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A OPĚT VE ŠKOLE!
Prázdniny naplněné slunečnými dny, báječnými dobrodružnými
zážitky nebo třeba jen příjemným
lenošením u vody už jsou za námi
a 2. září se pro děti opět otevřely
brány škol. Na 535 petřvaldských
žáků čekaly nově vymalované školy
se slavnostně vyzdobenými třídami. Třebaže pro starší děti je začátek nového školního roku všední
a ne vždy příjemnou záležitostí, pro
73 prvňáčků byl tento den mimořádným, plným očekávání a nových
zážitků. Společně se svými rodiči
a příbuznými zaplnili celkem tři
první třídy.
26 nových školáčků přivítala na
Masarykově škole na Závodní ulici Mgr. Ivana Palová a 47 dalších
třídní učitelky Mgr. Věra Winklerová
a Mgr. Šárka Planková ze ZŠ Školní. Již tradičně přišla do prvních tříd
zahájit nový školní rok a uvítat děti
a jejich rodiče ředitelka školy Ing.
Zdeňka Kozlovská, zástupkyně ředitelky Mgr. Ivana Studená, vedoucí učitelka ZUŠ p. Šárka Podobová
a vedoucí učitelka na Masarykově
škole Mgr. Miluše Wasilová. O fungování školního poradenského pracoviště informovaly rodiče prvňáčků výchovná poradkyně Mgr. Pavla
Helbichová a školní psycholožka
PhDr. Jana Lehnerová. Každoročně se setkání s novými školáky
účastní také zástupci Městského
úřadu v Petřvaldě – letos děti přivítala Mgr. Eva Káňová, protože
péče o školu a výchova mládeže je

Z OBSAHU:
• Nově zrekonstruovaná
knihovna
• Týden knihoven
30. 9. – 4. 10. 2013
• Petřvaldský rodinný
šlapáček 19. 10. 2013
• Pohádka O Bodříkovi
22. 10. 2013

TERMÍN UZÁVĚRKY
pro město Petřvald prvořadou záležitostí. Malí čiperové byli plní nadšení, chuti do školní práce a bez
ostychu si povídali s paní ředitelkou
i s třídními učitelkami. Aby přivykání školním povinnostem nebylo pro
děti tolik náročné, zajistil pro ně na
druhý školní den zřizovatel školy,
kterým je město Petřvald, zábavné
dopoledne plné her a písniček „Zpíváme a tančíme s Míšou“.
Věříme, že si naši prvňáčci na
školní docházku rychle přivyknou,
najdou zde dobré kamarády a získají mnoho vědomostí, které budou základem jejich dalšího vzdělávání. Stejně tak ostatním žákům
přejeme hodně úspěchů ve školní
práci, chuť do učení a pohodové
třídní kolektivy.
Abychom se všichni ve škole
cítili dobře, je potřeba žít a pra-

covat v pěkném a udržovaném
prostředí. O to se stará zřizovatel
školy – město Petřvald, za což si
zaslouží veliké poděkování. Díky finančním prostředkům města byla
dokončena poslední etapa výměny
oken a dveří, dvě třídy byly vybaveny novými lavicemi a židlemi, byly
obnoveny potřebné nátěry, vymalovány třídy a chodby a zakoupena
podlahová krytina pro ZUŠ a školní
družinu. Významnou investicí byla
oprava střechy na budově školy
na ulici Závodní. Věříme, že naši
žáci si budou vážit toho, že se mohou vzdělávat v hezkém a kulturním prostředí, a sami budou pečovat o čistotu a výzdobu školy,
která by měla být jejich „druhým
domovem“.
Mgr.Pavla Helbichová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org.

PETŘVALDSKÝCH NOVIN
Č. 10 JE

9. ŘÍJNA 2013
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin
jsou zveřejněny na

www.petrvald.info

POZVÁNKA
Zveme vás
na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
30. října 2013
v 15.30 hod.
v kulturním domě.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KNIHOVNY
D n e 3 0. s r p na 2 013 s e
v knihovně sešli vojt gminy Jasienica Mgr. Ing. Janusz Pierzyna,
zástupkyně správce Fondu mikroprojektu Kateřina Čutková, grafik
Petr Olšový, zástupce truhlářské
firmy David Kolář z Horních Bludovic a ostatní hosté.
Město Petřvald spolu s polským partnerským městem Jasienica podali žádost o spolufinancování projektu, který spočíval na
straně města Petřvaldu v modernizaci městské knihovny – pořízení nového vybavení do dětského
a teenagerského oddělení, zakoupení 250 ks nových židlí do kulturního domu (dodala je firma Nábytek Melzer, s.r.o. z Olomouce), nákup upomínkových a propagačních
předmětů na akce Noc s Anderse-

nem, výstavu české a polské dětské knihy, besedu s polským spisovatelem a taneční soutěž v KD
v Petřvaldě. Výrobu upomínkových
předmětů realizovala společnost
DANTER – reklama a potisk, s.r.o.
z Ostravy. Žádost o finanční podporu na uvedený projekt byla podána a zaregistrována v září roku
2012. Dne 12. prosince 2012 byl
projekt na zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu
Těšínské Slezsko schválen.
Největší změnou v rámci projektu se stala nová podoba městské
knihovny. V měsíci dubnu byl zakoupen nový nábytek - knihovničky, stoly a židle k PC a další prvky a nábytek, jež budou součástí
prostor nového vybavení dětského
a teenagerského oddělení.

Na výše uvedený
projekt byla schválena částka 750 tis.
Kč, z toho na rekonstrukci knihovny 400 tis. Kč. Na
d op rovo dné p r á ce a vybavení bylo
z rozpočtu města
použito př ibližně
200 tis. Kč.
Je třeba poděkovat projektové manažerce Bc. Evě Kaňové, vedoucí odboru Mgr. Lucii Polkové, knihovnicím
Bc. Monice Molinkové a Bc. Lucii
Šidlové a paní uklizečce Marii Grymové. Poděkování patří také za-

stupitelům města za vstřícnost,
kterou projevili při schvalování rozpočtu města Petřvald na rok 2013.
Jarmila Skálová, starostka

ODPADOVÉ OKÉNKO Č. 9/2013
Podíly likvidace odpadů
Podíly likvidace odpadů v ČR
Pokud bychom měli vyjádřit odvoz komunálního odpadu a jeho
formy likvidace v ČR v procentech, představuje v současnosti:
•
skládkování odpadu 65 %
•
recyklace odpadu 20 %
•
spalování odpadu 10 %
•
jiná likvidace odpadu 5 %

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 4. ČTVRTLETÍ 2013
Říjen

Listopad

Prosinec

Svoz
(PET láhve )
– žluté pytle

1., 2.

5., 6.

3., 4.

17. října

8., 9.

12., 13.

10., 11.

15., 16.

19., 20.

17., 18.

22., 23.

26., 27.

24., 26.

1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob

14. listopadu
12. prosince

29., 30.
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. říjen
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. listopad
31. prosinec

Podíly likvidace odpadů v Evropě
Porovnáme-li odvoz komunálního odpadu na skládky u nás
a v ostatních zemích Evropy, jsme poněkud pozadu. Mnoho evropských zemí má zcela obrácený poměr forem likvidace komunálního odpadu. Například v Německu, Rakousku či ve Švýcarsku jsou
jednotlivé podíly vyjádřeny procentuálně následovně:
•
skládkování odpadu 10 %
•
recyklování odpadu 50 %
•
spalování odpadu 40 %
Z uvedených podílu je patrné, že pořád zatím u nás převažuje
skládkování. Recyklace se spalováním prozatím představují jen
nepatrný zlomek při likvidaci odpadů. Situace na skládkách se již
stává neudržitelnou, proto je nutno do budoucnosti tento poměr
co nejvíce změnit. Ministerstvo životního prostředí připravuje nový
energetický program, který by měl ulevit skládkám a přitom by měl
i energetický přínos. Ukládá mu to nařízení EU, které všem členským zemím doporučuje radikálně snížit procenta skládkování odpadů a zaměřit se na způsoby ke snížení jeho množství při zvýšení
jeho využitelnosti ekologicky přijatelnými formami.
Systematickým a poctivým tříděním odpadu přispějeme každý
ke zvýšení podílu recyklace odpadu, snížíme náklady za uložení
na skládku a přispějeme ke zlepšení životního prostředí.
Dana Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP
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DĚTI NA ZARYJÍCH SE DOČKALY
22. 8. 2013 v dopoledních hodinách bylo předáno starostkou
města J. Skálovou dětem žijících
v oblasti Zaryje dětské hřiště, na
kterém jsou postaveny tyto sportovní prvky:
- věž se skluzavkou a závěsným
prvkem
- lezecká stěna
- pružinové houpadlo auto
Věž se skluzavkou a závěsným
prvkem a lezecká stěna jsou určeny pro věkovou kategorii 3-14 let.
Pružinové houpadlo je určeno věkové kategorii 3-9 let.
Všechny sportovní prvky byly
zakoupeny od výrobce za cenu
cca 80 tis. Kč. Není zde ještě vyčíslena práce zaměstnanců střediska údržby a podkladový ma-

teriál (geotextilie, štěrk, kačírek,
obrubníky,…).
Při předávání dětského hřiště
jsem se zeptala některých obyvatel Zaryjí, jak hodnotí stavbu dětského hřiště.
Předkládám odpovědi některých občanů.
B. Šotkovská (33) - Je to báječné, mohlo být větší, ale i tak
jsem nadšená.
J. Balcárková (40) - Je škoda, že
hřiště nebylo postaveno již dříve.
Moje děti už odrostly, ale přesto
jsem ráda, že hřiště budou vyžívat
děti z naší oblasti. Zaslouží si to.
J. Kraus (58) - Je to určitě přínosem pro děti. Hrály si v prachu u
hospody a nyní si mohou konečně
hrát na pěkném hřišti.

