobě!“
V závěru bych chtěl našim obyvatelům města popřát, aby se jim
v našem městě líbilo a byli spokojeni
s naší činností v zastupitelstvu. A pokud mají jakékoliv dotazy či připomínky, aby neváhali a nestyděli se s nimi
přijít na zasedání zastupitelstva.

PANÍ KAMILU KANTOROVOU, ČLENKU ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1) V Petřvaldu bydlím již 34 let, tudíž
mohu tvrdit, že Petřvald je pro mne srdeční záležitost.
Mám zde spousty známých, ale také
nejbližší rodinu. Žiji
na Zaryjích se svým
manželem a synem
téměř 21 let. A tuto
část města bych neměnila.
Měla jsem možnost vyzkoušet různá pracovní

odvětví, ale až práce v Domě s pečovatelskou službou
v Petř valdě splnila
má očekávání. Práce s lidmi, ale hlavně
pro lidi, mne naplňuje a tuto práci dělám
se ctí.
Mám spousty koníčku. Ráda si přečtu
dobrou knížku, jezdím
na kole, během letního období pracuji na
zahrádce, ale mezi mé největší

záliby patří především procházky
s neteří Viktorkou, se kterou se
snažím trávit co nejvíce volného
času. Celkově se snažím žít aktivně a svůj volný čas si ráda plánuji.
2) Vždy jsem se snažila být
prospěšná v rámci města Petřvaldu, ať už šlo jen o symbolické
události, nebo o složitější situace. Každý občan svého města by
se měl snažit dělat město krásnější a myslet na budoucnost
další generace. Jako členka zastupitelstva mám tu čest být pro-

spěšná v širším rozsahu a být
součástí změn pro lepší Petřvald.
Radou města jsem byla jmenovaná předsedkyní bytové komise
a sociálního zabezpečení. S členy komise se snažíme ulehčit našim občanům v tíživých situacích
přiřadit vhodné byty, kdy z jakéhokoliv důvodu nemohou v dosavadních bytech setrvat.
3) V osobním i v pracovním
životě se snažím držet motta:“
Nikdy nedělej ostatním to, co nechceš, aby dělali oni tobě“.

PANÍ JARMILU SKÁLOVOU, ČLENKU ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1) Možná je pro některé má odpověď notoricky známá, přesto
uvedu některé údaje. Od loňského roku
jsem starobní důchodkyně. Dvacet let jsem
působila v samosprávě města Petřvaldu
jako uvolněná místostarostka/16 let/
a poslední 4 roky na
pozici starostky města. V současné době
jsem babičkou čtyř vnoučátek,
z toho poslední Lucinka se narodila 18.února letošního roku.
2) Byla jsem radou města navržena členkou školské rady při
ZŠ a ZUŠ Školní. K této volbě
radní zřejmě vedla moje zkušenost v oblasti školství. A to ze-

jména proto, že jsem
do uvolněné funkce
odešla ze školství z pozice speciálního
pedagoga. Budu se
snažit být nápomocná vedení školy při
řešení jejich problémů v rámci pravomoci
samosprávy. Vedení
školy má moji důvěru,
neboť po celou dobu
mého působení v samosprávě jsem měla
možnost sledovat práci ředitelů dříve pana ředitele Mgr. R.Torže,
dnes Ing. Z.Kozlovské. Uvědomila
jsem si, jak je mnohdy jejich práce složitá a náročná a také to, že
máme kvalitní vedení školy. A od
toho, abychom jim pomohli mnohdy složité situace řešit, jsme tu
my -zástupci samosprávy. V přípa-

dě potřeby jsem připravena jejich
požadavky přednést jak vedení
města, tak v nejvyšším samosprávném orgánu města - zastupitelstvu.
3) Mé motto po celou dobu
mého působení v uvolněné funkci bylo:“ Buď dobrým starostou
(místostarostou) i těm, kteří tě
nevolili“. Mám za to, že jsem se
celou dobu dvaceti let o naplňování tohoto hesla snažila. Ale jak
se říká - postavíš zlatou kapličku
a polovina lidí tě bude chválit a ta
druhá tě zavrhne. Tak to holt v životě (zejména politickém) chodí.
A nyní mi dovolte něco z jiného
soudku. Chtěla bych vyjádřit své
poděkování všem, kteří se zasadili
o to, že od 1. března 2015 sběrny
pro výkup kovů nevyplácí peníze

na ruku za výkup šrotu, ale peníze sběrači kovů dostanou na účet
nebo složenkou. To byl dlouhodobý
boj starostů měst a obcí převážně z našeho Svazu měst a obcí
okresu Karviná směrem k zabránění rabování železného šrotu
v obcích a městech. Doufejme
tedy, že tímto pominou situace,
kdy chybí kanálový poklop a občan
je mnohdy v ohrožení života, protože může do šachtice spadnout
zejména v noci a tam, kde by to
nečekal. Doufám, že se tímto zabrání zcizování kovových prvků na
hřbitově, krádeže kovů v místních
zahradách u našich občanů a také
krádeže na novostavbách. Na tomto příkladu jsem si potvrdila, že
pokud se spojí větší skupina osob
se společným zájmem, může vše
skončit úspěchem.
Za rozhovory děkuje redakční rada.
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY

Informace pro občany

6. schůze Rady města Petřvaldu se konala 12. února 2015
RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na pozemích města.
• o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběr poskytovatele hlasových a datových služeb pro
město Petřvald“, schválila zadávací dokumentaci a jmenovala
komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
• o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Šenovská č.p. 356,
735 41 Petřvald“, schválila zadávací dokumentaci a jmenovala komisi pro otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek.
• o uzavření darovací smlou vy mezi dárcem: Depos Horní
Suchá, a.s. a obdarovaným:
městem Petřvald, za účelem
poskytnutí fin. daru 20.000,- Kč
na zajištění úkolů vyplývajících
ze zákona o obcích v roce 2015.
• o uzavření dodatku ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
dopravní obslužnosti na území
města Petřvald, uzavřené dne
15. 1. 2009, v platném znění
se společností ČSAD Karviná,
a.s., kterým se mění pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015 výše prokazatelné ztráty
dopravci za rok 2015 v částce
747.789,- Kč.
• o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na
území města Petřvald, uzavřené dne 20. 1. 2009, v platném
znění se společností ČSAD Havířov a.s., kterým se mění výše
prokazatelné ztráty pro období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
na částku 2 215.102,- Kč.
• o udělení Pamětní plakety města
Petřvaldu Bc. Šárce Návratové,
vedoucí učitelce odloučeného
pracoviště MŠ K Muzeu 257,
Mgr. Zdeňce Jarolímové a p.
Blance Ryšánkové, učitelkám
ZŠ a ZUŠ Školní jako ocenění
za „Příkladný přístup k pedagogické činnosti“, u příležitosti Dne
učitelů 2015.

• o zařazení akce „Petřvaldský
letní otvírák“ do Plánu kulturních akcí města Petřvald pro
měsíc červen dle návrhu předloženého předsedou komise školství, tělovýchovy a kultury.
• rozhodla o p odání žádosti
o dotaci z programu „Podpora
bydlení pro rok 2015“ pro podprogram 117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro
rok 2015“ pro dotační tituly „Pečovatelský byt a Vstupní byt“
na projekt „Stavební úpravy za
účelem změny užívání domu čp.
1738 na Dům s pečovatelskou
službou v Petřvaldě“.
• o podání Žádostí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního prostředí na zateplení budovy Mateřské školy K Muzeu čp.
257 v Petřvaldě.
• o uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr.
Vladimírem Faranou, advokátem, za cenu 400,- Kč za hodinu (bez DPH).
• o uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr.
Tomášem Štípkem, advokátem,
za cenu 500,- Kč za hodinu (vč.
DPH).
• o uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb se společnosti KVB advokátní kancelář
s.r.o., za cenu 1 590,- Kč za
hodinu v rámci balíčku služeb
Basic.
• o uzavření smlouvy o zajištění programu a technického zabezpečení Dne tradic 2015
konaného dne 12. 9. 2015
s panem Břetislavem Hečkem,
za cenu 114 500,- Kč a o uzavření smlouvy o zajištění programu s firmou Wegarest s.r.o., za
cenu 36 000,- Kč bez DPH.
• o uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užití softwaru Stavební úřad a Přestupky za cenu
6.795,- Kč bez DPH a o uzavření Smlouvy o technické podpoře
softwaru Stavební úřad a Přestupky za cenu 6 795,- Kč bez
DPH čtvrtletně s firmou VITA
software, s.r.o.
• o uzavření dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností

Důvody, na základě kterých
se vedení města rozhodlo ke
zvýšení nájemného v některých
městských bytech:
1. Investice do bytového fondu.
Do roku 2010 byla z 90% bytového fondu vyměněna dřevěná okna za plastová, v mnoha
bytových domech byla provedena nová instalace elektro.
Náklady na údržbu bytového
fondu za období 2010 -2014
činily cca 2 mil. Kč.
Město Petř vald připravuje
nová pravidla pro rekonstrukci bytů .

•

•

•

•

Město Petřvald usiluje o získání dotací na revitalizaci bytových domů.
2. Sjednocení výše nájemného
pro všechny nájemce.
Původní nájemci platí od 1. 1.
2010 částku 28,59 Kč/m2 .
Ná jemníci, k teř í uzav ř eli
smlouvu po 1. 1. 2013, platí
35,- Kč m2 .
3. Dle cenové mapy pro město
Petřvald představuje orientační nájemné v místě a čase
obvyklém částku 57 Kč/m2.
Ing. Jiří Lukša, starosta

vlastníků kanalizací provozně
souvisejících se společností
RPG Byty, s.r.o.
o provedení rozšíření veřejného osvětlení na ulici K Pískovně od domu č.p. 299 směrem
k ulici Michálkovické na základě žádostí občanů, kteří tuto
komunikaci využívají při cestě k autobusovým zastávkám.
Předpokládané náklady činí
80.000,- Kč vč. DPH.
o uzavření Ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné
energie a nosných médií mezi
městem Petřvald a společností Veolia Energie ČR, a.s., pro
objekty Dům s pečovatelskou
službou, by ty ul. Březinská
a Kulturní dům v Petřvaldě na
rok 2015.
o zvýšení nájemného v bytech
ve vlastnictví města Petřvaldu
na částku 34,30 Kč/m². Zvýšení nájemného se týká nájemníků v bytech, kde činí nájemné
28,59 Kč/m². Zvýšené nájemné
bude hradit nájemce počínaje
třetím kalendářním měsícem po
dojití návrhu (§ 2249, odst.3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník).
o uzavření smlouvy o dílo na vytvoření internetové prezentace
za cenu 14 900,- Kč bez DPH,
o uzavření smlouvy o zřízení
a provozu interaktivní mapy za
cenu 0,- Kč a o uzavření smlouvy o provozu internetové prezentace a poskytování dalších
webhostingov ých služeb za
cenu 4 900,- Kč bez DPH ročně

se společností Galileo Corporation s.r.o..
• o uzavření smlouvy o dílo se
společnosti FABEX MEDIA s.r.o.
na zajištění přehledu informací
o dění ve městě na DVD nosičích a pořízení audiovizuálních
záznamů z jednání zastupitelstva města za cenu 7 500,- Kč
bez DPH měsíčně.
• o uzavření Smlouvy o roznášce
propagačních materiálů s Českou poštou s.p..

pořízení kompostérů pro občany města Petřvald a na pořízení
štěpkovače, velkoobjemových
kontejnerů a vysavače listí pro

město Petřvald v rámci Operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP).