Valérie (6) na otázku: „Co se ti
nejvíce líbí na hřišti?“ spontánně
odpověděla: „Skluzavka“.
Milé maminky, váš malý sen
se splnil, užívejte si hřiště spolu
s vašimi ratolestmi. Nezapomínejte, že hřiště má
sloužit dětem a ne
těm, kteří by ho chtěli ničit. V tomto případě doporučuji volat
ihned Policii ČR. Je to
náš společný majetek
a musíme se o něho
společně starat, šetřit ho a vážit si ho.
Také prosím všechny,
kteří mají v okolí čtyřnohé miláčky, aby je
na hřiště nepouštěli

a naopak - dali pozor na to, aby
exkrementy nenosili právě dětem
na hřiště. Přeji vám všem hezké
chvíle, které na hřišti jistě rádi
budete trávit.
J. Skálová, starostka města

zečem Ing. Roman Fildan, Orlová
za cenu max. přípustnou 85.000,Kč bez DPH (uchazeč není plátcem
DPH).
 uzavření dohody o zprostředkování
pronájmu nebytového prostoru v 1.
nadzemním podlaží domu v Petřvaldě Šenovská čp. 1, na pozemku parc. č. 931 v k. ú. Petřvald
u Karviné o výměře 128,89 m2 ve
vlastnictví města Petřvald se společností M&M reality holding a.s.,
Praha.
 uzavření
Účastnické
smlouvy
o poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací
a Rámcové dohody o podmínkách
poskytování mobilních služeb elektronických komunikací s firmou Telefónica Czech Republic, a.s.
 uzavření dodatku
ke smlouvě
o dílo ze dne 8. 10. 2012 uzavřené mezi městem Petřvald a firmou
A-VITAL - Ing. Zdenka Makohuzová,
spol. s r.o., Ostrava na „Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení pro stavbu Úprava křížové cesty u kostela sv. Jindřicha
v Petřvaldě“.
Rada města vzala na vědomí výkaz
o plnění rozpočtu k 30. 7. 2013.

 záměr směny části pozemků parc.
č. 5318 a č. 5379 (nově označeno
jako pozemek parc. č. 5379/1),
vše k. ú. Petřvald u Karviné, ve
vlastnictví města Petřvald za pozemek parc. č. 740/388 k. ú. Petřvald u Karviné a část pozemku
parc. č. 740/304 (nově označeno
jako díl g) k. ú. Petřvald u Karviné
ve vlastnictví občanů města.
 záměr prodeje pozemku parc.
č. 6114/1 k. ú. Petřvald u Karviné.
 záměr prodeje pozemku parc.
č. 5375 a části pozemku parc.
č. 5379 (nově označeno jako pozemek parc. č. 5379/2), vše k. ú.
Petřvald u Karviné.
Zastupitelstvo města rozhodlo
 o úplatném převodu pozemku
parc. č. 6414/73 - ostatní plocha
o výměře 200 m2 v k. ú. Petřvald
u Karviné formou kupní smlouvy za
cenu ve výši 14.440,- Kč.
 o poskytnutí neinvestiční dotace
Cyklistickému klubu FESO Petřvald
– Březiny ve výši 30 000,- Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace. Dotace je určena na zakoupení
paliva (koksu) na vytápění klubových prostor pro zajištění zimního
provozu Cyklistického klubu FESO.
 o pořízení studie proveditelnosti
chodníku kolem ul. Šumbarské od
křižovatky s ul. Závodní k autobusové zastávce Vodárna.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace starostky a tajemnice.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
40. schůze Rady města Petřvaldu se
konala 14. srpna 2013
Rada města schválila rozbor hospodaření Základní školy a Základní
umělecké školy Petřvald Školní 246
okres Karviná a rozbor hospodaření
Mateřské školy Petřvald 2. května
1654 za I. pololetí 2013.
Rada města rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
Rada města vzala na vědomí
 pořadí nabídek podaných v otevřeném řízení dle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavbu
Radnice Petřvald - část A – stavba
takto:
1. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice
2. VW WACHAL, a.s., Kroměříž
3. Beskydská stavební, a.s., Třinec
 pořadí nabídek podaných v otevřeném řízení dle § 27 zákona na
stavbu Radnice Petřvald - část B
– interiér takto:
1. VAMOZ – servis, a.s., Ostrava
2. A-typ Morava s.r.o., Ostrava
3. DZ – ZARU s.r.o., Vendryně
Rada města rozhodla
 v souladu s ustanovením § 81,
odst.1 zákona o výběru nejvhodnější nabídky podané v otevřeném
řízení dle § 27 zákona a uzavření
smlouvy o dílo na stavbu Radnice
Petřvald – část A (stavba) s uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o.,
Bruzovice za cenu max. přípustnou
23.497.036,- Kč bez DPH.

 v souladu s ustanovením § 81,
odst. 1 zákona o výběru nejvhodnější nabídky podané v otevřeném
řízení dle § 27 zákona a uzavření smlouvy o dílo na stavbu Radnice Petřvald – část B (interiér)
s uchazečem uchazečem VAMOZ –
servis, a.s., Ostrava - Vítkovice za
cenu max. přípustnou 2.030.336,Kč bez DPH.
Rada města vzala na vědomí
 zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Koordinátor BOZP při provádění
stavebních prací“ (stavba Radnice Petřvald) a rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
Bc. Viktor Hubert, Ostrava za cenu
max. přípustnou 58 000,- Kč bez
DPH.
 zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výkon technického dozoru investora“ (stavba Radnice Petřvald)
a rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem JS PROPERTY, a.s.,
Ostrava – Přívoz za cenu max. přípustnou 178 000,- Kč bez DPH.
Rada města rozhodla
 zadat zpracování PD na zateplení
objektu ZŠ Školní čp. 246 a objektu MŠ 2. května čp. 1654.
 o výběru nejvhodnější nabídky
a uzavření smlouvy o dílo s ucha-

20. zasedání Zastupitelstva města
Petřvaldu se konalo 28. srpna 2013
Zastupitelstvo města schválilo zprávu o plnění rozpočtu města Petřvaldu
za 1. pololetí 2013.
Zastupitelstvo města vyhlásilo
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POZVÁNÍ RODIČŮ

Informace o zrušení
K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
organizační jednotky
Zveme rodiče čerstvě naroze- • spolu s rodiných petřvaldských občánků (tj. do
či se mohou
5 měsíců věku dítěte) k slavnostníslavnostního
Státního pozemkového
mu vítání.
vítání zúčast• vítání občánků se konají v sobonit i další příbuzní vítaných
dětí
v obřadní síni MěÚ Petřvald
úřadu – Pobočky Karviná • tykonkrétní
termín obřadu je • během obřadu je povoleno foDne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení soustavy pozemkových úřadů a Pozemkového
fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem
Státní pozemkový úřad.
Na základě Organizačního
řádu Státního pozemkového úřa-

du dochází ke dni 30. 9. 2013
k organizační změně, spočívající
ve zrušení Pobočky Karviná, se
sídlem Zakladatelská 974/20,
735 06 Karviná – Nové Město.
V souvislosti s touto organizační změnou přecházejí veškeré agendy Pobočky Karviná na
Pobočku Opava, se sídlem Horní
náměstí 2, 746 01 Opava, tel.:
553 696 192, 553 696 193,
e-mail: opava.pk@spucr.cz.

•
•
•
•
•

nutno dopředu dohodnout na
matrice:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
vítání občánků je určeno všem
novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Petřvaldě
pro každé dítě je uspořádán samostatný obřad
děti jsou vítány zástupci města
délka obřadu je cca 20 minut
v obřadní síni máme pro dítě připravenou kolébku

tografovat a pořizovat videozáznamy vlastními prostředky
anebo využít i fotoslužeb, které
jsou na místě k dispozici
V případě zájmu o zveřejnění
údaje o narození dítěte v Petřvaldských novinách je nutno podepsat na matrice MěÚ Petřvald
souhlas se zveřejněním (nutno
předložit rodný list dítěte a doklad totožnosti jednoho z rodičů).
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Byli jsme na Podkarpatské Rusi
Letošní týdenní dovolenou na
začátku července jsme strávili na
Podkarpatské Rusi. S cestovní
kanceláří Alpina Brno jsme vyjeli
v pátek večer a po nočním přejezdu Slovenska jsme ráno překročili ukrajinskou hranici v Užhorodě. Navštívili jsme Mukačevo,
prohlédli si historické centrum,
tržnici a hrad. Ubytováni jsme

byli v Podobovci v turistické chatě s místní ukrajinskou kuchyní,
která všem velmi chutnala. Turistické výlety do okolí – Siněvirské
jezero, vodopád Šipoš, výstup na
Gembu, přechod hřebene Boržavy – vedly krásnou přírodou, převážně rozkvetlými loukami, plnými
sladkých velkých borůvek. Poskytovaly nádherné výhledy do okolí.

V podhorské oblasti se žije převážně v dřevěných chaloupkách,
na loukách se pasou koně, ovce
i krávy. Navštívili jsme Koločavu
s muzeem Ivana Olbrachta, hrob
Nikoly Šuhaje, dřevěný kostelík
s hroby českých četníků, historické muzeum a skanzen. Ochutnali jsme místní speciality – šašlik,
boršč, vareniky, na žízeň kvas

cha na letošní V. setkání, které se konalo dne
7. 9. 2013 v Suchdolu
nad Odrou. Setkání dětí
se uskutečnilo ve velmi
příjemných prostorách
Country městečka Barton City.
I letos byl pro děti připraven zábavný program, ve kterém si každý mohl najít to, co ho zajímá
a baví. Stejně tak občerstvení
bylo velice bohaté. Pořadatelé

se o nás vzorně starali, aby nikomu nic nechybělo. Každý také
dostal dáreček na památku, který si s sebou odvezl společně
s pocitem krásně prožitého dne
a s mnoha příjemnými zážitky.
Tímto bychom chtěli velmi
srdečně poděkovat panu Dr.
Vítězslavu Černochovi a jeho
spolupracovníkům z Fondu pro
opuštěné a handicapované děti
a mládež i všem ostatním li-

Poděkování
Po loňském krásném zážitku, k te rý jsme si přinesli
z IV. setkání opuštěných a handica povaných dětí z Moravskoslezského kraje, který
pro tyto děti pořádá Fond pro
opuštěné a handicapované děti
a mládež, jsme velice rádi přivítali pozvání předsedy tohoto
fondu pana Dr. Vítězslava Černo-

a samozřejmě ukrajinskou vodku
– gorilku. Dovolená to byla moc
pěkná, umocněna nádherným
počasím, sympatickými průvodkyněmi a skvělými řidiči, kteří se
na cestách necestách bravurně
pohybovali. Byl to krásný týden.
Anna Vlčková, KČT Petřvald.

dem, kteří se podíleli na tom,
že nejen uživatelé z Benjamínu
z Petřvaldu u Karviné, ale jistě
i ostatní děti z jiných zařízení prožili krásný den. Moc si toho vážíme, že stále existují lidé, kterým není lhostejný život těchto
dětí, myslí na ně a jsou ochotni
pro ně něco udělat, i když je to
jistě stále obtížnější a vyžaduje
to velké úsilí.
My všichni z Benjamínu.
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Kácení stromů podle novely zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny
Od 15. července 2013 majitel zahrady již nebude muset ve
správním řízení žádat o povolení
pokácet stromy. Umožňuje to novela vyhlášky č. 189/2013 Sb.
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Výjimku tvoří dřeviny, které jsou
součástí významného krajinného
prvku, či stromořadí, nebo jsou
vyhlášeny jako památný strom.

Zahrada je pro účely této vyhlášky definována jako „pozemek
u bytového domu nebo rodinného
domu v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti“. Všechny
tyto znaky musí zahrada splňovat
současně. Za výše uvedenou zahradu se nepovažují například pozemky v zahrádkářských osadách,
u rekreačních objektů ani oploce-

né zahrady bez objektů k bydlení,
přičemž oplocení zahrady musí být
trvalého charakteru a nelze za něj
považovat živý plot ani různá dočasná oplocení.
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu, od 1. října do 31. března, neboť kácením stromů mohou
být dotčeny i jiné zájmy chráněné
tímto zákonem. Mimo tuto dobu

vegetačního klidu může kácením
dojít například k poškození či zničení hnízd ptáků nebo jejich vyrušení zejména v době rozmnožování
a odchovu mláďat, což je trestné
a pod vysokou sankcí.
V případě dotazů ohledně kácení dřevin se můžete obrátit na odbor výstavby a ŽP, MěÚ Petřvald.
Ing. Sáňková, odbor výstavby a ŽP

Jak se nám povedla I. psí olympiáda pořádaná ZKO Petřvald
Na den 1. 9. 2013 si naše
ZKO naplánovala pořádání I. ročníku PSÍ OLYMPIÁDY.
Této akci předcházely náročné přípravy (což jsme si zpočátku ani nedokázali představit), na
kterých se podíleli téměř všichni
členové ZKO Petřvald. Vše jsme
nakonec zdárně zvládli a přišel
den“ D“. Už od 6 hodin lilo jako
z konve – po dvou měsících, kdy
nespadla téměř ani kapka, to
bylo velké překvapení !!!
Vzhledem k tomu, že všechny
závodní disciplíny byly naplánované venku, bylo toto překvapení
velmi nemilé. Dokonce se objevila i myšlenka přesunout termín
olympiády na následující týden.
Vzhledem k náročné organizaci jsme se rozhodli, že akce proběhne podle plánu s nadějí, že

se počasí umoudří. A stalo se,
kolem jedenácté hodiny konečně přestalo pršet. Sice už jsme
měli za sebou první závodní disciplínu, byli jsme promočení a špinaví, ale ještě byl skoro celý den
soutěžení před námi.
Do soutěžních disciplín se zapojilo 21 účastníků (někteří dokonce se dvěma psy) všech věkových kategorií a všech psích
ras. Soutěžilo se např. v přivolání
psa na čas a jeho přenosem na
danou vzdálenost, v přetahování
psů- PETŔVALDSKÝ SILÁK, velmi
specifický Agility závod, dále to
byla soutěž ve štěkání.- KŘIKLOUN ROKU.
Velkou radost nám udělala
účast našich „mládežníků“.Kristýna Bezecná soutěžila s fenkou
Ashley a pejskem Lexem, Veroni-

ka Vajsová s fenkou Sandy, Vojta Sommer s pejskem Bambulou
a Daniel Semanco s pejskem
Endy. Nejenom že se zúčastnili
závodů (a vyhrávali), ale také pomáhali s přípravou a v průběhu
celé akce.
Další velkým překvapením pro
nás byly sponzorské dary (opravdu jsme to nečekali). Tímto bychom chtěli poděkovat :
- restauraci MOKROŠ a paní Růžence Škutové
- restauraci Kulturní dům a manželům Hečkovým
- Martinu Danihlíkovi, který se
báječně postaral o naše prázdná bříška a uvařil nám výborný
kotlíkový guláš, za který by zasloužil Michelinskou hvězdu.
Na závěr bych si dovolil popsat
svůj osobní pocit z této akce:

„Když jsem viděl vedle sebe
závodit mládež (13 – 18 let), zástupce středního věku i dámy
a pány pokročilejšího věku, kteří si vzájemně radili, pomáhali
a povzbuzovali se, když jsem
viděl, jak všem zářily oči, tak si
říkám. Přece jen je ještě svět
v pořádku! Alespoň pro tuto
chvíli vymazala láska ke zvířeti všechny generační neshody
a rozdíly. Přeji si, ať to tak vydrží co nejdéle.“
Ještě jednou děkuji závodníkům, sponzorům, všem co nám
pomáhali a výbornému publiku.
Už nyní se těším na další ročník
petřvaldské Psí olympiády.
Petr Semanco,
jednatel ZKO Petřvald

Myslivecké sdružení Petřvald – Haldy
Říjen
V mlžném oparu budícího se
dne zazní táhlé mocné zatroubení. Doznívá jelení říje. Pro mnohé
jeden z nejsilnějších zážitků, které může příroda nabídnout. Orosenou trávou a vlhkým listím kráčí vstříc novému dni i myslivec.
Tiše, krok za krokem se pomalu
šoulá k říjícímu se jelenovi. Tep
srdce se zdá jako údery zvonu.
V tom okamžiku se zdá, že je to
druhý největší hluk v lese, hned
po troubícím jelenovi. Pomalu vystupuje na kraj lesa a v mlžném
oparu uvidí siluetu krále lesů.
Vše trvá jen pár vteřin. Laně,
kterých si myslivec nevšiml pod
mocnými větvemi dubů, ho navětří a vzápětí mizí v lese. Za
nimi prchá i statný jelen.
Listí na stromech začíná
žloutnout a zem se začíná pokrývat touto přírodní peřinou.
Divoká prasata, srnčí i drobní hlodavci mají žaludové a buk-

vicové hody. Je třeba udělat tukové zásoby na blížící se zimu.
Myslivci už začali zakládat žír
do krmelců a zásypů. Brzy nastane doba, kdy to bude v širokém
okolí jediný zdroj potravy.
Poslední zbytky tažných ptáků odlétají na jih. Blíží se čas
honů na drobnou zvěř. Petřvaldští myslivci začátkem léta vysadili do revíru 50 bažantích slepiček, a tak budoucí čas ukáže, zda tento počin přinese své
ovoce.
Vrcholí houbařská sezona,
a tak je v lesích stále rušno.
Srnčí zvěř se začíná houfovat.
Jelení říje končí a brzy začne
ta dančí a koncem roku i chrutí
u divokých prasat.
Srny, které nezabřezly v letním období, budou mít říji druhou.
Je chladné říjnové ráno. Pavučiny se třpytí, jako by byly utkány ze stříbrných vláken. V dálce

zahouká sova, která se opozdila na nočním lovu a teď spěchá
do vykotlaného stromu, kde má
své hnízdo. Na hladině rybníka
se vyhodil kapr. I ve vodním světě probíhá sháňka za potravou,
aby se zimní období dalo snáze
přečkat.

Po nočním deštíku je zem
nasycena vodou a tak vlhké listí tlumí kroky myslivce, který po
nádherném zážitku s jelenem
opouští les. Je spokojený. Setkání s králem lesa se nekoná
každý den.
Luboš Kučera
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POMÁHÁME V TĚŽKÝCH SITUACÍCH…
Od září 2012 je otevřeno ve
v yloučené lokalitě Orlová - Po ruba Komunitní centrum Ma ják, které je projektem města Orlová financovaným z Evropského fondu OP LZZ, reg.
č. CZ.1.04/3.2.00/55.00011.
Terénní sociální práce, která je
založena na principu pomoci lidem z vyloučené lokality s řešením jejich tíživé situace v přirozeném prostředí každého člověka,
je součástí projektu. Za dobu své
působnosti pomohly terénní pracovnice mnoha lidem, i když se
situace někdy zdála bezvýchodná.
Terénní pracovnice Mgr. Tereza
Hanáková začala minulého roku
spolupracovat s paní F., která
oslovila naši službu. Paní F. měla
více problémů, které ji trápily,
a svou situaci viděla bezvýchodně. Jedním z problémů byl dluh
na nájemném a za elektřinu. Tyto
dluhy vznikly z důvodu, že paní F.
byla sankčně vyřazena z ÚP, pro-

to neměla půl roku žádný příjem
a se svým dítětem pobírala pouze
přídavek na dítě. Bydlela ve finském domku, kde měla uzavřenou
nájemní smlouvu na dobu určitou
a hrozilo jí vystěhování. Bála se,
že přijde o střechu nad hlavou,
nebude mít se svým dítětem kde
bydlet. A v horším případě jí bude
odebráno.
Terénní pracovnice pomohla
paní F. s vyřízením splátkového
kalendáře u dluhu za elektrickou
energii a u dluhu za nájemné.
Dále doprovodila paní F. na Úřad
práce Orlová, kde proběhla registrace a byly vyřízeny sociální dávky, včetně mimořádné okamžité
pomoci. Po celou dobu probíhala komunikace mezi terénní pracovnicí a pracovníkem firmy RPG
Byty, s.r.o., aby paní F. nepřišla
o bydlení do doby, než proběhne
první výplata sociálních dávek.
Vše se nakonec podařilo, paní F.
o bydlení nepřišla. Díky vyřízeným

Bude Petřvald
městem ubytoven?
Petřvald – Březiny kdysi - oblast
spokojeného a klidného bydlení.
Rekultivace, výrobna želatinových
cukrovinek, domov důchodců.
Dnes oblast problémového bydlení. Do bytovek na ulicích Parys,
Porubská, kolonie Marjánka, v panelácích pod statkem - tam všude
společnost RPG pomalu sestěhovává problémové nájemníky. Jak
je poznáte? Pořádek kolem bydliště jim nic neříká, s auty parkují
na travnatých plochách, vytrubují,
hlasitě pouští rádio v autě i doma,
ruší sousedy dlouho do noci. Je
nutno podotknout, že pokud si
na takovéto sousedy písemně
postěžujete, RPG to začíná řešit,
neprodlouží takovému hříšníkovi
nájemní smlouvu. Což schvalujeme jistě všichni.
Nyní však v této oblasti hrozí,
že zde vznikne i oblast ubytoven.
Na Rychvaldské ulici vedle obecních bytovek v bývalé prodejně textilu nový majitel pronajímá bydlení
několika početným rodinám. Hluk
je na denním pořádku, stejně tak
nepořádek kolem objektu. Papíry,
nedopalky, plastové láhve a křik.
Pořád se setkáváme s omluvou, že toto etnikum je temperamentnější, hlučnější, že to má
v genech. Všechno je ale výchovou. Znám obdobné rodiny, kde
děti ani dospělí nehlučí. Pokud je
dítě hlučnější, matka ho napomene. Pokud má dítě vzor v rodičích
a je vedeno ke slušnému chování, není pak s takovými sousedy
žádný problém.
Dále hrozí, že na téže ulici
v domě č. 307, který RPG prodává, vznikne další ubytovna. Jedná

sociálním dávkám hradí nájemné
a splácí svůj dluh.
Exekutorský úřad dále poslal
paní F. výzvu, aby uhradila několik let starý dluhu za zdravotní pojištění. Paní F. si nebyla vědoma, že by někdy takový dluh
vznikl. Terénní pracovnice proto
doprovodila paní F. na pobočku
zdravotní pojišťovny, aby zjistily,
co je to za dluh a zda je vůbec
oprávněný. Pracovnice zdravotní pojišťovny byla velice ochotná
a zpětně se podařilo dohledat, že
dluh pochází z období, kdy paní F.
nedoložila žádné potvrzení o tom,
kdo hradí pojistné. Zjistilo se, že
v této době byla paní F. evidována na ÚP, ale zapomněla doložit
potvrzení o evidenci zdravotní pojišťovně. Terénní pracovnice tedy
pomohla paní F. se získáním po-

tvrzení o evidenci na ÚP za dlužné
období. Exekutorskému úřadu byl
po doložení tohoto potvrzení dán
podnět zdravotní pojišťovnou pro
stažení exekuce. Vymáhání dlužné částky bylo sice zrušeno, nicméně během vymáhání vznikly
náklady spojené se zahájením
řízení a odměnou exekutora. Terénní pracovnice proto kontaktovala exekutora a podařilo se jí
vyjednat, aby i tyto náklady spojené s neoprávněným vymáháním
pohledávky nebyly dále po paní F.
vyžadovány.
Paní F. nevěřila, že by se její situace dala vyřešit, ale s pomocí
terénní pracovnice Komunitního
centra Maják nakonec vše dobře dopadlo.
Bc. Žofie Tomanová, DiS.