RM jmenovala Bc. Lukáše Jedlinského členem komise bytové a sociálního zabezpečení, Jana Piecha
členem komise dopravní, Břetislava Sojku členem komise pro
místní rozvoj, výstavbu a životní
prostředí, Mgr. Ivanu Pálovou členkou komise školství, tělovýchovy
a kultury, Michaelu Jančiovou členkou komise školství, tělovýchovy
a kultury.
RM vzala na vědomí
• výkaz o plnění rozpočtu k 31. 1.
2015.
• vyhodnocení smluv o nájmu,
provozování a údržbě tepelného
hospodářství a na prodej tepla
za rok 2014.
• v ýroční zprávu o posk y to vání informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., v platném
znění za rok 2014.
• předloženou zprávu o činnosti
knihovny města Petřvald za rok
2014.

6/1. schůze Rady města Petřvaldu se konala 4. března 2015
RM rozhodla
• o podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ z programu
„Oranžový přechod“ pro osvětle-

ní dvou stávajících přechodů pro
chodce na ul. Šenovská a ul. Závodní.
• o podání žádostí o dotaci na
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3. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 4. března 2015
ZM rozhodlo o bezúplatném nabytí části pozemku parc. č. 6401
o výměře 411 m2 (nově označeno
jako parc. č. 6401/2) kat. území
Petřvald u Karviné, která je ve
vlastnictví Moravskoslezského
kraje, formou darovací smlouvy.
ZM neakceptuje přednostní nabídku prodeje nemovitého majetku
společnosti RPG Byty, s.r.o. a to

pozemku parc. č. 1013, součástí
je stavba-budova č. p. 311, v kat.
území Petřvald u Karviné za kupní cenu ve výši 1.550.000,- Kč.
ZM jmenovalo předsedou finančního výboru Miloslava Heska.
ZM svěřuje podle § 104 odst. 1
zákona o obcích, v pl. znění, místostarostovi v samostatné působnosti odpovědnost za koncepční

Město Petřvald nabízí
volná pracovní místa
Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního
místa:
1. referent správního odboru: vedení podatelny, výpravny, spisovny,
zveřejňování dokumentů na úřední desku, správa webových stránek města a facebooku, zajištění vydávání Petřvaldských novin,
další administrativní činnosti.
2. referent finančního odboru: vedení poklady (příjmová, výdajová),
výkon státní správy na úseku povolování výherních hracích přístrojů a výkon souvisejících agend, další administrativní činnosti.

řešení a plnění úkolů v oblasti
investorské činnosti a odboru výstavby a ŽP.
ZM rozhodlo
• o pojmenování náměstí před
novou radnicí v Petřvaldě názvem náměstí Gen. Vicherka
a o umístění pamětní desky.
• o účasti na dražbě nemovitostí pozemek parc.č. 3829/1
o výměře 1085 m2 - trvalý travní porost a pozemek parc.č.
3837/24 o výměře 46 m2 – orná
půda, vše v k.ú. Petřvald u Karviné.
• financovat projekt „Stavební
úpravy za účelem změny užívání domu čp. 1738 na Dům
s pečovatelskou službou v Petřvaldě“ z vlastních zdrojů ve
výši 21,8 mil. Kč, což je cca
81,25 % celkových nákladů
projek tu, dále zajistit jeho
předf inancování, průběžné

profinancování během realizace projektu, uhradit 100 %
nezpůsobilých výdajů projektu
v situaci, kdy bude projekt vybrán k poskytnutí dotace, zajistit provozování podporovaných
bytů.
• o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
30 tis. Kč Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie MS kraje, Územní odbor
Karviná, Obvodnímu oddělení
Petřvald.
ZM stanovilo podle § 71 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce
členům Zastupitelstva města Petřvaldu, kteří nejsou pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněni, pro
rok 2015 paušální částkou ve výši
130,- Kč/hod.

INFORMACE ODBORU SPRÁVNÍHO

Předpokládaný nástup : 1.6.2015

ZTRÁTY A NÁLEZY

Bližší informace: veřejná výzva na obsazení pracovního místa vč.
dalších podmínek a předpokladů je zveřejněna úřední desce městského úřadu, na elektronické úřední desce městského úřadu popř.
na internetových stránkách www.petrvald.info v sekci Zaměstnání.

V měsíci únoru 2015 byl Městskému úřadu v Petřvaldě odevzdán tento nález:
•

SIM karta do mobilu

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.

Termín pro podání přihlášky: 20.4.2015
Kontakt: 596 542 902

Bc. Ivana Rajdusová

Mgr. Eva Kaňová, tajemnice

Rekonstrukce sprch a toalet v bývalém kulturním domě (č.p. 1504)
Během měsíce ledna a února
2015 provedlo středisko údržby
města Petřvald rozsáhlou rekonstrukci toalet a sprch v bývalém
kulturním domě. Určité prostory

jsou dlouhodobě pronajaty TJ Petřvald, oddílu kopané (HEPO). Archaické a z poloviny nefunkční
toalety byly vyměněny za nové,
krásné a moderní. Byla zrekon-

struována taktéž koupelna. Takto
zmodernizované prostory budou
sloužit samozřejmě našim fotbalistům, jejich soupeřům, fanouškům a všem občanům, kteří

se zúčastní různých sportovních
a kulturních akcí konaných v tomto areálu.
Ing. Jiří Lukša, starosta
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INFORMACE FINANČNÍHO ODBORU
Výkaz o plnění rozpočtu k 28. 2. 2015

(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
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
v tom paragraf
Splátky půjček od obyvatelstva
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

71700

71700,00

12359,30

15 285

15 285

2784,00

3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků

3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 Požární ochrana

1 679

1 679

0,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

4 640

4 640

0,00

14 325

14 325

603,20

2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly

0

0

0,00

0

0

0,00

3 933

3 933

405,85

30 860

30 860

6561,60

0

0

0,00

3 800

3 800

1843,21

240

240

52,66

3,20

3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí

75

75

0,00

274

274

8,98

3 472

3 472

305,53

3392 Zájmová činnost v kultuře

1700

1700

9,26

3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

399

399

132,77

400

400

60,07

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

908

908

3,79

24,98

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

540

540

0,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže

25

25

0,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

70

70

0,00

3612 Bytové hospodářství

6 810

6 810

891,62

4 858

4 858

533,88

545

545

21,62

0

0

0,00

3639 Komunální služby

9 504

9 544

1357,40

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

8 120

8 120

1064,15

50

50

0,00

2 750

2 750

1,82

15

15

0,00

0

0

0,00

150

150

0,00

1320

1320

135,07

3 000
10663

3 000
10663,00

1956,66

55

55

12,00

200

200

0,00

3631 Veřejné osvětlení

4,56

3632 Pohřebnictví

18

18

3633 Výstavba a údržba místních inž sítí
162

162

33,54

2

2

0,00

40

40

12,88

3729 Ostatní nakládání s odpady

100

100

16,68

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

482

482

126,00

3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody

133,08

3900 Ostatní činnosti - služby pro obyvatelstvo

80

80

4350 Domovy pro seniory
4351 Osob.asistence,pečov.služba…

7 796

7 796

1334,33

30

30

29,96

4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče

237

237

18,91

52,54

5212 Ochrana obyvatelstva

10

10

0,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

30

30

0,00

5511 Požární ochrana - profesionální část

10

10

0,00

1064

1064

29,52

436

255

255

65,81

370

370

0,00

280

280

66,89

0

0

0,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí

2 088

2 148

292,42

45 029

45 029

1998,79
7,81

220

220

33,58

6171 Činnost místní správy

0

0

10,52

6310 Obecné výdaje z finančních operací

60

60

20

20

2,80

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

345

345

0,00

6399 Ostatní finanční operace

50

50

-927,31
30,10

14,52

0

0,00

0,00

0

0,00

14,52

3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

15626,1

15626,1

513,85

Tř. 4 Přijaté dotace celkem

15626,1

15626,1

513,85

0

30,01

1000

1000

0,00

115746

115876,01

8391,06

6402 Finanční vypořádání minulých let
6409 Ostatní činnosti j.n.
VÝDAJE CELKEM

Stavy na bankovních účtech k 28. 2. 2015
Základní běžný účet
Fond rezerv a rozvoje

7 887 463,60 Kč
24 012 107,81 Kč

Podílové listy Fond řízených výnosů
Hodnota k 31. 12. 2012
Hodnota k 31. 12. 2013
Hodnota k 31. 12. 2014
Hodnota k 28. 02. 2015

15 848 552,54
15 833 993,07
15 795 914,43
15 850 792,47

98 664 095 98 664 095 98 664 095

Konsolidace příjmů (- pol. 4134)

675 000

675 000

675 000

PŘÍJMY CELKEM

97989,1

97989,10

14844,33

III. FINANCOVÁNÍ
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

5157,26

5287,36

-2921,35

14519,65

14519,65

0,00

-1920,00

-1920,00

-320,00

8127 Odprodej podílových listů
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)

26

9,42

0,00

PŘÍJMY CELKEM

26

0,00

0

8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.

158,04

3319 Ostatní záležitosti kultury

15

9,58

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

1526,02

200

115

8115 Změna stavu peněžních prostředků

9751
1 559

3314 Činnosti knihovnické

15

115

Položka

9751
1 559

3113 Základní školy

200

0,00

Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)

3111 Předškolní zařízení

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

11,91

v tom položka

274,08

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2

3111 Příjmy z prodeje pozemků

117,00

3 645

29,58

0

Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem

705

3 645

381,32

2

6310 Obecné příjmy z finančních operací

705

2212 Silnice

1014 Ozdravování hospodářských zvířat

400

0

6171 Činnost místní správy

Skutečnost

1475

436

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Upravený
rozpočet

400

3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3612 Bytové hospodářství

Schválený
rozpočet

1475

2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
3111 Předškolní zařízení

Funkční třídění - paragraf

0,00

0,00

-3211,92

17756,91

17887,01

-6453,27

Kč
Kč
Kč
Kč

Ing. Šárka Lehnerová, vedoucí finančního odboru
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INFORMACE ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OČKOVÁNÍ PSŮ
Termín:

12. května 2015

Stanoviště:

zastávka U Kaple
u hřiště HEPO
Podlesí, prostranství u fa TRIAS
Březiny, hasičská zbrojnice
Městský úřad

Cena:

očkování 120,- Kč

08.00 – 08.30 hod.
09.00 – 09.30 hod.
10.00 – 10.30 hod.
11.00 – 12.00 hod.
13.30 – 16.00 hod.