Klub českých turistů Petřvald

se o dvoupodlažní bytový dům se
šesti byty.. Již se proslýchá, že
má o něj zájem indický podnikatel,
který vlastní již ubytovny v Orlové.
Občané z této oblasti Březin si
již i stěžovali na městském úřadě,
ale bylo jim řečeno, ať jsou rádi,
že nebydlí na Pokroku, že tam je
to ještě horší.
To ale není řešení. Obec je tu
přece pro občany a má je chránit. Měla by tedy zasáhnout proti
těmto ubytovnám. Vždyť tady na
Březinách vzniká další Přednádražní. Uvědomuje si to obec?
A není pravda, že obec nemůže
nic dělat. Kritika RPG přispěla
k tomu, že RPG již řeší sousedské problémy - napomene, pohrozí a nakonec, když se věc nezlepší, neprodlouží nájemní smlouvu.
Totéž může obec dohodnout
s novým majitelem ubytovny v bývalé prodejně textilu. Když vlastní
nemovitost v Petřvaldu a pronajímá ji, je za nájemníky zodpovědný. Obec by na něj měla působit,
aby v případě stížností občanů
na chování nájemníků ubytovny
neprodlužoval nájemní smlouvu
a vyměnil je za slušnější. Zisk od
státu bude mít v každém případě.
Obec by si měla uhlídat další
objekt na Rychvaldské ulici a případnou ubytovnu zde nepovolit.
Když chci stavět na své zahradě
garáž já, musím mít souhlas sousedů. Že by se obec nemusela vyjádřit k zřízení ubytovny? To se mi
nechce věřit. Budou se tu stahovat živly z celé republiky a Petřvald
- Březiny bude sice vyhledávaným
místem, ale ne pro klidné bydlení.
Miroslav Encemler

Je to dobrovolné sdružení lidí,
kteří ve svém volném čase poznávají přírodu prostřednictvím pěší
turistiky.
Výšlap 12. října 2013:
Rychlebské hory: Horní Lipová
– Tři studánky – Smrk – Kovadlina
– Nýznerovské vodopády – Žulová (20 km, zkrácená trasa 13 km)
Na začátku vede trasa kolem
Lesního baru – samoobslužného
stánku na pomezí Jeseníků a Rychlebských hor.

Nýznerovské vodopády na Stříbrném potoce tvoří soustava vodopádů a kaskád o celkové výšce
14 metrů.
Naše putování skončí v Žulové
– městečku kousek od česko-polských hranic, jehož historie se datuje od r. 1300. V obci se nacházejí
významné kulturní památky.
Bližší informace o naší činnosti:
http://ktc-petrvald.bluefile.cz/
nebo na tel. 723 056 502, 777
810 481

etřvaldské noviny

7

Univerzita 3. věku – ukončení studia
V Petřvaldě platí za
Na základě oznámení v našich novinách jsme se v roce 2010 přielektřinu a plyn méně,
hlásili ke studiu na Ekonomickou fakultu Technické univerzity Ostrava.
Po celou dobu tří let jsme absolvovali náročné přednášky a posléze
ovšem jen ti, kdo se přihlásili zkoušky
z ekonomiky, práva, organizace Evropské unie, požívání PC,
psychologie, zdravovědy a sociálních otázek. Studium bylo doplněno
o přednášky týkající se rodinných financí, rizik současného trhu a otádo elektronické aukce
Desítky měst a obcí, včetně
Petřvaldu, nabízejí možnost získat
slevu na energii v elektronické aukci. Češi tak objevují nový způsob,
jak ušetřit na cenách za elektřinu
či zemní plyn. Po celé republice
se účastní internetových aukcí,
v nichž se dodavatelé předhánějí
v akčních slevách. A domácnostem se tak daří ve velkém snižovat
účty za energie.
Do prvního kola elektronických
aukcí na sdružený nákup energií
se v naší obci přihlásilo desítky domácností. „Výsledky jsou
velmi dobré, podařilo se ušetřit
v průměru na jedno odběrné místo 30,38 % za elektrickou energii
a 27,85% za zemní plyn. Občané
Petřvaldu, kteří se do aukcí přihlásili a byli již zařazeni do aukce,
na tom vydělali celkem 264.245,Kč“ , komentuje výsledky Vladimír
Šmehlík ze společnosti e-Centre,
která aukce pořádá.
Ušetřená částka je rovná tabulkovému rozdílu nabídky dosavadního distributora a toho, který
aukci vyhrál a bude nadále zajišťovat přísun energií do těch domácností či firem, které se této aukce zúčastnily. Úspora je tedy více
než patrná. Elektronických aukcí

na odběr elektřiny a plynu se do
dnešního dne zúčastnilo 9713 domácností z celé České republiky,
roční úspora vyjádřena v korunách
činí 39.390.792,- Kč za elektrickou energii a 40.808.482,- Kč za
plyn. Vzhledem k úspěchu prvního kola aukcí se chystá kolo další.
Občané Petřvaldu budou mít možnost se do aukcí přihlásit opět na
kontaktním místě v obřadní síni
Městského úřadu Petřvald v těchto konkrétních termínech: 2., 7.,
9. a 14. října 2013 od 14 do 17
hodin, popřípadě se domluvit na
osobním jednání na telefonním
čísle 603 805 586.
K přihlášce do aukce pro domácnosti a i podnikatele je třeba
doručit na kontaktní místo kopie
smluv a posledního ročního vyúčtování za energie – plyn či elektřinu. V případě zájmu o aukci
o telekomunikační služby (telefon
a internet) stačí dvouměsíční vyúčtování a rovněž kopii smlouvy s poskytovatelem této služby.
Vladimír Šmehlík,
zástupce společnosti eCENTRE

HASIČI SOUTĚŽILI
Sbor dobrovolných hasičů v Petřvaldě pořádal 17. srpna 2013
soutěž - IV. ročník Memoriálu pana Heřmana Švedy.
Soutěže se zúčastnilo 5 sborů z okresu Karviná a družební jednotka z Polska z Jasienice.
Zahájení soutěže se zúčastnil starosta okresního sdružení v Karviné pan Václav Helis, za Městský úřad v Petřvaldě paní starostka Jarmila Skálová a referentka za PO paní Bc. Ivana Rajdusová.
Družstvo z Polska provedlo ukázku podle jejich pravidel.
Pořadí družstev:
5. družstvo SDH Rychvald
62,30 sek.
4. družstvo SDH Petřvald
59,40 sek.
3. družstvo SDH Bohumín-Záblatí
41,24 sek.
2. družstvo SDH D.Lutyně-Nerad
38,36 sek.
1. družstvo SDH Orlová-Poruba
32,10 sek.
Za SDH Jiří Kovář, starosta

zek výdělečné činnosti v důchodu, jejich bezpečnosti atd.
Studium bylo ukončeno slavnostní promocí ve velké aule univerzity 30. 4. 2013.

Josef Coufalík a Jiřina Cabalová, obyvatelé Petřvaldu

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
nabízí v akademickém roce 2013/2014
možnost studia

Univerzity třetího věku
(U3V)
PŘEDNÁŠKOVÉ CYKLY U3V
Z Psychologie - jak obstát v dnešním světě
Z Vybrané kapitoly z oblasti cestovního ruchu
Z Právo a jeho přínos v životních situacích
VZDĚLÁVACÍ KURZY U3V
Z Člověk a počítač
Z Přínosy a úskalí elektronického obchodování
Z Angličtina pro začátečníky
Z Angličtina pro pokročilé
Z Němčina pro začátečníky
Z Němčina pro pokročilé
VIRTUÁLNÍ U3V
Z Svět okolo nás - Lidské zdraví

Podmínky přijetí do programu U3V
Kontakt:
Slezská
univerzita
v Opavě
Z věk
nad 50
let; u osob
se zdravotním postižením
a v invalidním důchodu se tato podmínka
nevyžaduje
Z předpokládá se ukončené středoškolské
vzdělání (není podmínkou)
Z podání přihlášky poštou na adresu
Slezská univerzita v Karviné
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná
nebo osobně na podatelně SU OPF
či prostřednictvím emailu u3v@opf.slu.cz
Z zaplacení poplatku ve výši:
500,- Kč/1 semestr
(Virtuální U3V 300,- Kč/1 semestr)
na účet SU OPF č. ú.: 101285316/0300
variabilní symbol 6303
či v hotovosti na pokladně SU OPF

Kontakt:
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná
Univerzitn
kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Sohrová
Tel.: +420 596 398 438, Email: u3v@opf.slu.cz

volební okrsek č.
- volební místnost: Středisko kulturních služeb,
pro voliče bydlící v domech s těmito čísly popisnými:
6
20
22
23
24
28
30
31
32
51
66
67
103 106 128 129 151 157 160 182 200 219 222 244
294 411 414 415 434 450 511 512 525 542 543 567
663 666 764 792 840 845 863 869 870 871 877 881
904 905 906 907 913 916 922 923 929 930 931 936
944 951 952 973 974 975 997 998 1010 1018 1020 1021
1024 1027 1041 1049 1050 1052 1057 1058 1059 1071 1072 1073
1095 1096 1118 1244 1246 1259 1263 1265 1269 1276 1298 1335

3
72
246
590
888
938
1022
1086
1336

101
272
656
897
940
1023
1092
1338

Petřvald

volební okrsek č.
- volební místnost : Mateřská škola, 2. května 1654, Petřvald
pro voliče bydlící v domech s těmito čísly popisnými:
2
29
59
71
91
100 132 142 143 180 184 193 194 195
198 199 240 249 253 256 258 259 270 296 305 307 315 320
321 322 333 334 336 338 339 340 341 342 343 344 345 346
347 348 350 358 361 362 492 494 497 498 515 517 559 563
582 587 589 610 611 622 625 626 640 644 645 695 705 751
752 802 808 838 883 885 927 968 969 1011 1037 1043 1044 1051
1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174
1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188
1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202
1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216
1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230
1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1257 1264 1267 1278 1279 1280
1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294
1295 1296 1297 1302 1312 1314 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329
1330 1331 1332 1333 1334 1337 1351 1352 1370 1379 1396 1401 1410 1413
1425 1439 1443 1447 1450 1455 1456 1485 1507 1518 1520 1521 1530 1535
1540 1541 1558 1571 1575 1577 1582 1601 1635 1646 1683 1685 1686 1726
1727 1728 1744 1745 1749 1758 1759 1760 1763 1764 1766 1768 1769 1770
1771 1773 1804 1805 1808 1810 1811 1826 1835 1862 1872 1877 1887 1897
1903 1906 1988 1993 1994 2012 2013 2014 1892

1

2. Místem konání voleb jsou tyto volební okrsky:

4
35
179
264
331
428
505
598
681
770
813

5
45
181
269
357
429
510
599
703
771
814

7
57
204
279
365
435
519
600
707
772
816

8
68
206
280
369
439
530
602
724
773
819

9
83
208
292
375
441
537
609
725
774
820

10
90
212
293
400
443
538
623
731
775
821

11
154
217
298
401
444
540
624
732
776
837

15
161
226
299
409
447
541
638
733
777
839

16
162
228
301
410
448
550
648
743
778
847

17
163
232
302
416
449
554
650
753
779
861

18
167
234
310
417
455
556
659
766
781
866

19
175
236
311
420
457
558
660
767
786
867

21
177
238
313
426
459
581
662
768
787
868

33
178
251
326
427
504
594
677
769
791
882

volební okrsek č.
- volební místnost: Středisko kulturních služeb, Petřvald
pro voliče bydlící v domech s těmito čísly popisnými:

4

2

volební okrsek č.
- volební místnost: Mateřská škola, 2. května 1654, Petřvald
pro voliče bydlící v domech s těmito čísly popisnými:
36
38
39
40
41
43
44
46
47
53
54
61
70
74
75
76
80
84
85
86
92
116 145 168 205 211 224 241
242 243 261 324 360 363 377 378 379 380 381 382 383 384
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 425 437 460 477
479 509 520 523 524 526 531 532 533 534 535 536 545 546
555 557 565 636 637 647 708 784 790 812 878 880 898 899
928 943 959 960 966 970 993 994 995 996 1007 1017 1025 1028
1029 1039 1054 1055 1067 1068 1081 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
1114 1239 1241 1243 1249 1250 1258 1261 1271 1272 1273 1275 1277 1299
1310 1311 1350 1356 1358 1360 1361 1364 1380 1387 1402 1404 1405 1409
1412 1414 1417 1424 1427 1430 1434 1435 1438 1445 1446 1464 1465 1467
1484 1487 1497 1505 1508 1509 1510 1511 1513 1515 1516 1523 1524 1526
1527 1528 1532 1533 1534 1542 1545 1546 1547 1548 1549 1557 1560 1561
1567 1570 1573 1581 1589 1590 1607 1608 1626 1628 1632 1642 1655 1656
1664 1673 1674 1675 1687 1691 1703 1704 1753 1754 1809 1812 1813 1818
1819 1820 1827 1831 1852 1858 1946 1955 1980 1990 2000 2036 2037

dne 25.10.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26.10.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

V souladu s § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuji:

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky ve městě Petřvald

OZNÁMENÍ

8
etřvaldské noviny

1340
1371
1415
1437
1460
1536
1563
1586
1613
1641
1671
1786
1836

1341
1372
1416
1440
1461
1537
1564
1587
1614
1644
1672
1787
1844

5

1342
1373
1418
1441
1462
1538
1565
1588
1615
1645
1684
1788
1846

1343
1382
1419
1442
1463
1539
1566
1592
1620
1647
1688
1789
1859

1345
1383
1420
1444
1473
1543
1568
1593
1621
1648
1690
1790
1913

1347
1384
1421
1448
1477
1544
1569
1596
1623
1649
1707
1791
1945

1348
1391
1422
1449
1490
1550
1572
1600
1624
1650
1741
1792
2019

1349
1392
1423
1451
1494
1551
1574
1602
1625
1652
1750
1793
2023

1353
1395
1426
1452
1498
1552
1576
1604
1629
1660
1767
1794
2033

1355
1397
1429
1453
1499
1553
1578
1605
1630
1661
1777
1795

1359
1400
1431
1454
1514
1554
1579
1609
1631
1665
1782
1796

1363
1406
1432
1457
1525
1556
1580
1610
1637
1666
1783
1797

1366
1408
1433
1458
1529
1559
1584
1611
1639
1667
1784
1817
892
948
991
1078
1123
1159
1320
1469
1618
1682
1708
1742
1842
1925
1951

902
949
992
1079
1146
1160
1321
1471
1619
1689
1709
1743
1850
1926
1959

6

909
956
1000
1080
1147
1240
1357
1472
1622
1692
1710
1746
1853
1939
1962

910
957
1001
1083
1148
1242
1362
1482
1627
1693
1711
1747
1861
1940
1973

914
958
1005
1091
1149
1247
1367
1496
1633
1694
1712
1748
1867
1944
1983

915 917 918 919
963 965 967 972
1006 1012 1013 1026
1094 1099 1100 1101
1150 1151 1152 1153
1270 1274 1300 1313
1368 1381 1388 1390
1506 1517 1519 1522
1634 1662 1663 1676
1695 1696 1697 1698
1713 1714 1715 1716
1762 1772 1775 1776
1869 1871 1876 1898
a 524 - evidenční číslo
1987 1989 2007 2008

925
978
1035
1111
1154
1315
1398
1555
1677
1699
1717
1779
1899
1947
2018

934
979
1048
1112
1155
1316
1399
1599
1678
1700
1718
1802
1902
1948
620E

935
980
1074
1115
1156
1317
1403
1606
1679
1701
1719
1816
1905
1949
2021

941
981
1075
1119
1157
1318
1407
1616
1680
1702
1720
1824
1915
1950
2043

volební okrsek č.
- volební místnost: Dům s pečovatelskou službou,
Ráčkova 1735, Petřvald pro voliče bydlící v domech s těmito čísly popisnými:
1
64
65
96
97
98
99
102 105 107 108 112 113 115
117 118 120 121 122 123 124 126 131 133 134 135 137 139
141 148 149 166 169 189 190 201 202 209 210 215 220 221
223 254 255 263 265 287 288 289 291 314 316 325 327 328
329 330 332 337 353 355 364 366 373 374 398 402 404 405
406 412 413 418 423 424 433 436 446 462 484 506 514 528
548 549 551 552 560 564 566 568 573 575 576 577 578 579
588 595 603 604 605 606 607 608 627 628 629 630 631 632
633 634 641 643 649 653 654 655 665 667 668 669 670 671
672 673 674 675 676 678 694 696 698 701 720 721 722 739
746 748 750 755 757 759 780 793 794 796 797 824 828 830
835 842 843 848 849 850 851 852 855 857 872 873 874 875
889 900 901 908 911 912 921 926 932 933 937 947 950 962
971 977 983 984 985 986 987 988 989 990 1002 1004 1008 1009
1014 1015 1016 1030 1031 1032 1033 1034 1038 1042 1046 1047 1053 1060
1063 1064 1077 1084 1085 1090 1248 1256 1262 1344 1346 1374 1376 1377
1385 1386 1475 1478 1479 1488 1493 1495 1500 1502 1503 1643 1651 1653
1705 1725 1729 1734 1735 1737 1751 1755 1756 1761 1778 1800 1803 1814
1815 1821 1829 1834 1837 1839 1840 1848 1851 1855 1860 1863 1868 1870
1907 1908 1912 1914 1922 1927 1934 1935 1937 1938 1941 1942 1928 1930
1952 1960 1963 1969 1977 1978 1979 1981 1985 1991 1992 1995 2003 2011
2015 2016 2017 2020 2025 2031 2039 2042

884
945
982
1076
1120
1158
1319
1428
1617
1681
1706
1724
1825
1924
1950

V Petřvaldě dne 16.9.2013

Jarmila Skálová ,v.r.
starostka města

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
6. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu
hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

volební okrsek č.
- volební místnost: Základní škola Masarykova, Petřvald
pro voliče bydlící v domech s těmito čísly popisnými:
25
27
42
49
50
52
55
60
62
73
77
78
79
88
93
104 152 153 155 164 174 176 191 192 203 207 213 214
216 225 227 229 239 247 250 252 260 267 268 271 273 282
283 284 290 306 319 335 351 367 368 371 376 395 396 397
399 408 440 442 445 451 461 463 464 465 466 468 469 470
471 472 473 478 482 483 485 489 490 508 529 561 569 572
583 584 586 591 592 596 597 612 613 614 615 616 617 618
619 620 621 635 639 642 652 657 661 664 679 680 682 683
684 685 686 687 691 693 699 700 704 706 709 719 728 734
736 737 738 747 758 760 761 762 763 782 783 785 788 789
798 799 800 801 803 804 805 806 807 809 810 811 817 818
823 825 826 831 832 833 834 836 841 844 853 856 862 864
876 890 891 895 896 903 920 939 942 953 954 955 961 976
999 1019 1036 1040 1045 1061 1062 1065 1066 1069 1070 1082 1087 1088
1089 1093 1097 1098 1109 1110 1116 1117 1121 1122 1124 1125 1126 1127
1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141
1142 1143 1144 1145 1245 1251 1252 1253 1254 1255 1260 1301 1303 1304
1305 1306 1307 1308 1309 1365 1375 1378 1393 1394 1468 1470 1474 1476
1480 1483 1486 1489 1491 1492 1501 1583 1591 1594 1595 1597 1598 1603
1636 1657 1658 1659 1669 1670 1752 1757 1765 1774 1780 1781 1806 1807
1823 1828 1830 1832 1838 1841 1847 1854 1856 1857 1864 1865 1866 1873
1874 1875 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1893
1894 1895 1896 1900 1901 1904 1909 1910 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1923 1929 1931 1932 1933 1936 1943 1911 1953 1954 1956 1957 1958 1961
1964 1965 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1974 1975 1976 1982 1984 1986
1996 1997 1998 1999 2001 2004 2005 2006 2009 2010 2024 2026 2027 2028
2029 2030 2032 2034 2035 2038 2040 2041 2044 2045 2047 2048