Každý pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem.
Možnost zakoupení tablet na odčervení i antiparazitálních prostředků.
Chovatelům, kteří si od 1.3.2013 vzali nebo vezmou do péče toulavého psa, odchyceného na katastru města Petřvald, bude poskytnut jednorázový věcný dar (krmivo pro psy) ve výši max. 1000,- Kč. Chovatel může
po 6 měsících, kdy má psa v péči, požádat město Petřvald o poskytnutí
tohoto věcného daru za předpokladu, že doloží protokol o převzetí psa do
péče, vystavený útulkem, doklad o přihlášení psa a zaplacení poplatku.
Žádost bude projednána vždy na nejbližším zasedání rady města.
18.2.2015

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 2. ČTVRTLETÍ 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
duben
květen
červen
1.,
5., 6.,
2., 3.,
8., 9., (středa, čtvrtek)
12., 13.,
9., 10.,
14., 15.,
19., 20.,
16., 17.,
21., 22.,
26., 27.,
23., 24.,
28., 29.,
30.,
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
duben
květen
16.
14.

červen
11.

3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí-úterý)
duben
květen
červen
27., 28.,
4., 5.,
1., 2.,
11., 12.,
8., 9.,
18., 19.,
15., 16.,
25., 26.,
22., 23.,
29., 30.,

Ing. Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí

VÝKUP KOVŮ
Za odevzdaný kovový šrot by lidé již neměli dostat zaplaceno
takzvaně na ruku. Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, totiž od 1. března 2015 zakazuje výkup kovů od fyzických osob za hotovost. Omezení výkupu pouze
na bezhotovostní platby má podle ministerstva životního prostředí
zabránit krádežím kovů.

Město Petřvald nabízí k pronájmu
nebytový prostor v Petřvaldě
na Šenovské ulici čp.1.
Jedná se o prodejnu a sklad o výměře 128,89 m2
Bližší informace poskytneme na
tel. čísle - 596 542 915 pí Šopová.

Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí, tel.:596 542 909.

Kanalizace v městě Petřvald
Tak jak již byli občané informováni, má město Petřvald na svém
území vybudováno a dáno do provozu cca 15,5 km nových tras
splaškové kanalizace mimo trasy
G a G1 na ul. V Zimném dole, které
jsou závislé na dokončení stavby
„Odkanalizování okrajových částí
města Orlová“. Vzhledem k tomu,
že jednotlivé stoky byly dávány do
provozu průběžně od srpna 2013
do září 2014, nemohou být na ně
napojeny zdaleka všechny nemovitosti, ke kterým byla vybudována kanalizační odbočení. Tímto
došlo k vysokému propadu fakturovaných odváděných vod v roce
2014, z důvodu kterého měla být
cena stočného pro nemovitosti
napojené na nově vybudovanou
kanalizaci vyšší o 27 % oproti
ceně stočného v ostatních částech města.
Na základě přání města Petřvald zajistit jednotnou regionální
cenu stočného pro celé jeho území pro rok 2015 byla vzniklá situace s provozovatelem - SmVak
Ostrava a.s., projednána. Výsledkem tohoto jednání bylo schválení
dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu

a provozování kanalizační sítě
a čistírny odpadních vod v Petřvaldě. Na základě tohoto dodatku je
na celém území města Petřvaldu zachována pro rok 2015 cena
stočného 31,88 Kč/m3 (bez DPH),
36,66 Kč/m3 (vč. 15% DPH).
Tímto rovněž upozorňujeme
občany města Petřvaldu, že dle
ustanovení § 3 odst. 8 zák.
č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, v platném znění,
je uvedeno: „Obecní úřad může
v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního
pozemku nebo staveb, na kterých
vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se
na kanalizaci v případech, kdy je
to technicky možné“.
Z výše uvedeného vyplývá, že
pokud byla vlastníkům nemovitostí v rámci předmětné stavby
vybudována kanalizační odbočení
pro jejich nemovitost, měli by tito
vlastníci po vydání územního souhlasu zdejším stavebním úřadem
provést napojení svých kanalizačních přípojek na trasu nových řadů
splaškové kanalizace.

Před výstavbou kanalizační přípojky je nutno učinit tyto kroky:
1. zpracovat „projektovou dokumentaci“ přípojky: jednoduchý
technický popis záměru s příslušnými výkresy
2. předložit stanoviska
a) MěÚ Petřvald, MěÚ Orlová,
popř. rozhodnutí dotčených
orgánů podle zvláštního předpisu
b) uzavřít smlouvy s vlastníky
pozemků, ve kterých bude
přípojka umístěna, případně
doložit souhlas osob (smlouvu), které mají k pozemkům
jiná práva – např. věcná břemena, zástavní právo
c) doložit doklady prokazující
vlastnické právo žadatele,
nelze-li ověřit v KN
d) předložit vyjádření provozovatele kanalizace – Sm VaK
Ostrava a.s., ke stavbě kanalizační přípojky pro územní
souhlas
3. požádat o územní souhlas u stavebního úřadu
K bodu 1. Místo napojení je
možno vyčíst z projektové dokumentace hlavního kanalizačního

řadu, která je k dispozici na odboru výstavby a ŽP. V této dokumentaci je rovněž možno orientačně
zjistit výskyt podzemních a nadzemních sítí.
K bodu 2. odst. b) Smlouvy je
nutné uzavírat pouze v případě,
že přípojka bude umístěna kromě vlastního pozemku i v cizích
pozemcích, případně jsou na pozemcích věcná břemena nebo jiná
práva – např. zástava pozemku.
K bodu 2. odst. d)Vyjádření SmVaK Ostrava a.s. – viz. informace
na www.smvak.cz
K bodu 3. Nutno doložit kopii
katastrální mapy.
Další informace jsou zveřejněny na www.petrvald.info v sekci
KANALIZACE.
Dotazy týkající se výstavby kanalizace vám zodpoví pracovnice
Městského úřadu Petřvald, který
sídlí na ul. Gen. Svobody čp. 511
v Petřvaldě, nejlépe po předchozí telefonické domluvě: Šopová
Marcela, kancl. č. 4, tel. 596 542
915, sopova@petrvald-mesto.cz.
Marcela Šopová,
referent odboru výstavby
a životního prostředí
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TŘÍDĚNÍM ODPADŮ

DO ZELENĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB

- dodržujeme zákon o odpadech a obecně závaznou vyhlášku města
- snižujeme náklady obce na odstranění směsného komunálního odpadu
- chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem
materiálů

JAK TEDY SPRÁVNĚ TŘÍDIT?
DO ŽLUTÝCH PYTLŮ A ŽLUTĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ:
- PET láhve - sešlápnuté (i s víčky)
- kelímky od másla, jogurtů a jiných potravin
- obaly od drogistického zboží - plastové obaly od šamponů, tekutých mýdel, aviváže, tekutých prášků, kosmetiky
- igelitové tašky a sáčky
NEPATŘÍ:
- guma, pneumatiky, molitan, kabely, polystyrén, tuby od silikonů
- výrobky z PVC, podlahové krytiny, lina, vědra, stolní nádoby, plastový
nábytek…
DO ČERNÝCH PYTLŮ A HNĚDĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ:
- biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)
- zbytky jídel rostlinného původu
- zbytky z ovoce a zeleniny
- zbytky pečiva a obilnin
- tráva, listí, odpad z květin, drobné větvičky
- kávový odpad, čajové sáčky
NEPATŘÍ:
- zbytky jídel živočišného původu - maso, kosti, kůže
- skořápky od vajíček
- fritovací olej
- jednorázové pleny
- uhynulá zvířata
- trus zvířat, zvířecí srst
- objemné větve
- popel, cigarety

PATŘÍ:
- nevratné láhve od nápojů, dětské výživy, kompotovaného ovoce a zeleniny (bez kovových či plastových uzávěrů)
- sklo barevné i bílé
- rozbité sklo, např. výplně z oken, dveří
NEPATŘÍ:
- zrcadla, porcelán
- drátěné sklo
- žárovky, zářivky, výbojky
- televizní obrazovky
- automobilová skla
DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PATŘÍ:
- sáčky z vysavačů
- zbytky masa, ryb, uzenin, kostí,
- trus zvířat
- popel (zcela vychladlý)
- použité čistící utěrky, houby
- keramika
- hygienické potřeby – vaty, vatové tyčinky
- jednorázové pleny
- silně znečištěné nebo ne zcela vyprázdněné obaly
NEPATŘÍ:
- biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)
- papír, lepenka
- skleněné láhve, kovy, plasty
- léky a odpady obsahující nebezpečné látky
(barvy, laky, chemikálie, rozpouštědla, žíraviny…)
- staré elektrické a elektronické přístroje
- objemný odpad – nábytek, dřevo, korek, koberce…
- stavební odpad
- úsporné zářivky a výbojky
- použité baterie
DO BÍLÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB

DO MODŘE OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ:
- noviny, časopisy
- knihy, brožury, sešity
- rozložené papírové krabice
- čisté papírové obaly a sáčky
- karton, reklamní letáky
- kancelářský papír
- tetrapakové obaly od mléka, džusů, vína, atd.
NEPATŘÍ:
- použité papírové kapesníčky a ubrousky
- jednorázové pleny
- uhlový papír (kopírák), pauzovací papír
- voskovaný papír, mastný papír
- papírová plata od vajec

je možné odkládat nepotřebné oděvy, boty, kabelky, tašky, povlečení, ručníky, oděvní doplňky i funkční nepotřebné hračky. Odložené věci jsou po
vytřídění dále nabízeny k charitativním účelům.
Předem vytříděné odpady lze také
odevzdat do sběrného dvora na ulici
Ostravská.
PŘED ODLOŽENÍM VEŠKERÝ ODPAD
ZBAVTE NEČISTOT A ZMENŠETE POKUD MOŽNO JEHO OBJEM!

Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby
a životního prostředí, tel.:596 542 909.

OCHRANA VČEL
Upozorňujeme, že dle § 51,
odst. 1 zákona č. 326/2004
Sb., o rostlinolékařské péči, nesmí fyzické nebo právnické osoby, které používají přípravky ve
venkovním prostředí, aplikovat
přípravky, které jsou označené
jako nebezpečné nebo zvláště
nebezpečné pro včely.
Tyto přípravky lze používat pouze za předpokladu, že osoby pro-

vádějící postřik zjistí, dle § 51,
odst. 2a téhož zákona, u místně
příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od
hranice pozemku, na němž má být
aplikace provedena, a minimálně
48 hodin před provedením aplikace oznámí dotčeným chovatelům
včel a místně příslušným obecním
úřadům aplikaci přípravku.

Upozorňujeme zároveň chovatele včel na jejich povinnost (dle
§ 51, odst. 3 téhož zákona) oznámit místně příslušnému obecnímu
úřadu údaje k umístění trvalých
a přechodných stanovišť včelstev, v souladu s § 7 a 8 vyhlášky
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel,
zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

Zjistí-li chovatel včel, že došlo
k jejich úhynu v důsledku použití
přípravku, oznámí to neprodleně
krajské veterinární správě.

Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí,
tel.:596 542 909.
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INFORMACE Z KOMISÍ RADY MĚSTA
DOPRAVNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás jménem dopravní komise oslovil a požádal
o spolupráci. Dopravní komise si
za svůj dlouhodobý úkol stanovila
podporu zlepšení stávajícího stavu místních komunikací, chodníků
a zvýšení bezpečnosti provozu na
ulici Ostravské.