1339
1369
1411
1436
1459
1531
1562
1585
1612
1640
1668
1785
1833
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Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvaly k návštěvě nově zrekonstruované knihovny. Modernizace
knihovny trvala přes dva měsíce
a proběhla v rámci projektu „Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici
a v Petřvaldě“ – projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko –
Ślask Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika
2007-2013.
Knihovna se díky návrhu paní
designérky Marty Kačorové, známé
mnohými proměnami obytných prostor v pořadu Bydlení je hra, změnila k nepoznání. Samotný návrh,
byl však jen začátek …
Následovalo velké plánování kdy začít vyklízet knihovnu, kam
uschovat knihy, na jak dlouho
knihovnu zavřít, jak zkoordinovat
veškeré práce? Nakupování a vybírání nábytku, dekorací, koberce
a barev. Po uzavření knihovny pro
veřejnost, začala, ale ta pravá mela
- stěhování knih, regálů, techniky
a všeho co se v knihovně sešlo ,
zednické a elektro práce, malování knihovny a ostatních prostor ve
středisku, malba grafity, pokládka
koberců, instalace pirátské čítárny,
renovace starých regálů, stěhování nového nábytku a jeho sestavení, stěhování knih zpět, zapojení
techniky, průběžné uklízení a uklízení a ještě jednou uklízení, mytí
oken, dekorování knihovny a vstupu před knihovnou a spousta dalších činností, které nejsou vidět,
ale bylo potřeba je udělat. Protože
se však nic neudělá samo od sebe,
chceme poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na
proměně knihovny. Zejména však
paní Mgr. Lucii Polkové a Bc. Evě
Kaňové, které měly celý projekt na
starost a často měly nervy přímo
ze železa. Dobrovolným hasičům,
kteří hlídali knihovnu a půdní prostory při svařování konstrukce na
naši pirátskou čítárnu. Chlapům
ze střediska údržby děkujeme za
pomoc se stěhováním knih, nábytku, natírání regálů, montování

nábytku apod.
(je toho opravdu
mnoho), protože
bez nich bychom
byly ztraceny. Paní Marii Mráčkové za pomoc s roztříděním a řazením knižního fondu. Paní učitelce
Kateřině Benešové a žákům ZUŠ
Petřvald za krásné dekorace s pirátskou tématikou, které jsou třešničkou na dortu našeho dětského
oddělení. Paním učitelkám Matušů a Podobové ze ZUŠ v Petřvaldě
a jejím žákům za kulturní vystoupení ke slavnostnímu otevření knihovny. Čtenářům za trpělivost.
Díky všem, kteří přiložili ruku
k dílu, se nám podařilo vytvořit
z pěkného, ale už okoukaného dětského oddělení moře (knih) s ostrovem a s pirátskou lodí. Kdo se
podívá pořádně, uvidí i piráty, poklad a spoustu dobrodružství. Ani
oddělení pro dospělé čtenáře nepřišlo zkrátka. Část regálů je zbrusu nových, originálně vyrobených
z OSB desek, část jsou zrenovované dřevěné police z původního
dětského oddělení. Dokreslují tak
atmosféru prostoru, kde se setkává mladá generace s tou starší.
Celý prostor knihovny je barevně
sjednocený výmalbou a novým nátěrem regálů ve studovně.
V původních prostorách knihovny nám také chybělo cool místo
pro teenagery. Je vcelku pochopitelné, že mladí lidé od cca 13 let
se v dětském oddělení mezi Krtkem a vílou Amálkou cítí poněkud
rozpačitě. Nejsou již malými dětmi
a ani sebekrásnější pirátská loď
je asi nenadchne. Knihy v dospělém oddělení, je také zrovna ještě
nelákají, aby mezi nimi pobyli. Nejsou totiž ještě ani dospělí. Proto
jsme se rozhodli, vybudovat právě
pro věk teenagerů oddělení, které
bude jednoznačně „cool“. Stěny
zde zdobí originální grafity, pohodlí zajistí sedací vaky a zábavu pak
spousta knih a časopisů nejrůznějších žánrů.
Fotky z průběhu rekonstrukce
zveřejníme na webových stránkách
www.petrvald.knihovna.cz.

Nové webové stránky knihovny
www.petrvald.knihovna.cz
Stránky Vám představí knihovnu a služby, které nabízí. Budou informovat o aktuálním dění
v knihovně. Představí zajímavé
projekty, do kterých se knihovna
zapojuje nebo je podporuje. Najdete zde fotogalerii z akcí a jiné
činnosti, on-line katalog, odkazy
na zajímavé webové stránky, ankety a další zajímavosti. Doufáme, že

na stránkách snadno najdete vše,
co budete hledat, a bude příjemné
je navštěvovat.
Za knihovnu knihovnice
Lucie Šidlová a Monika Molinková

Tel.: 596 541 342
E-mail: petrvald.knihovna@atlas.cz
Fotky z akcí
na http://knihpe.rajce.idnes.cz/
Web: www.petrvald.knihovna.cz

Týden knihoven 30. září – 4. října 2013
Sekce veřejných knihoven
SKIP vyhlašuje již 17. ročník celostátní akce Týden knihoven.
Letošní motto zní S námi jen all
inclusive! V rámci této tradiční
akce jsme připravili bohatou šká-

lu aktivit:
• Knižní výprodej – pondělí, středa, pátek od 9.00 – 17.00
• Velké říjnové společné čtení –
pondělí 30. září
• Tradiční drakiáda – čtvrtek 3. říj-

na od 15.00, pravděpodobně na
louce za KD – ještě upřesníme
• Seznámení se čtečkami elektronických knih pro seniory – pátek
4. října od 9.00 – 11.00
• Pirátská soutěž pro děti – v prů-

b ěhu c elého
týdne
• Klub maminek
– první schůzka
po rekonstrukci knihovny – úterý
1. října od 9.00 – 11.00
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Kontakty • e-mail petrvald.sks@atlas.cz • Tel .596 541 648 • mob. 723 909 247

NABÍDKA akcí na měsíc říjen

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

2.října 2013
Zájezd do Divadla A.Dvořáka

V pátek 4.10. od 9.00 do 11.30
přijďte do knihovny.

Opera italského skladatele Gaetana Donizettiho Anna Bolena,
královna odsouzená k smrti.
Anna Bolena zazněla poprvé
z jeviště milánského Teatro Carcano v roce 1830 a následně
Donizettimu zaručila ještě za jeho
života světovou proslulost.
Toto dílo i jeho skladatel patří
do zlatého věku takzvané belcantové opery. V té hrají důležitou
roli zejména efektní pěvecká čísla, která mají svou emocionalitou
působit na srdce diváků.

Čeká vás akce, na které budete seznámeni s moderními
elektronickými čtečkami
knih, jejich
fungováním
a
nabídkou
literatury.

Odjezdy autobusu:
Havířov- Spoř.
Petřvald - Fin. Domky
Petřvald – Na kopci
Petřvald –Penny
Petřvald –Březiny
Petřvald – Parcelace
Petřvald – Benz.
Petřvald – Kaple
Petřvald – DPS

17.20
17.28
17.30
17.33
17.35
17.38
17.40
17.43
17.45

Sobota 19. října 2013
Zveme malé i velké milovníky turistiky na
II.ročník PETŘVALDSKÉHO
RODINNÉHO ŠLAPÁČKU
Pojďte si s námi vyšlápnout
do známých i neznámých zákoutí
Petřvaldu.
START mezi 8.00-10.00
od Kulturního domu Petřvald.
Připravené trasy od 6-25 km.

Schůzka v úterý
15. 10. 2013 v 15.00.
Posezení se zajímavým návštěvníkem.
S přicházejícícím podzimem
se začneme věnovat procházkám po okolí- nebo i projížďkám
na kole.
O termínech vycházek vás informujeme vždy předem skrze PC
nebo tel. kontakty.

Pěší turistika je nejodpočinkovější a nejkrásnější činností
v přírodě a chcete-li poznat své
město, krajinu a okolí je třeba
vyjít ven a dívat se.
Startovné:
dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč
(v ceně bude občerstvení).

22. 10. 2013 zveme děti i s rodiči do Kulturního domu Petřvald
v 16.00 hodin uvidíte.
POHÁDKU O BODŘÍKOVI
Příběh o moudrosti, přátelství a o tom, že i ten kdo je starý, má na světě svoje místo.

VÝZNAM POHYBU A CVIČENÍ
PRO ZDRAVÍ
Zajímavé povídání o působení
pohybu na náš organismus z hlediska čínské medicíny,povídání
o základech čínské medicíny jako
o uceleném harmonickém systému, o cvičení Taiči i jógy a dalších fyzických aktivitách, kterými
můžete vyladit svůj organismus.
Tradiční čínská medicína již
více jak 4.000 let léčí a uzdravuje nemocné. Jako jediná medicína má tak dlouhou tradici a svými postupy otestovala největší
vzorek světové populace. Jedná
se o čistě přírodní bylinnou medicínu, která na rozdíl od naší medicíny léčí příčiny nemocí, nikoli
jenom jejich následek.
NAŠE TĚLO JE JEDINÉ OBYDLÍ,
VE KTERÉM PŘEBÝVÁME
PO CELÝ ŽIVOT.
Tradiční čínská medicína nahlíží na člověka ve třech rozměrech. Ze strany fyzické, psychické a časové. Hledá místo, kde
vznikla příčina nemoci a proč je
současný stav „pacienta“ jaký je.
Tradiční čínská medicína je pro
ty, kteří dávají přednost přírodní
bylinné léčbě před chemickými
preparáty, často s množstvím
vedlejších účinků. Slouží rovněž
jako doprovodná léčba k naší
tradiční medicíně. Bylinná léčba
je lidskému tělu nejen bližší, ale
i šetrná. Základní principy tradiční čínské medicíny jsou po staletí
stejná a na léčebných postupech
se mnoho nezměnilo. Účinnost

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
Milovníci divadla- velcí i malí- zaškrtněte si v kalendáři termín
PÁTEK 15.11.
– NEDĚLE
17.11.2013
„Víkend
s amatéry“
V. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských divadel v Kulturním domě Petřvald.
KULTURA V OKOLÍ

STŘEDA 16.10.2013 od 16.30
v SKS
Zveme na posezení a povídání
na téma

foto K.Návrat
Zveme MAMINKY S KOČÁRKY
a malými dětmi - START v 9.30trasa pohodovými cestičkami
okolo 6 km.
Zveme VOZÍČKÁŘE- i pro ně
bude připravena trasa.
Zveme SENIORY s holemi i bez
nich - trasy od 6 do …. km podle
kondice.
Zveme CYKLISTY všech věkových skupin trasa okolo Petřvaldu do 25 km.

tradiční čínské medicíny prokazuje i současná moderní medicína.
V případech, kdy to moderními
metodami ověřit exaktně lze,
většinou moderní medicína musí
konstatovat její pravdivost.
Povídat si budememe s MUDr.
Justinem Chudobou.

Ovčácký pes Bodřík celý život
věrně sloužil svému pánovi, hlídal
celé hospodářství a chránil ovečky, aby je nesežral zlý vlk. Jednoho dne si jeho pán usmyslel, že je
Bodřík už starý a nepotřebný. Přivedl si z města nového mladého
psa a Bodříka vyhnal ven. Bodřík
zůstal sám, bez přátel, bez domova a nevěděl co
si počít. Nic ale
není tak zlé, jak
se na první pohled může zdát…
Samotný příběh
vzniká přímo na
jevišti, kdy v rukou herců ožívají
obyčejné
předměty, ze kterých
se stávají hlavní
aktéři děje.
Na
motivy
pohádky Boženy
Němcové.
V rolích obchodníků Vaška
a Matěje, psa
Bodříka, slepice
Hedviky, veverky
a veverčáka, psa
Punti, medvěda
Médi, paní Havlíčkové a Josefa
uvidíte:
Marka
Ronce a Daniela
Svobodu. Vstupné dospělí 50,Kč, děti 40,- Kč.

X. Svatováclavský hudební festival – sobota, 19. 10. 2013
Kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná-Fryštát- 16:00 hod. barokní
soubor SOLAMENTE NATURALI.
Program slovenského
barokního
souboru je symbiozou skladeb G.Ph.
Telemanna a písní
a tanců ze slovanských, německých moravských
a anglických barokních rukopisů.
Multiinstrumentálním sólistou
programu je český hudebník Jan
Rokyta. Program skýtá požitek
z dokonalého propojením lidové
a vážné hudby.
150,- Kč/100,- Kč - děti, studenti a důchodci.
Městský dům kultury KARVINÁ
Čtvrtek 24.10.2013 v 19.00
Koncert jedné z nejvýznamnějších
skupin českého folku.

(pokračování na str. 12)
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Repertoár skupiny je nebývale
široký - od moravských lidových
písní, renesančních, pražských,
irských a skotských balad až ke
gospelům a spirituálům. Řada
písní zlidověla, koncerty se často
stávají společným muzicírováním
Spirituál kvintetu a publika.

Spirituál kvintet hraje ve složení:
Jiří Tichota – kytara
Zdena Tichotová – zpěv
Veronika Součková– zpěv
Jiří Cerha – zpěv
Jiří Holoubek – kytara, zpěv
Dušan Vančura – kontrabas, zpěv
Vstupné 250.- , 230,- , 200,- Kč
předprodej MěDK Karviná
596 309 000

TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
27. 7. – přípravné utkání:
TJ Petřvald – Sj Rychvald 3:2 (2:1).
Branky: O. Kostka, L. Ligocki,
S. Kostka.
3. 8. – přípravné utkání:
TJ Petřvald – Záblatí 2:4 (0:2).
Branky: T. Volný 2.
6. 8. – přípravné utkání:
TJ Petřvald – Václavovice 6:2
(0:1).
Branky: M. Gorovič 4, O. Kostka 2.
10. 8. – mistrovské utkání okr. přeboru (1. kolo):
B.F.Orlová–TJ Petřvald 2:0 (0:0).
Sestava: Jonšta – Klimek, T. Budina, Ligocki, Levánszký (51.´ Cífka) – Hlavinka (73.´ S. Kostka), O.
Kostka (46.´ Cudrák ml.), Režňák,
Sobek (67.´ Kičerka) – Kopel, Gorovič.
Po slabém výkonu přišla na úvod
soutěže zasloužená, byť zcela zbytečná porážka.
17. 8. – mistrovské utkání okr. přeboru (2. kolo):
TJ Petřvald–Sj Rychvald 4:0 (1:0).
Branky: 28.´ J. Karkoška, 48.´ T.
Volný, 63.´ J. Režňák, 87.´ P. Hlavinka.
Sestava: Jonšta – Vodák, M. Budina, Ligocki, S. Kostka – Hlavinka,
Režňák (65.´ Gorovič), Volný, Karkoška – Kopel, T. Budina.
Změny v sestavě přinesly výborný
výkon a zasloužené body.
24. 8. – VOLNO (lichý počet účastníků soutěže).
28. 8. – 1. kolo Českého poháru:
TJ Petřvald – Těrlicko 3:5 (1:4).
Branky: D. Vodák, S. Kostka, P. Hlavinka (as. T. Budina 3).
Sestava: Jonšta – Cífka ( 46.´ S.
Kostka ), Ligocki, Klimek, Vodák –
Cudrák ml., Režňák (46.´ Cudrák
st.), Karkoška (11. ČK ), Hlavinka
– Sobek, T. Budina.
Utkání hrubě ovlivnil svým nesportovním chováním J. Karkoška, který

Starší žáci

Slezskoostravský hrad
Hradní hodokvas
sobota 12. 10.
– neděle 13. 10. 2013
Motto: Akce pro všechny jedlíky
a fanoušky dobrého jídla a pití.
Dvoudenní kulturní akce pro
všechny jedlíky a fanoušky dobrého jídla a pití spojená s tradičním
jarmarkem zaměřeným právě na

jídlo, pití a tradiční řemesla s tím
spojená. Po celou dobu akce
bude na podiu probíhat bohatý
hodokvasní program:
- lidová hudba a tance
- soutěže v pojídání párků a pití
piva
- soutěže pro děti
- střelnice a mnoho dalšího

1933 - 2013

mužstvo oslabil téměř na celý zápas. I v deseti lidech podali Hepáci
statečný výkon, ale z další části
soutěže byli vyřazeni.
31. 8. – mistrovské utkání okr. přeboru (3. kolo):
TJ Petřvald – Lokom. Louky 3:0
(1:0).
Branky: 9.´ J. Kopel, 70.´ J. Režňák, 83.´ T. Budina z penalty.
Sestava: Jonšta – Vodák, M. Budina, Ligocki, S. Kostka – Klimek
(88.´ Chromik), Režňák (75.´ Gorovič), Volný, Hlavinka – Kopel, T. Budina.
Hepáci předvedli výborný výkon, za
což si připsali do tabulky 3 body.
4. 9. – mistrovské utkání okr. přeboru (4. kolo):
TJ Petřvald – Slovan Havířov 4:0
(1:0).
Branky: 28.´ T. Volný, 48.´,60.´
a 70.´ T. Budina.
Sestava: Jonšta – Vodák (76.´ Levánszký), M. Budina, Ligocki, S.
Kostka (73.´ Müller) – Klimek (66.´
Gorovič), Volný, Režňák, Hlavinka
(66.´ Chromik) – Kopel, T. Budina
(75.´ Sklepek).
Výborný výkon celého mužstva!
Po neúplném 5. kole okr. přeboru
jsou hráči Hepa na 2. místě s 9
body (4 utkání) za B. F. Orlová –
12 b. (5 utkání).
Trenér - J. Klimecký, asistent –
O. Cudrák, vedoucí mužstva – P.
Šilhánek.
DOROST
17. 8. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (1. kolo):
TJ Petřvald – Skotnice 0:4 (0:2).
Sestava: Kašniar – Krupa (70.´
Písečný), Sztymon, Knorr, Cieplik –
Zajíček, Cudrák, Pavlas, Pytlík (75.´
Paluv) – Marek, Bitala.
ŽK – D. Knorr.
Družstvo Hepa předvedlo sice snaživý výkon, ale na tým, který hrál minulou sezonu kraj. přebor, nemělo.

Dorost

22. 8. – přípravné utkání:
TJ Petřvald (dorost) – TJ Petřvald
(muži) 1:4.
Branka: L. Pavlas.
Tréninkové utkání se hrálo na 1x 45
minut, družstvo dorostu hrálo ve 12
lidech.
24. 8. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (2. kolo):
Frenštát p. / R. – TJ Petřvald 1:2
(0:0).
Branky: 53.´ O. Cudrák (as. F. Marek, L. Pavlas), 56.´ P. Bitala (V.
Zajíček).
Domácí snížili v 70.´
Sestava: Kašniar – Krupa, Cudrák,
Knorr, Matušík (17.´ Starostka)
– Zajíček (76.´ Paluv), Sztymon,
Pavlas, Písečný (46.´ Sklepek) –
Marek, Bitala.
ŽK – O. Cudrák, L. Pavlas.
V brance Hepa dělal „zázraky“ D.
Kašniar, jeho spoluhráči se postarali o senzaci kola, když dokázali
zvítězit na půdě favorita!
31. 8. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (3. kolo):
TJ Petřvald – D. Datyně 1:3 (0:0).
Branka: 61.´ L. Pavlas z penalty
(faul v pokutovém území na P. Bitalu).
Sestava: Kašniar – Krupa, Sztymon, Knorr, Starostka (46.´ Pytlík)

Mladší žáci

– Zajíček (83.´ Sklepek), Cudrák,
Pavlas, Karkoschka – Bitala (85.´
Paluv), Marek.
Hepáci se sice ujali vedení, jenže
v rozmezí 67. a 73. minuty 3x inkasovali a odevzdali body soupeři.
Po 3 kolech jsou dorostenci Hepa
na 12. místě kraj. soutěže ze 14
účastníků s 3 body.
Trenér – P. Gorovič, asistent – Ing. P.
Bitala, vedoucí mužstva – M. Sekera.
STARŠÍ ŽÁCI
ČSAD HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD 3:2
(2:1)
Branky: Dominik Kršák 2 (asistence
Dominik Šeruda 2).
Sestava: Vojtěch Gellnar - Vladislav
Vajdo, Petr Slavev, Ivar Sliwka (K),
Vladimír Strouhal - Dominik Kršák,
David Sliwka, David Durczok - Dominik Šeruda, Martin Šebesta.
V prvním utkání nové sezony
jsme nastoupili jen s 10 hráči.
Navíc jsme museli využít výpomoci třech mladších žáků. Přesto
jsme odehráli vyrovnané utkání se
spoustou šancí na obou stranách.
Dvakrát se nám podařilo vyrovnat,
ale na třetí branku domácích jsme
již nedokázali odpovědět. Převaha
jednoho hráče se nakonec ukázala
jako rozhodující.
(pokračování na str. 13)
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TJ PETŘVALD - HORNÍ SUCHÁ 1:1
(1:1)
Branka: Dominik Šeruda (asistence
Jan Volný)
Sestava: Vojtěch Gellnar - Jakub
Crlík, Vladislav Vajdo, Petr Slavev,
Vladimír Strouhal - Dominik Kršák,
Ivar Sliwka, David Durczok, Jan Volný - Dominik Šeruda, David Sliwka

(Martin Šebesta).
Ve vyrovnaném utkání jsme se
dostali do zaslouženého vedení.
Hosté ale vyrovnali střelou z přímého kopu v poslední minutě prvního
poločasu. Ve druhé části hry byly
k vidění šance na obou stranách.
V závěru jsme byli určitě blíže vítězství, ale branku se nám již vstřelit
nepodařilo.