Všichni členové komise se budou snažit zdokumentovat jim přidělenou část našeho města a na
pravidelných schůzích komise
projednávat zjištěné nedostatky
v oblasti dopravy. Po projednání
v komisi budou podány radě města návrhy na odstraňování dle závažnosti.

Pokud se ve vaší části Petřvaldu vyskytuje nějaké místo, které
potřebuje nutně opravu nebo je
nebezpečné pro účastníky silničního provozu, neváhejte o tomto
informovat členy dopravní komise.
Informaci můžete předat osobně
na MěÚ u paní Kochové nebo zaslat e-mailem. O činnosti dopravní

komise budeme informovat prostředníctvím PN.
p. Kochová : tel. 596 542 914,
email: kochova@petrvald-mesto.cz
Ing. Josef Němec
– předseda dopravní komise

ŠKOLSKÁ A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
VESELEJI…
o malinko než kdy jindy jsme se měli.
Úsměvy na tvářích,
radost po celý den,
to byl NÁŠ VELKÝ BÁL,
ŠKOLKOVÝ KARNEVAL
17. 2. 2015 v MŠ ul. Šenovská.
Na pozvání přijelo k nám divadlo „PIM, PIM, PIMPULA“.

Se svou divadelní scénou
a nádhernými loutkami nám aktéři vyprávěli příběh POHÁDKA
NEJPOHÁDKOVĚJŠÍ.
Zážitek byl veliký, my jsme v té pohádce také byli a děje se zúčastnili.
Pomněnkovou vílu jsme zachránili a společně na BÁLE si zatančili.
Děkujeme PIMPULOVI.

Maškarní reje nebraly konce,
nechyběl nikdo - princezny, Mário,
piráti, čert, indián, Karkulka, baletka, kouzelnice, tygřík, drak, spiderman. Pirátskou loď na rozbouřených
vlnách plnou tance, soutěží a zábavy kormidloval KAPITÁN (uč. Darja),
úklid na palubě koštětem rozmetala
ČARODĚJNICE (uč. Míša), o bezpeč-

né doplutí do přístavu se šroubky,
kladívky a maticemi dohlížel velmi
zodpovědně, neboť nám připravoval
samé dobroty, náš OPRAVÁŘ (školnice Janička).
Děkujeme všem zúčastněným
a těšíme se na příště.
Vedoucí učitelka Darja Sikorová,
uč. Míša Stoklasová, školnice Jana

KARNEVAL ŠD ZÁVODNÍ
Dne 11. 2. 2015 byl uspořádán v tělocvičně ZŠ Petřvald
– Závodní Dětský karneval pro
žáky navštěvující školní družinu
této školy.
Děti si připravily překrásné
masky a společně se svými vychovatelkami nazdobily školní

tělocvičnu různobarevnými řetězy a pestrými obrázky klaunů a zvířátek. Maškarní veselí
bylo radostné a velmi vydařené.
O bohatý karnevalový program
a dobrou náladu se postarali
Klauni z Balónkova. Děti soutěžily, kouzlily, tančily a zpívaly. Za

své skvělé výkony byly odměněny sladkými dobrotami a různými
zvířátkovými balónky.
A protože máme v družině
spoustu skvělých dětí, které se
umí výborně bavit a vesele zapojit
do připraveného programu, byly
od „Klaunů“ oceněny parádní ná-

lepkou se třemi hvězdičkami pro
super děti. Máme ji nalepenou
na dveřích ŠD tak, aby všichni kolemjdoucí věděli, kdo se za dveřmi nachází.
Naděžda Marková,
vychovatelka ŠD Závodní
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Žáci ze Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 soutěžili
Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pro základní
umělecké školy. Ve školním roce
2014/2015 se soutěžilo mimo
jiné ve hře na dechové nástroje,
v sólovém zpěvu a byla vyhlášena
přehlídka tanečního oboru. Soutěže se konají formou školního,
okresního, krajského a ústředního kola. Žáci jsou zařazeni podle
věku do kategorií a každá kategorie má časový limit, který se
musí dodržet. Úroveň bývá velmi
vysoká a žáci, kteří se do soutěže přihlásí, připravují svůj program dlouho dopředu. Pilně cvičí

i paní učitelky, které doprovází
jejich hru na klavír. Znamená to
hodiny cvičení doma i v ZUŠ. Porota hodnotí a jen ti nejlepší postupují dále.
18. ledna 2015 se na ZUŠ
konalo školní kolo ve hře na dechové nástroje. Soutěžilo šest
žáků ze třídy Blanky Ryšánkové
a Mgr. Alice Bubancové za klavírního doprovodu učitelek Jany Bajgarové a Šárky Podobové.
Okresní soutěžní přehlídka
se konala v Haví řově 18. 2.
2015 na ZUŠ Bohuslava Martinů.
Všichni postupující žáci - J. Kaša,

Zobcová flétna
II. kategorie
IV. kategorie
IV. kategorie

Jakub Kaša
Richard Bělk
Marie Vicherková

1. místo s postupem
1. místo
1. místo

Flétna
0. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie

Julie Vyvlečková
Anežka Skulinová
Amálie Adamusová

1. místo s postupem
1. místo
1. místo s postupem

Sólový zpěv
0. kategorie
0. kategorie
II. kategorie
II. kategorie
V. kategorie
VI. kategorie

Anna Chlebková
Kateřina Smolková
Jiří Bierski
Richard Bělk
Noemi Káňová
Sandra Kuklová

J. Vyvlečková a A. Adamusová se
umístili ve zlatém pásmu.
23. ledna 2015 proběhlo na
ZUŠ školní kolo v sólovém zpěvu. Soutěžilo šest žáků ze třídy
Magdaleny Mencnerové za klavírního doprovodu učitelek Magdaleny Mencnerové, Jany Bajgarové
a Šárky Podobové.
Okresní kolo soutěží v sólovém zpěvu se konalo na ZUŠ B.
Smetany v Karviné ve dnech
16. a 17. února 2015. Ačkoliv byli žáci připraveni reprezentovat svoji školu, velká nemocnost
v právě probíhajícím chřipkovém
období jim bohužel znemožnila
účast v okresní soutěži. Do Karviné jel tedy nakonec jen jeden sou-

Úspěch v soutěži ve šplhu

Lyžařský kurz

10. 2. 2015 se žáci naší školy
zúčastnili tradiční orlovské soutěže ve šplhu „ Mrštná veverka“.
Soutěžila družstva 1. – 5. tříd,
vždy děvče a chlapec za každý
ročník.

Naše škola za podpory Sdružení rodičů jako každoročně
pořádala pro žáky sedmých až
devátých tříd v termínu od 2. 2.
do 6. 2. 2015 lyžařský kurz. Do
pohádkové krajiny plné sněhu
nás od Coopu odvezl krásný zájezdový autobus. Ubytováni jsme
byli na chatě Skalka v Mostech
u Jablunkova a lyžovali jsme

Reprezentovali:
1.ročník – Patricie Římánková,
Dominik Kichner
2.ročník – Monika Dufková,
Jiří Skýba
3.ročník – Natálie Niećová,
Jakub Vaněk
4.ročník – Klára Robenková,
Otakar Šoch

5.ročník – Valerie Grešková,
Jan Skýba
V konkurenci 8 škol vybojovali naši žáci krásné 2.místo, navíc
v soutěži jednotlivců obsadila Natálie Niećová 3.místo mezi děvčaty třetích ročníků a Jakub Vaněk,
Otakar Šoch a Jan Skýba obsadili 1.místo mezi chlapci ve svých
ročnících.
Děkujeme všem dětem za
úspěšnou reprezentaci naší školy!
Mgr. Otakar Prášek,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

1. místo s postupem
1. místo
1. místo
1. místo s postupem
1. místo
1. místo

těžící, Richard Bělk, který ve své
kategorii v konkurenci sedmnácti
soutěžících získal 2. místo.
Svůj program předvedli soutěžící žáci obecenstvu v koncertním
sále školy dne 5. února 2015.
Klavírní doprovody pro okresní
kola soutěží nastudovala paní učitelka Šárka Podobová.
Všem žákům i učitelům patří poděkování za velmi dobré
výsledky v soutěži a vzornou reprezentaci školy.
Blanka Ryšánková
a Magdalena Mencnerová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

v přilehlém ski areálu Severka.
Kurz splnil svůj hlavní účel, někteří žáci se naučili lyžovat a jiní
svou techniku zdokonalili. Byl to
velice krásný týden, z něhož si
všichni účastníci odvezli plno
krásných zážitků.
Mgr. Roman Pluta, DiS.,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Recitační soutěž
Na konci února se uskutečnil na ZŠ a ZUŠ Petřvald
třetí ročník recitační soutěže.
Školního kola se zúčastnilo
26 žáků druhého stupně. Nejlepšími recitátory se letošní
rok stali v kategorii mladších
žáků Lucie Jaglářová, Anna
Dronská a Natálie Brychcyová. Ze starších žáků nejvíce zaujaly výkony Sandry
Kuklové, Kateřiny Pyreňové
a Radima Bierského. Vítězky reprezentovaly naši školu
na městském kole v Orlové.
Všem vítězům srdečně blahopřejeme.

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246,
příspěvková organizace

Pozvánka na vernisáž
Dne 16. 4. 2015 v 16. 30 hod. se bude již podruhé konat
v prostorách ZUŠ vernisáž výstavy žáků výtvarného a přípravného
výtvarného oboru „Galerie na chodbě“. Budou zde vystavena díla
žáků vytvořená v průběhu tohoto školního roku. Přijďte se podívat
na práce vašich dětí a jejich spolužáků.
Výstavu lze navštívit pouze 16. 4. a poté v době konání
žákovských koncertů v květnu a v červnu 2015.
Srdečně vás zveme.
Mgr. Kateřina Benešová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Mgr. Ivo Karásek,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald
Školní 246, p. o. vyhlašuje pro školní rok 2015/2016

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
pro žáky, kteří k 31. srpnu 2015 dovrší 7 let
Přijímáme žáky do hudebního, výtvarného a tanečního oboru
V hudebním oboru nabízíme možnost studia:
přípravná hudební výchova
hra na klavír
hra na klávesové nástroje
hra na zobcovou a příčnou flétnu
hra na klarinet, fagot a saxofon
hra na kytaru
hra na housle
hra na akordeon
sólový a sborový zpěv

Radmila Kulínská, ředitelka Jeslí a MŠ Majdalenka

Přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově ZŠ a ZUŠ,
Závodní 822, Petřvald – 2. patro v následujících termínech:
• TANEČNÍ OBOR
úterý

26. 5. 2015

14,30-16,30

• HUDEBNÍ OBOR
středa
čtvrtek

27. 5. 2015
28. 5. 2015

15,00-17,30
15,00-17,30

• VÝTVARNÝ OBOR
středa
čtvrtek

27. 5. 2015
28. 5. 2015

Dne 5. března jsme měli v Majdalence karneval. Už
druhý rok ho pořádáme pro naše děti, ale také p
pro
k é do
d Majdalenky
M jd l k nechodí.
h dí Kd
ěl zájem,
áj
řiš
ty, které
Kdo měl
přišel
si užít s námi odpoledne plné zábavy, her a tanečků. Účast byla
ještě větší než loni. Naše děti návštěvníkům předvedly taneční vystoupení, které si nacvičily, a zapojily do tance i všechny ostatní.
Do soutěží byli vtaženi i rodiče, a tak si to odpoledne hezky spolu se svými dětmi užili. Nechybělo ohodnocení nejlepších masek
a nejlepších tanečních párů. Bylo rozdáno spousty cen a dobrot,
nikdo neodešel s prázdnou. Akce se náramně vydařila. Je skvělé,
když lidé odcházejí a děkují za pěkný zážitek. Veliký dík patří paní
učitelce Petře Mihalkaninové (naší tetě Peťce, jak říká Vojtíšek).

15,00-17,30
15,00-17,30

Pozn.: Pro děti do šesti let se uskuteční informativní schůzka
rodičů ve čtvrtek 4. června 2015
v 16,15 hodin ve výše zmíněné budově.

Ing. Zdeňka Kozlovská v. r.
ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Jakékoliv informace získáte:
telefon:
596 541 373 Šárka Podobová
e-mail:
zuspet@seznam.cz
internetové stránky:
www.zsazuspetrvald.cz
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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

POŘÁDÁME PRO…

Základní školu – 22.4. v KD – výchovný pořad „Listování“ s Lukášem Hejlíkem.
Mateřské školy – 23.4. v KD – pohádka „Nosáčkova dobrodružství“

PŘIPRAVUJEME…

2.5. - Oslava 70. výročí osvobození Petřvaldu.

MILOVNÍCI DIVADLA, POZOR!!!
0Čsto PetĜYDlGSURVYp „milRYQíky diYDGOD“SĜiprDYLOR zájezd do NDM QD
operetu/muzikál

EDITH A MARLENE
eYD3DWDNL
úterý 21. dubna v 18:30 hod. - Divadlo -LĜtKR0\URQD
cena do 220,- .þ(vstupné + 60,- .þGRSUDYD
Objednávky ve stƎedisku kulturních sluǎeb – tel: 596 541 648, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz

HavíƎov – SpoƎitelna 17.05 hod.
PetƎǀĂůĚ – Vodárna 17.22 hod.
PetƎǀĂůĚ– Na kopci 17.25 hod.
PetƎǀĂůĚ– BƎĞǌŝny 17.28 hod.

Odjezdy autobusu:

PetƎǀĂůĚ– Parcelace 17.30 hod.
PetƎǀĂůĚ– Penny 17.35 hod.
PetƎǀĂůĚ– Kaple 17.40 hod.
PetƎǀĂůĚ– DPS 17.41 hod.
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v 116.00
6.00 hod.
v Kulturním domě v Petřvaldě

Se vzpomínkou na významné petřvaldské
osobnosti z oblasti kultury.
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

V uplynulých měsících proběhly v knihovně akce. Valentýnské vyrábění
a soutěžní dopoledne pro děti s názvem UF, ONI jsou tady. Všechny
fotky z nich najdete na www.knihpe.rajce.idnes.cz !

Významné světové a mezinárodní dny související s činností knihoven

DUBEN
2. 4.

Mezinárodní den dětské knihy

14. 4. Světový den kulturního
dědictví

KnihovnapoƎádá

20. 4. Mezinárodní den svobody tisku

Bibliotekaorganizuje

23. 4. Světový den knihy
a autorského práva



„NocsAndersenem“

Galerie nad knihami:
Do 25. 3. měla veřejnost možnost v knihovně zhlédnout výstavu paní Elen Thiemlové s názvem
„Krajina mého srdce“. Od 1. 4.
v galerii představí své obrazy paní
Dagmar Molinová. Srdečně vás
tímto zveme na novou výstavu.

Klub maminek:
Termíny „Klubu maminek“ vždy
od 9:30-11:30 v dětském oddělení knihovny:
• 7. dubna
• 5. května
• 2. června

26. 4. Světový den duševního
vlastnictví
30. 4. Den pracoviště



pátek27.3.2015
piČtek27.3.2015
PƎihláškyabližšíinformaceupaníknihovnice!
ZgųoszeniaorazbliǏszeinformacjeupaŷbibliotekarek





ProdĢtivevĢku7Ͳ12let.
UdziaųbiorČdzieciod7Ͳ12lat.






Dne 22. 4. proběhne v KD Petřvald pro žáky
základní školy v rámci vyučování LiStOVáNí.
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si
vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo
specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na
obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném
od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde
o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení
s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již
od prvního ročníku školní docházky. Knihovna pořádá
s prvňáčky vždy čtyři setkání, během kterých se děti
s knihovnou seznámí, naučí se v ní orientovat a hlavně
získají přehled o tom, co všechno jim knihovna může
nabídnout. Velmi hezkou atmosféru má také Pasování prvňáčků na
čtenáře spojené s předáváním knížek prvňáčkům, které pořádáme
na závěr projektu.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Radka Haichlová
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SENIOŘI
KLAS v dubnu
Sobota 28. 3. 2015
VELIKONOCE NA HRADĚ
Vydáme se spolu na tradiční velikonoční lidový jarmark na hradě
- s ukázkami řemesel a prodejem
lidově uměleckých výrobků. Těšit
se též můžete na tradiční zdobení vajíček, pletení pomlázek a vystoupení národopisných souborů. Chybět nebude ani historická
a lidová hudba. Děti a vnoučata
s sebou.
Sraz ve 13.00 hod. u spořitelny.
Velikonoční reje budou pokračovat. Kdo se nedostane na hrad,
může přijít ve středu 1. 4. 2015
ke KD, kde pořádá Velikonoce
město Petřvald. Takže se sejdeme tam.

UKLIĎME BESKYDY
Výlet do hor
MORÁVKA - CHATA SLAVÍČ
SOBOTA 18. 4. 2015
Spolek Čisté Beskydy založili sportovci z okolí Beskyd, které
kromě lásky k lesu spojuje úsilí
udržet v horách čistou a neporušenou přírodu.
Zvu všechny milovníky hor na
výlet do okolí, budete-li chtít, přidáme se k uklízejícím milovníkům hor.
Odjezd MHD 7.11 hod.
od Penny, z ÚAN Havířov 8.12 hod.
– směr Morávka

Vystoupíme u přehrady a vydáme se do hor směr SLAVÍČ - cca
8 km. Turistická chata Slavíč patří bezesporu k nejznámějším chatám v Moravskoslezských Beskydech. Nachází se na jednom z bočních hřebenů mezi dolinami říček
Lomná a Morávka se stejnojmennou vodní nádrží, jejíchž vod se
využívá k úpravě na vodu pitnou.
Chata Slavíč spatřila světlo světa již v roce 1931. Jejím stavitelem
a správcem byl Jan Kolář. Kousek
od dnešní chaty však stávala turistická útulna již od roku 1899, jenž

byla pojmenována po zakladateli
německého Beskydského turistického spolku (Beskyden verein) Johannu Hadaszczokovi. Tato útulna
sloužila svému účelu do 30. let
minulého století, než ji pohltily plameny . Dnešní chata Slavíč patří
k útulným beskydským chatám.
Dřevem obložená jídelna je vyzdobena pěknými panoramatickými fotografiemi s beskydskými rozhledy.

jsme tuto oblast rozšiřovali o další zařízení.

spokojených zákazníků. Montujeme převážně v regionu Ostrava,
Karviná, Frýdek- Místek, ale i mimo
tyto regiony. Montujeme do stávajících rodinných domů, do novostaveb, bytů, firem, zdravotnických
zařízení, škol, úřadů apod. V Petřvaldě bych zmínil montáže žaluzií
a sítí do základních a mateřských
škol, žaluzie na městském úřadě,
v kulturním domě a ve zdravotním
středisku. Ve firmě Candy Plus žaluzie, síta a automatickou závoru.
V Benjamínu markýzy, venkovní rolety, žaluzie a látkové roletky. V Orlové např. žaluzie a garážová vrata
pro gymnázium atd.

V pátek 1. 5. 2015 tak jako vloni si vyšlápneme na MÁJOVOU
Jolanda Inka Burová
FILIPKU

15. 4. 2015 v 18.00 hod. - Evangelický kostel, Havířov-Bludovice
VARHANNÍ KONCERT MANŽELŮ
KOVAŘÍKOVÝCH
Vystoupí manželé Kovaříkovi Martin (varhany) a Eva (viola).
Nad tímto koncertem převzal záštitu ministr kultury Mgr. Daniel
Herman.
Sejdeme se v 17.00 hod.
u Penny, odjezd MHD 403
v 17.11 hod.

ŽIVOT VE MĚSTĚ
PŘEDSTAVUJEME FIRMY NAŠEHO MĚSTA
Vedení města chce podpořit
místní firmy v jejich podnikání.
V rámci této aktivity jim nabídlo
možnost představit svou firmu,
možnosti využití jejich služeb nebo
produktů.
V této souvislosti vám dnes
představujeme firmu pana Jaromíra Koláře.

Jaromír Kolář
Polní 252, 735 41 Petřvald, CZ,
Tel.: +420 596 542 246
Mobil: +420 603 519 469
e-mail: zaluzie@ostravsko.com
www.zaluzie.ostravsko.com
Co je předmětem vašeho
podnikání?
Dodáváme a montujeme téměř
veškerou stínicí a garážovou techniku. Mnoho místních občanů
z Petřvaldu nás již zná a ví, čím
se zabýváme. Pokud můžu vyjmenovat zařízení, která montujeme,
jedná se o horizontální žaluzie do

PVC a euro oken, vertikální žaluzie, plisované žaluzie, dřevěné
a bambusové žaluzie, látkové rolety na konzolích nebo v boxu, rolety do střešních oken, moderní
roletky Den-Noc, sítě proti hmyzu, japonské stěny, římské rolety,
venkovní screenové rolety, venkovní hliníkové rolety, markýzy všech
typů, hliníkové pergoly, garážová
vrata sekční, rolovací, výklopná,
automatické závory, brány posuvné, samonosné, křídlové, posuvné dělící skleněné stěny a příčky
a průmyslové PVC clony. Pro veškerá zařízení dodáváme také elektrické ovládání. Klademe důraz
na kvalitní materiály od osvědčených dodavatelů. Abychom mohli rozšiřovat a nabízet stále nový
sortiment, účastníme se mnoha
výstav, veletrhů a školení v této
oblasti u nás i v zahraničí.
Jaká je historie vaší firmy?
Firma Jaromír Kolář byla založena v roce 1991 původně v Karviné. Od roku 1993 máme sídlo
v Petřvaldě, kde také žijeme. Od
začátku jsme se zabývali výrobou a montáží žaluzií a postupně

Co nabízíte kromě obvyklých
prací?
Kromě samotné práce nabízíme
dlouholetou praxi, poradenství
k této oblasti, zaměření a doporučení optimálního řešení, zajišťujeme nebo přímo vyrábíme zařízení
na míru na každou zakázku. Na
naše výrobky dodáváme veškeré náhradní díly a poskytujeme
záruční i dlouhodobý pozáruční
servis. Poskytujeme také výhodné
cenové akce. Momentálně probíhá akce na sekční garážová vrata
za výhodné ceny v několika barevných odstínech. Akce bude trvat
po celý rok 2015.
Všimla jsem si na vašich
webových stránkách, že máte
velmi dobré reference a spoustu
spokojených zákazníků. To je
jistě ta nejlepší vizitka. Můžete
zmínit některé vaše zakázky,
které vás obzvláště těšily, nebo
byly něčím zajímavé?
Chloubou firmy je montáž stínicí
a garážové techniky již pro tisíce

Kde a jak Vás mohou zákazníci
najít nebo kontaktovat?
Jelikož jsme převážně na montážích, nejlépe je kontaktovat nás
telefonicky nebo emailem a po dohodě se můžeme osobně navštívit. Těšíme se na další spolupráci
s občany našeho města.
Pane Koláři, děkuji Vám za rozhovor a přeji ještě mnoho spokojených zákazníků!
RK
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KČT Petřvald informuje
V měsíci únoru se členové Klubu
českých turistů Petřvald zúčastnili
dvou akcí. 14. února v Podbeskydské pahorkatině na trase Hodoňovice – Metylovice – Kozlovice
urazili 13 km nebo ve zkrácené
variantě Metylovice – Kozlovice
10 km. Za krásného počasí s mnoha krásnými výhledy byla akce
ukončena v Kozlovicích v budově
starého fojtství z roku 1822, kde
se nachází pivovar, restaurace,
muzeum a informační centrum.

28. února byla cílem výletu
Zábřežská vrchovina, trasa vedla
z Náměšti na Hané – Ludéřov –
Kosíř a končila v Čechách pod Kosířem, celkem 13 km. V Náměšti
jsme navštívili zámek a stálou expozici kočárů a na Kosíři rozhlednu, na kterou vedlo 148 schodů.
Příště nás čeká Moravská brána
a 18 km mezi Suchdolem nad Odrou a Studénkou.
Anna Vlčková, KČT Petřvald

MS Petřvald – Haldy
Pomalu nám končí myslivecký rok. Na členské schůzi, která proběhne poslední sobotu
v březnu, bude určitě co hodnotit. V první řadě to, že se členská
základna snížila o pět členů - myslivců. Čtyři odešli do okolních
sdružení. To, co nás nejvíce bolí
je, že koncem roku nás náhle navždy opustil náš dlouholetý člen
Jan Gašparík. Vynikající člověk,
myslivec, kamarád, milovník přírody a pejskař.
Koncem února proběhlo sčítání zvěře a kontrola krmných
zařízení. Jak nám to jen počasí dovolí, bude potřeba provést
opravy nebo výměnu těchto zařízení.
Ve vzduchu už jde pomalu cítit jaro. Srnci již nasazují nové
parůžky, lišky a divoká prasata
už vodí svá mláďata. Ozývá se
ptačí zpěv, oznamující, že jaro

už není daleko. V revíru přibylo pár nových černých skládek
a motorkáři už nám opět devastují přírodu, tak jako každý rok.
Naštěstí stále ještě převládá drtivá převaha těch slušných lidí,
kterým příroda slouží k potěšení
a odpočinku. Petřvaldští myslivci budou i v letošním roce svou
prací pomáhat zvěři a přírodě
a snažit se, aby i návštěvníci
revíru viděli, že se stále něco
děje a že je to ku prospěchu
nám všem.
Luboš Kučera

Akce 14. 2. 2015

TJ PETŘVALD - HEPO
MUŽI
18. 2. – přípravné utkání.
Albrechtice – TJ Petřvald
5:3 (1:2).
Branky: T. Budina, L. Budina, L.
Chromik.
Sestava: J. Karkoška – O. Cudrák
ml. (46.´J. Jaglař), J. Dittrich, L. Ligocki, D. Vodák – O. Kostka (46.´ D.
Knorr), T. Volný, P. Hlavinka, L. Budina (46.´O. Pytlík) – K. Biela (46.´T.
Sobek), T. Budina (46.´ L. Chromik).
1.3. – přípravné utkání.
TJ Petřvald – ČSAD Havířov
5:4 (2:2).
Branky a asistence: 8.´- 0:1, 26.´0:2, 31.´- 1:2 T. Budina z penalty
(faul na T. Sobka), 40.´ - 2:2 T. Volný (K. Biela), 51.´ - 2:3, 65.´ - 3:3
P. Hlavinka (D. Vodák), 78.´ - 4:3 L.
Chromik (L. Budina, K. Biela), 81.´
- 5:3 T. Budina, 83.´ 5:4.
Sestava: P. Jonšta – D. Vodák, J.
Dittrich, L. Ligocki, D. Knorr (46.´
L. Budina) – T. Sobek (46.´ O. Pytlík), P. Hlavinka, T. Volný, T. Budina
– L. Chromik, K. Biela.
Hráno na umělé trávě Baníku Havířov.

něj byl někdy pro soupeře jediný
způsob jak ho zastavit. Všechnu
bolest a slzičky vyléčila bronzová
medaile a tričko pro nejlepšího
střelce turnaje.
Kluci se tak nakonec radovali
z bronzových medailí, které si odnesli. Medaile přibyla i novému maskotu družstva, který byl ozdobou turnaje. Toho, ale i perfektní fanoušky,
nám snad musel každý závidět.
Konečná tabulka:
1. MFK Karviná
16 b
2. FK Bohumín
16 b
3. TJ Petřvald
11 b
4. Inter Petrovice 10 b
5. FK Slavia Orlová 4 b

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Kluci z mladší přípravky odehráli turnaj v Bohumíně v hale,
který se hrál na počet vstřelených
branek.
Náš tým Žraloků z HEPA dokázal vybojovat krásné třetí místo,
když o jednu vstřelenou branku
přeskočil Petrovice. V posledním
utkání sice prohráli právě s Inte-

rem Petrovice 1:4, ale o tuto jednu jedinou branku vstřelenou do
sítě Petrovic kluci svého soupeře
nakonec v konečném hodnocení
překonali.
Všichni kluci hráli výborně a podali skvělé výkony.
Pavel Kačor se stal nejlepším
střelcem turnaje. Vyčníval totiž nad
soupeři hlavně technicky a faul na

Střelci Hepa: Kačor 7, Stavař 3,
Bitala 1
Děkujeme všem a těšíme se na
vaši podporu v jarní části.
Pořád u nás rádi uvítáme další malé fotbalisty. Informace na
stránkách www.tjpetrvald.cz
M. Sekera

TJ Sokol: Historické úspěchy florbalového týmu a zhodnocení tarokové sezony
V první části článku se podíváme na dva florbalové turnaje, které
se konaly v rámci Podbeskydské
florbalové ligy ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Po předchozí lednové
akci, o které jsme psali v minulém
čísle Petřvaldských novin, jsme
chtěli navázat na úspěšný zápas
proti silným Palkovicím. Proto jsme
na pátý turnaj letošní sezony konaný 14. února v podhůří Beskyd
přijeli motivovaní a sebevědomí.
Hned první tři body jsme však do-

stali prakticky zadarmo, protože
pánové z Hrabové se nedostavili
a zápas byl kontumačně vyhodnocen stavem 8:0 pro Florbal Sokol
Petřvald.
Trochu rozpačitý začátek turnaje se přenesl i na další zápas
proti domácímu „béčku“. Frýdlant
je silný a zkušený soupeř, takže
nás zaskočil dvěma rychlými góly.
V žádném případě jsme se nevzdávali a do poločasu jsme dokázali

nejdříve stav otočit a následně
udržet průběžnou remízu. Utkání
se v druhé půli hodně zdramatizovalo a přineslo několik tvrdých
střetů, vyloučení, ale i krásných
florbalových akcí. Naštěstí jsme
dokázali soupeře zaskočit a přehrát. S výsledkem 9:6 jsme mohli
být nadmíru spokojeni.
Následoval soupeř papírově
lehčí, ale o to komplikovanější byl
průběh utkání. Hráči ze Zábřehu
dokáží potrápit a s námi se roz-

hodně nemazlili. Naštěstí jsme
si utkání pohlídali, celou dobu
nepolevili a zakončili úspěšný
turnaj skórem 9:4. Po zde popisované akci jsme byli v průběžném
žebříčku na krásném 6. místě
a těšili jsme se na další střety.
Ty nás čekaly 8. března na šestém podniku. Opět na známém
místě a hlavně proti soupeřům,
kterým jsme chtěli pořádně zatopit. První byla na řadě Polanka nad
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Odrou, která nám v posledním poměřování vzala body. Odveta proto měla silný soutěživý nádech
a nakonec vyzněla příznivě pro
náš tým 8:4.
Euforie z dobře zvládnuté práce se přenesla i na další zápas.
Stará Běla se v letošní sezoně
potácí na konci tabulky a není pro
žádný tým velkým soupeřem. Na
druhou stranu nám nikdy herně
neseděla a dokázala zvrátit jasná
utkání. To však nebyl případ tohoto dne, protože jsme byli v dobré
pohodě a dokázali jsme soupeře
deklasovat výsledkem 17:2. Zápas se tak zapsal do naší historie,
protože tolik gólů se nám nepodařilo nikdy nasázet. Připomeňme,
že na PFL se hraje jeden zápas
pouze dvakrát 15 minut.

Poslední střetnutí přerušilo
krásnou sérii šesti vítězství FSP
v řadě. Postavili jsme se totiž
proti velmi dobře hrajícímu frýdlantskému „áčku“. Tento tým je
vždy oříškem pro všechny ostatní
účastníky soutěže a není náhoda,
že bojuje o medailové pozice. Nedokázali jsme si pohlídat začátek
utkání a výsledek jsme jen kosmeticky upravili na 4:10. Po tomto
turnaji stále držíme uspokojivé 6.
místo a trochu jsme odskočili soupeřům z nižších příček. Závěrečné
klání letošní sezony PFL se bude
konat 21. března po uzávěrce
novin. Jeho průběh a konečné výsledky tedy přinese v dalším čísle.
Pokračování reportu patří tradičně tarokům. V únoru po kračovala Grand Prix Slezska

v polském městě Ligota druhým
turnajem letošního roku. Akce
se zúčastnilo 48 příznivců tarokové hry a z našich zástupců se
tentokrát nejlépe umístil Tomáš
Chrobák, který obsadil 7. místo.
O měsíc později, konkrétně
7. března, byla v rámci turnaje
v Zabrzegu slavnostně vyhodnocena Grand Prix Slezska za rok
2014. Z celkového počtu 186 hráčů, kteří se zúčastnili jednotlivých
turnajů, se v konečném pořadí
probojoval na 2. místo Václav Jurčík, který reprezentoval petřvaldský tarokový oddíl. Vítězný pohár
mu unikl o pověstný krůček, avšak
i stříbrná příčka si zaslouží velké
gratulace. Na celkovém 16. místě se umístil Věroslav Nieć a Tomáš Chrobák zakončil sezonu 24.

Celkově lze loňskou tarokovou
sezonu označit jako jednu z nejúspěšnějších v celé historii oddílu.
V rámci tohoto hodnocení musíme
vyzvednout zejména výše uvedené
umístění Václava Jurčíka a také individuální úspěch Tomáše Chrobáka na Mezinárodním mistrovství
republiky v Trojanovicích, kde se
probojoval na třetí příčku.
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

VELIKONOČNÍ ALELUJA
„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ,tam‘, v jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci:
Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál“! (Sv. Augustin)
Co se vlastně na světě změnilo, když Ježíš zemřel na kříži a –
jak věřím – vstal z mrtvých?
Jak ona událost minulosti,
o níž nám vyprávějí evangelia, zasáhla svět?
A je to vůbec pravda?
Všechny otázky a pochybnosti jsou „normální“ do chvíle, než
prožiji osobní setkání se Zmrtvýchvstalým Ježíšem. V tu samou
chvíli se rozjasní noc jako poutníkům emauzským, kteří při lámání
chleba poznali Ježíše. Ne vlastní
rozum, ne vyprávění žen, ale jejich
vlastní zkušenost je přivedla zpět
k ostatním učedníkům.
Je snad možné usilovat o setkání s Ježíšem i dnes? Ano,
tisíckrát ano! Radost a naděje velikonočního rána - i každé neděle
od počátků církve - jsou znamením, že láska zvítězila nad smrtí,
a že skrze vzkříšení již máme podíl
na naplněném životě Ježíše Kris-

ta. Zmrtvýchvstání Ježíše totiž je
událostí nikoli minulou, nýbrž stále živou a opět nově žitou.
Aleluja! Aleluja! Aleluja! Tento
zpěv chvály ať rozjasní naše dny,
ať je vyjádřením srdce, které poznalo Boha, Lásku, která umí jít
do krajnosti. Ať je svědectvím, že
pro každého člověka je zde Ježíš,
který nás smrtí na kříži vykoupil
a ve zmrtvýchvstání nám otvírá
život věčný.
Nemůžeme si nechat jen pro
sebe život a radost, které nám
On daroval ve svých ´Velikonocích´, ale máme je předat všem
lidem, které potkáme. To je náš
úkol a naše poslání: vzbudit v lidských srdcích kolem sebe naději
tam, kde je beznaděj, radost, kde
je smutek, život, kde je smrt. (Benedikt XVI.)
Drazí petřvaldští farníci, přeji
vám radostné velikonoční svátky.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2015:
Květná neděle - 29. 3. 2015 mše svatá
v 09:00 hod
velikonoční zpověď
od 15:00 do 17:00 hod
(zpovídá P. Marcel Krajzl)
Zelený čtvrtek - 2. 4. 2015 mše svatá
v 18:00 hod
Velký pátek
- 3. 4. 2015 křížová cesta
v 09:00 hod
obřady
v 18:00 hod
Bílá sobota
- 4. 4. 2015 návštěva Božího hrobu
od 8:00 do 16:00 hod
velikonoční vigilie
v 19:00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání - 5. 4. mše svatá
v 10:30 hod
Pondělí velikonoční
- 6. 4. mše svatá
v 08:00 hod

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Během Tříkrálové sbírky v lednu 2015 se na pomoc sociálně slabým a charitní projekty v Petřvaldě vybralo 43 576,- Kč. Všem koledníkům a všem dárcům kéž Bůh odplatí dobrem časným i věčným.

Koncert duchovní hudby
Před začátkem postní doby,
15. února 2015, se v petřvaldském farním kostele uskutečnil
koncert duchovní hudby v podání
studentů Lidové konzervatoře Ostrava. Všichni, kteří přijali pozvání a vyhradili si nedělní odpoledne
pro tuto událost, byli obohaceni
nádherným prožitkem těch, kteří
nelitují svého volného času a své
schopnosti nenechávají ležet ladem, nýbrž je rozvíjejí k potěšení
lidských srdcí a nebojíme se říci
i ke slávě Boží.
Ať byli posluchači z houslové
třídy Mgr. Alžběty Kolářové, z pěvecké třídy Mgr. Josefa Fryščáka
či z dramatického oddělení Evy
Polzerové, všichni navzdory chladnému prostředí kostela vložili do
svého umění celé své srdce.
Příjemně naladěnému publiku
hráli a zpívali skladby J. S. Bacha,

A. Vivaldiho, A. Dvořáka a jiné. Příjemným slovem prováděl Mgr. Josef Fryščák.
Pro všechny byl jistě zaslouženou a pěknou odměnou dlouhý
potlesk.
Po ukončení koncertu jsme se
ještě sešli k příjemnému přátelskému posezení na faře, kde některé farnice připravily občerstvení
pro účinkující.
Všem ze srdce děkujeme, i za
dobrovolný příspěvek, který přinesl farnosti dar na potřeby a provoz
kostela ve výši 3687,- Kč.
Na závěr chceme vyjádřit naději, že koncert přispěl k povznesení kultury v našem městě a že
příště přijmete pozvání na koncert
či jinou kulturní akci mnozí další.
Farní rada Římskokatolické farnosti
Petřvald u Karviné
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Akt zadostiučinění a spravedlnosti
Dne 27. února 2015 v Domě
armády v Praze převzal z rukou
ministra obrany Martina Stropnického Pamětní odznak účastníka
odboje pan Bohumír Jakubják, jenž
je spojen s životem naší petřvaldské farnosti.
Kdo je vlastně pan Bohumír Jakubják a za co ocenění obdržel?
Předseda Konfederace politických vězňů v Karviné a jáhen
Bohumír Jakubják pochází ze Slovenska, kde se narodil 31. srpna
1931. Uvažoval o kněžském životě, a proto začal po válce studovat
na gymnáziu.
Už jako osmnáctiletý student
byl roku 1949 komunisty po potahován za pořádání tradiční
mariánské pouti v Levoči. O rok
později sepsal, spolu s několika
dalšími studenty, leták proti zaví-

rání duchovních, zakládání družstev a komunistické ideologii.
Před maturitou byl zatčen a mnoho dní tvrdě vyslýchán. Následně
byl obviněn z velezrady s návrhem
trestu smrti. Nakonec si odseděl
jedenáct let v těch nejtvrdších žalářích, z toho deset let kopal uran
v Jáchymově a to i na známé „věži
smrti“. Ani tyto těžké a ztracené
roky v komunistickém vězení a trvalé zdravotní následky, v důsledku poranění páteře v Jáchymově,
nepřivedly pana Bohumíra Jakubjáka k zahořklosti. Po propuštění
musel absolvovat dvouletou vojenskou prezenční službu. Během té
doby se seznámil se svou budoucí
manželkou Jaroslavou.
Po marném hledání práce s nálepkou politicky nespolehlivého
přišel na Ostravsko, kde až do

Recidivista za mřížemi
Šramot a hluk linoucí se jinak
poklidnou nocí nenechal na pokoji všímavého občana, který zavoláním na linku 158 zalarmoval
policisty z Obvodního oddělení
Petřvald. Samotný výjezd a příjezd strážců zákona na místo
určení byl tak rychlý, že zaskočil
i samotného zloděje. Ten se totiž pod rouškou tmy dne 11. 2.
2015 kolem jedné hodiny ranní
násilně dostal do jedné místní
prodejny potravin na ulici Březinské. V domnění, že už má
vyhráno, začal od prodejny odjíždět se svým stříbrným vozidlem a lupem, což samozřejmě
policistům neuniklo. Řidič stříbrného auta na pokyny policistů,
aby s vozidlem zastavil, nereagoval, a naopak, sešlápl plynový pedál a snažil se policistům
ujet ve směru na Orlovou. To už
se ale policisté spojili se svými
kolegy z Orlové a společně se za

vozidlem vydali. Řidič ujíždějícího
vozidla po chvíli sám vyhodnotil
situaci, vozidlo zastavil na louce
v Orlové a před policisty se dal
na marný a zoufalý útěk. V řidiči
byl po jeho zadržení zjištěn policistům dobře známý recidivista s bohatou trestní minulostí.
Společně s řidičem byla zadržena i spolujezdkyně, která však,
jak se později zjistilo, byla v celé
věci zřejmě nevinně. V současné
době se pachatel za prokázanou
trestnou činnost nachází ve výkonu vazby. Věci z vloupání do
prodejny byly na místě zajištěny a budou vráceny zpět majiteli provozovny. Poděkování patří
nejen policistům, ale i občanovi, který neváhal a telefonicky
o narušení prodejny policii informoval. Přispěl tak k zadržení
pachatele.

odchodu do důchodu pracoval na
Dole Dukla. Se svou ženou Jaroslavou vychovali tři děti.
Po roce 1989 začal se studiem
teologie na obnovené Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce
1994 po ukončení studia přijal jáhenské svěcení. Jako ženatý jáhen
sloužil převážně v petřvaldské farnosti, kde si získal svým hluboce
lidským přístupem mnoho přízně
od petřvaldských farníků.
Pan ministr obrany v projevu při
předání Pamětních odznaků poděkoval oceněným za jejich statečné
postoje a činy takto:
„Vás všechny, kteří jste představiteli třetího odboje, spojuje
vůle ke svobodě, pevnost charakteru a čisté srdce. Jste svědomím
doby. Vaše úloha je nezastupitelná, neboť minulost není ani zdaleka uzavřenou kapitolou. Je třeba
se k ní vracet, hledat a poznávat
kořeny systému, který způsobil
tolik nespravedlnosti, bezpráví
a hořkosti.“
A co pan Bohumír Jakubják říká
na skutečnost ocenění?
„Vnímám tuto skutečnost
jako akt zadostiučinění a spravedlnosti.“

pan Bohumir Jakubják
Na závěr s úctou vnímejme slova jeho životní moudrosti, které
nelze dosáhnout jinak, než trpělivostí v časech zlých a poctivým
životem:
„Myslím si, že doba, ve které
žijeme, není jednoduchá. Po čtyřiceti letech jsme získali svobodu. Mnozí si ale svobodu pletou
s tím, že je vše dovoleno. A to je
jistě obrovský omyl. Člověk by měl
sám v sobě hledat jakýsi kompas,
který by mu ukazoval cestu ke
spravedlnosti a úctě k druhým.
Tím nejzákladnějším kompasem
je Desatero a jeho přehlížení dříve
nebo později vede k destabilizaci
jak v osobním životě, tak i v životě
celé společnosti.“
Připravili paní Ivana Václavíková
a P. Vít Zatloukal

Dovolujeme si vás pozvat
na přátelské setkání
a besedu s panem
Bc. Bohumírem Jakubjákem
v neděli 26. dubna 2015
v 16:00 hodin
na římskokatolické faře
(K Muzeu 414, Petřvald).

Vedoucí obvodního oddělení
PČR Petřvald

Z REDAKČNÍ POŠTY
BYLY AKCE ZET TAK ŠPATNÉ?
Starší generace si jistě pamatuje na akce ZET. Ve zkratce to bylo
zvelebování obcí bez finančního
ocenění - prostě zadarmo. V obcích se tak postavily brigádnicky
obchody, školky, autobusové zastávky. Dnes jsou z obchodů palírny, herny, někde obchod zůstal,
ale změnil sortiment. Proč o tom
píši? Protože akce ZET se kdysi
konaly i v dnešních domech RPG.
Nájemníci o víkendu, protože během týdne byli v zaměstnání, společně uklidili okolí domu, vyplevali
chodníky, nasázeli jehličnany před

domy, upravovali zahrady. Pak třeba poseděli na zahradě, zahráli si
volejbal. Žili společně, společně
dbali o okolí domu, nebyli lhostejní ke svému bydlišti. Dnes? V domech RPG je pár jedinců, kterým
není lhostejný nepořádek kolem
domu, kolem popelnic, jdou a nepořádek uklidí. Druzí se jen dívají
z okna za záclonou. A když vyjdou
ven a vidí pohozený papír, plastovou láhev, tak to prostě překročí,
nebo zakopou pod strom, aby to
tak nebylo vidět. . Přitom “Domovní řád” hovoří jasně. V článku 6 se

říká: “Uživatelé bytů zajišťují úklid
v domě i v okolí domu, k čemuž se
zavázali ve smlouvě o nájmu. Jsou
povinni se při zajišťování úklidu pravidelně střídat .“ Je dobré si čas od
času “Domovní řád” přečíst. Pak
by se nemělo stát, že uklízí jeden,
dva a ostatní jen přihlížejí za záclonou, přitom nepracují, sedí celý
den doma. Slušní nájemníci bytů
RPG, kteří poctivě vytírají chodbu,
uklízí kolem domu, by si to neměli
nechat líbit a informovat bytového
mistra, když se v domě objeví, kdo
se úklidu vyhýbá.

Teď s blížícím se jarem budou
mít všichni příležitost ukázat, jak
jim na bydlení záleží. A pokud nechtějí uklízet, udržovat pořádek, ať
si jdou na ubytovny, tam úklid za
ně udělá personál.
Ale uklízet a ne přemisťovat!
Aby mě při procházkách Petřvaldem nepřekvapily rozbité plastové
židle odhozené na keře v zahradě
neobydleného domu, nebo pneumatiky zastrčené přímo v železničním náspu za keři.
Lubomír Mixa
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SOBOTNÍ ADRENALINOVÉ ODPOLEDNE
raglidisté, slacklineři…ti všichni
přinášejí do našich životů vůni
dobrodružství, touhu zanechat civilizace a prožít nezapomenutelné chvíle překonávajíc sám sebe
v nezměrné přírodě.

(Tentokrát jen na plátně.)
Už podruhé nám
v březnu KNIHOVNA nabídla možnost
zhlédnout v komorním prostředí festival
outdoorových filmů
Expediční kamera.
Tento festival probí há letos na 221
místech v celé republice a je osobitou přehlídkou snímků o výjimečných i o zdánlivě zcela obyčejných
lidech plnících si své sny. Přináší poznávání dalekých krajin, lidských možností a hranic.
I letos nám nabídl snímky plné
adrenalinu, ale i lidské skromnosti, odvahy a spřízněnosti člověka
s přírodou i vesmírem. Hluboké
osobní prožitky účastníků pohybujících se na hraně mezi životem
a smrtí při překonávání překážek
přírody a hlavně těch osobních,

Velký dík patří knihovnicím
Monice Molinkové a Radce Haichlové za to, že pro nás sobotní
festival zorganizovaly a postaraly
se i o občerstvení…
J.Burová

Víte o tom, že…
vnitřních, které si nosíme všichni v sobě.

od 5. března 2015 jezdí každý čtvrtek odpoledne speciální
autobusový spoj přímo k hypermarketu Globus Havířov?

Viděli jsme i expedici, jejíž cílem byla propagace a rozšíření humanitární pomoci, člověka, který
své nadšení pro sport a cestování
spojil s pomocí těm nejslabším.
Všechny snímky jsou letos velmi kvalitní a je hodně těžké se
rozhodnout, který z nich označit
v hlasovacím formuláři jako ten
nejlepší – horolezci, běžci, mountainbikeři, jeskyňáři, vodáci, pa-

Čas odjezdu:
Petřvald, Březiny
Petřvald, Parcelace
Petřvald, městský úřad
Petřvald, na kopci
Petřvald, Finské domky
Petřvald, vodárna

15.34 hod.
15.35 hod.
15.37 hod.
15.39 hod.
15.40 hod.
15.41 hod.

Spoj odjíždí zpět od hypermarketu v 17.28 hod.
red.

KULTURNÍ RUBRIKA
MALÉ OKÉNKO POEZIE
Už nesmějí být války
Proč černě oblečená chodíš
Proč tělo halí černý šat
Že zemřel kohos měla ráda
Že zemřel ten kdo měl tě rád

Zas válka rozhodila sítě
Generál velel bojovat
Vojáci vyrazili na úsvitě
Tvůj milý tam v boji pad

Válčit a vraždit není úkol lidí
Ten kdo si zasel ať si taky sklidí
Ať nezmírají matkám synové
Děvčatům milí dětem otcové

Ať matky více nevidíme v pláči
Synovi svému za rakví jak kráčí
Ať více válek není všude ať vládne klid
Čechům ať kvetou lípy vždyť takhle to má být.
HARRY JAN

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

Termín

Popis výstavy

17.2.2015
– 14.6.2015

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

Velikonoce

24.3. – 3. 4. 2015

Výroba karabáčků a košíčků tzv. ruličkováním, pro ZŠ

Skládačky z papíru

14. 4.– 4. 4. 2015

Tvorba různých papírových zvířátek, pro MŠ,ZŠ

Den ptactva

15. 4. – 17. 4. 2015

Beseda s pracovnicemi oddělení přírodních věd Muzea Těšínska
Mgr. J. Glombovou a Mgr. D. Podstawkovou , pro ZŠ, MŠ

Komentovaná prohlídka
k výstavě Vládci noci

28. 4. 2015

Vládci noci

Název
Akce

Interaktivní koutek
k výstavě

Bezpečnostní prvky z reflexních materiálů, naučný interaktivní kvíz a křížovka.

Na program se prosím objednejte na tel.: 596 541 092
nebo e-mailu: petrvald@muzeumct.cz
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Vzpomínáme
Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstáváš navždy.
Dne 17. března 2015 jsme vzpomněli 35 let od smrti mého manžela
pana Josefa Bartoše.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Olga, dcera Eva a Jiří s rodinami.

Blahopřejeme jubilantům
Zdeňka Břímková
Františka Ziętková

90 let
90 let

Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.

Narozené děti
Anastasia Babczynská
Šimon Barčík
Elen Jakubková
Lukáš Karel Mráček

Čas letí a nevrátí, co vzal…
Dne 23. dubna 2015 vzpomeneme 4. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
naše manželka, maminka, babička, sestra paní Jiřina Bylková, roz. Valečková.
Stále vzpomínají manžel Jaromír, dcera Jiřina, syn Tomáš a sestra Jarmila s rodinami.

Kdo v srdcích žije, není zapomenut.
Dne 22. ledna 2015 jsme vzpomněli 20. smutné výročí úmrtí
paní Anny Sojkové, roz. Matuškové.
Vzpomíná manžel Zdeněk a dcera s rodinou.

Marně Tě naše oči hledají, marně nám po lících slzy stékají.
Odešla jsi tiše, jak hvězda padá, vzpomínka na Tebe neuvadá.
Dne 19. března 2015 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí naší dcery, vnučky, tety
paní Ivany Stuchlíkové.
Vzpomínají rodiče, babička, synovec a bratr Jan s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. března 2015 jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí a zároveň nedožité
85. narozeniny naší babičky paní Květoslavy Sasynové.
S láskou a úctou vzpomínají vnoučata Ivan a Nikola s rodinami, zeť Jaroslav.

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Marie Michalíková
Zdeněk Baran
Elfrida Koběrská
Juraj Ochodnický
Vítězslava Ožanová
Jan Žáček

77 let
62 let
92 let
80 let
92 let
90 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 16. března 2015
uplynulo 20 let,
co nás opustila
paní Jindřiška Hulejová
a zároveň 11. května 2015
vzpomeneme její nedožité
74. narozeniny. Za celou
rodinu s bolestí v srdci
vzpomíná dcera Hanka.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a v srdcích našich žije dál.
Dne 8. dubna 2015 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana Zdeňka Ševčíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, dcera Renáta a syn Rostislav s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal, nám v srdci bolest a slzy zanechal.
Dne 14. března 2015 jsme vzpomněli 9. smutné výročí úmrtí
pana Milana Tomáše.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, syn Milan
a dcera Marie s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 24. dubna 2015 vzpomeneme nedožitých 70 let a dne 3. srpna 2015
uplyne 25 let od úmrtí naší drahé manželky, maminky, tchýně a babičky
paní Aleny Knyblové.
S láskou vzpomíná manžel František s rodinou.

Dne 8. března 2015
jsme vzpomněli nedožité
74. narozeniny naší drahé
manželky, maminky, babičky
a prababičky
paní Aleny Salamonové.
8. dubna si připomeneme
6. smutné výročí jejího úmrtí.
S láskou stále vzpomíná
manžel Jan, dcera Šárka
a syn Martin s rodinami.

Dne 27. března 2015
vzpomeneme 13. výročí
úmrtí naší babičky
a prababičky
paní Marie Judasové.
Vzpomíná vnučka Pavla
s rodinou.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
VELKÉ ODĚVY

- DÁMSKÉ a PÁNSKÉ.
Nabízíme velikosti
XL až 7XL.
Sortiment zboží je
rozšířen o jarní kolekci od
vel. 44 a výše.
Upozorňujeme, že
prodejna je přemístěna
na ul. 28. října
(za Sýkorovým mostem).

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

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

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

HLEDÁME
PODNÁJEM BYTU
v Petřvaldě nejlépe
Parcelace, 1+1 nebo
2+1 s kuchyní
a soc. zařízením,
na dobu určitou
od 1.5. do 31.12.2015.
Tel. 739 161 938

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
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UHELNÉ SKLADY
ŠENOV
AUTODOPRAVA – PRODEJ
SYPKÝCH MATERIÁLŮ
BÝVALÝ AREÁL VOKD
ČERNÉ OKD, KOKS, HNĚDÉ BÍLINA, MOST
HNĚDÉ UHLÍ DO AUTOMATICKÝCH KOTLŮ
ZE ZASTŘEŠENÉ HALY
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

NEJLEVNĚJŠÍ TAXI V PETŘVALDĚ
Fa TAXI LUBOŠ – tel. 601 521 522
NON – STOP • ŠKODA OCTAVIA
Sazby jízdného:
- nástupní taxa
- čekací doba
- nejnižší sazba
- senioři, držitelé ZTP
a doprava k lékaři
- doprava do práce a zpět
- občanské jízdné
- cesta delší jak 15 km

15,- Kč
2,- Kč/min.
40,- Kč
10,- Kč/km
13,- Kč/km
17,- Kč/km
cena dohodou

Doprava nad 30 km na otoč 10,- Kč/km,
cesta zpět zdarma.
Stačí prozvonit – ozvu se !

VÁŽENO NA KALIBROVANÉ
DIGITÁLNÍ AUTOVÁZE
VÝHRADNĚ ČESKÉ UHLÍ
Polské – NEVEDEME
Po – Pa: 7:30 – 15:00 hod.
Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO: Tel. Objednávky:
Po – Ne: 6:00 – 19:00hod.

Tel.: 608 827 288

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



Daruji koĖský hnĤj



Družstevní ulice, PetĜvald



tel. 604 319 111, 734 639 390
Domácí jídla dle vašeho přání za přijatelnou cenu.

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

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
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