MLADŠÍ ŽÁCI
Lokomotiva Petrovice - TJ Petřvald
14:3
Góly: Klos 2, Pokorný.
Sestava: D Sliwka, J. Rusoň, D. Bartosz, B. Stoklasa, M. Sobek, D. Klos,
D. Knorr, D. Pokorný, M. Kutáček.
Hepo - Horní Suchá 1:7 (0:3)
Góly: Klos Daniel.
Sestava: Sliwka D., Rusoň J, Bartosz D., Šebesta M, Klos D, Knorr

D., Kutáček M., Balo D., Sobek M.,
Pokorný D., Kačor P.
ČSAD HAVÍŘOV - HEPO 1:6 (1:4)
Góly: B. Stoklasa 6 !!!
Asistence: Sobek 2, Šebesta, Pokorný, Kutáček 2.
Sestava: D. Sliwka, D. Bartosz, D.
Balo, M. Šebesta, B. Stoklasa, D.
Knorr, D. Klos, M. Sobek, D. Pokorný, M. Kutáček, J. Rusoň.

Úspěch fotbalových „Veteránů“ z Petřvaldu
– vítězové letního Poháru v malé kopané 2013
Na jaře 2010 vznikl fotbalový klub Veterans Petřvald, který
vzešel z hráčů fotbalových klubů SK Slavoj Petřvald a TJ HEPO
Petřvald. Mezi zakládající členy
patří např. Petr Lukáč, Zdeněk
Kantor, Stanislav Kostka, Ondřej Cudrák, Roman Kocur. Další fotbaloví nadšenci, kteří dosáhli 35 let věku, se postupně
přidávali a jsou stálou podporou našich „Veteránů“. Petřvaldští „Veteráni“ vůbec nezahálejí
a pravidelně se každou středu
scházejí a trénují na hřišti Slavoje. Dále se zúčastňují různých

turnajů a přátelských utkání ve
své kategorii. Letos Veterans Petřvald slaví velký úspěch, vyhráli a jsou vítězové letního Poháru
v malé kopané, který byl čtyřkolový a probíhal na hřištích v Šenově a v Dolních Datyních. Děkujeme za stálou podporu všech
fanoušků, sponzorů a města Petřvald. Aktuální informace o klubu Veterans Petřvald si můžete
najít na našich web stránkách
www.fotbal-petrvald.cz.
Ing. Jaroslav Šimek
- technický manažer

Výstava přibližuje tradici výroby skla a představuje jej jako užitkový a umělecký materiál.
Realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Zapojme fantazii a rozveselme skleničky speciálními barvami. Vhodné pro I. a II. st. ZŠ.

Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Mgr. Ilonou Pavelkovou. Vhodné pro ZŠ a SŠ.
(Staré anglické rčení)
Beseda o stromech s přírodovědkyněmi Muzea Těšínska Mgr. Danielou Podstawkovou a Mgr. Janou Strakošovou.
Akce je pořádána u příležitosti Dne stromů. Pro žáky jsou připraveny zajímavé aktivity. Vhodné pro ZŠ a SŠ.
Na akce je nutno objednat se předem.
Vstupné: 10 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma, veřejnost dle platného ceníku MT.
Technické muzeum Petřvald
K Muzeu 89, Petřvald
tel.: 596 541 092, e-mail: petrvald@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz
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Blahopřání
Život Ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným
chci tedy říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno,
písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej.
Dne 22. září 2013 oslavil 80. narozeniny pan
Vladislav Gaszczyk.
Vše nejlepší přejí dcery Růžena, Dáša, Vlaďka,
Renáta a Petra s rodinami.

Blahopřání

Blahopřání

Společenská
čenská
kronikaa
Blahopřejeme
e
jubilantům
Květuše Vitalová

Dne 1. října 2013 oslaví své
60. narozeniny naše milovaná
maminka a babička paní
Ludmila Kurcová.

85 let

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

Dne 22. září 2013 oslavila své 70. narozeniny
paní Věra Borová.
Kdo je stále veselý, ničeho se nebojí,
žádný pláč a žádné stesky,
vždyť je přece život hezký.
Koho tady těší svět, ten tu bude do sta let.
Pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu přeje manžel
Rudolf a synové Petr, Libor a Martin s rodinami.

Děkujeme za tvou lásku,
starostlivost a za všechno, co jsi
pro nás udělala.

Veronika Beranová

73 let

Blahopřání

Přejeme Ti do dalších let hodně
štěstí, pevné zdraví a samé
radosti.

Milan Kreuzinger

89 let

Dne 3. října 2013 oslaví pan Oldřich Grochol 90 let.
Jasná mysl, jiskra v oku, štěstí, láska, zdraví
a srdce na dlani do dalších let.
Hornický kahan ať stále svítí a patronka havířů
sv. Barbora říká: „Zdař Bůh“.
Přání posílají manželka Lydie, dcery Libuše
a Naděžda s rodinami.

Libuše Krotasová

91 let

Dcera Monika s manželem
Petrem, syn René
s manželkou Janou a vnuci
David, Daniel a Lukáš.
Ke gratulaci se připojuje
rodina Malá.

Libuše Sklepková

90 let

Libuše Surůvková

87 let

Jaromír Volný

85 let

Vzpomínka
Co vděkem za lásku a péči Tvou ti můžeme dát
- hrst krásných květů naposled
a pak jen vzpomínat.
Vzpomínáme 2. výročí úmrtí
paní Věry Budigové.
Manžel, syn a dcera s rodinou.

Vzpomínka
Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli postát a s láskou na Tebe
vzpomínat.
Dne 20. září 2013 by oslavila 70 let
paní Vlasta Konkolská.
Nikdy nezapomenou manžel Rudolf
a synové Ivo a Petr s rodinami.

Vzpomínka

Narozené děti
Michal Pavlica
R o d i čů m b la h o p ř e j e m e
k narození děťátka.

Zemřeli občané

Pozůstalým v yslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka
Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.
Dne 29. října 2013 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí paní Ireny Budinové.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka

Osud nevrací, co jednou vzal, zůstaly jen
vzpomínky, smutek a žal. Kdo Tě znal – vzpomene,
kdo Tě měl rád – nezapomene.
Dne 7. září 2013 jsme vzpomněli 1. smutné výročí
úmrtí, kdy nás navždy opustil pan Libor Turský.
29. června 2013 jsme vzpomněli jeho nedožitých
43 let. S láskou vzpomínají přítelkyně Jitka, děti
Markéta, Robin a Josef, babička Olga a sestra
Marcela s rodinou.

Vzpomínka

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 26. září 2013 by se dožila naše milovaná
maminka, tchýně, babička, prababička, sestra,
švagrová a teta paní Amálie Medvecová a 20. září
2013 jsme vzpomněli 1. smutné výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají za sourozence, příbuzné
a známé dcera Jitka s rodinou.

Dne 21. září 2013 jsme vzpomněli 2. výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka a maminka paní Marie Trombíková.
Vzpomeňte s námi.
Manžel Josef a synové Karel a Lubomír.

Vzpomínka

Vzpomínka

Odešel, ale navždy zůstal v srdci těch,
kteří ho milovali.
Dne 7. října 2013 by se pan Lubomír Mohyla
dožil 85 let. Dne 29. listopadu 2013 uplyne
18 let od jeho úmrtí. S láskou a úctou vzpomíná
manželka Marie, synové Lubomír a Petr
s rodinami.

Jak tiše žila, tak tiše zemřela. Skromná ve svém
životě, tichá ve svých bolestech.
Dne 13. října 2013 uplyne 9 let od úmrtí
Dagmar Adamusové a 6. listopadu 2013
vzpomeneme její 45. narozeniny. S láskou
vzpomínají rodiče a bratr Aleš Ulenfeld s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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Vzpomínka

Vzpomínka

Že čas hojí rány je zdání, v srdci zůstává
bolest a vzpomínání. Odešel jsi cestou, kterou
jde každý sám, jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán.
Dne 17. září 2013 jsme vzpomněli nedožitých
38 let pana Lukáše Crlíka.
Vzpomínají synové Filípek, Kubíček, manželka
Jana a tchýně.

Prázdné místo je mezi námi, zůstalo jen vzpomínání.
Dne 9. září 2013 jsme vzpomněli 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička a tchýně paní Dagmar Gojová.
Zároveň si 15. října 2013 připomeneme
její nedožité 66. narozeniny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel Antonín a celá rodina.

Vzpomínka
Osud nevrací, co jednou si vzal, zůstaly vzpomínky, smutek a žal. Čas utíká, rány hojí, ale i dnes to stále bolí.
Dne 3. října 2013 vzpomeneme 16. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra, vnuka, strýce a synovce
pana Daniela Hermana, který tragicky zemřel ne z vlastní viny ve věku nedožitých 20 let.
Stále vzpomínají s bolestí v srdci rodiče Miroslav a Jiřina, bratr Miroslav s manželkou Šárkou
a neteří Nelinkou a všichni ostatní příbuzní a známí. Děkujeme všem za vzpomínku.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Houbová polévka
2 - 3 hrsti hub, 2 brambory,
cibule, mrkev, petržel, celer, sůl,
pepř, nové koření, bobkový list,
majoránka, olej, kostka slepičího nebo zeleninového bujónu.
Do hrnce dáme trošku oleje,
na rozpálený olej vsypeme nadrobno pokrájenou cibuli, kousek mrkve, petržele a celeru
(nastrouhané nebo nadrobno
pokrájené) a společně osmahneme. Přidáme houby a ještě chvíli společně smažíme. Pak přilijeme studenou vodu, osolíme,
přidáme 4 kuličky nového koření, 2 - 3 bobkové listy, brambory
a zbytek kořenové zeleniny - vše

pokrájené na kousky, a společně vaříme 15 - 20 minut. Podle
potřeby a chuti můžeme přidat
bujón (není nutný). Před koncem varu opepříme, přidáme
majoránku, případně dosolíme.
Před servírováním nezapomeneme vylovit z polévky nové koření
a bobkové listy.
Hlíva nakyselo
500 g hlívy ústřičné, 2 lžíce
oleje, 1 cibule, 4 středně velké
brambory, 1 mrkev, 1 lžička posekaného kopru, 300 ml smetany, 2 lžíce hladké mouky, 1 lžička cukru, 3 lžíce octa, sůl, mletý
pepř, drcený kmín.

Hlívu pokrájíme na nudličky, cibuli nadrobno.
Na rozpáleném oleji necháme zesklovatět cibuli, přidáme hlívu a za častého míchání opečeme. Poprášíme
kmínem, pepřem a zalijeme
horkou vodou. Osolíme a pod
pokličkou dusíme doměkka.
Zatím očistíme a nahrubo nastrouháme mrkev, brambory oloupeme a pokrájíme na
kostičky. Mouku rozkvedláme
ve smetaně.
Po 15 minutách dušení přidáme k hlívě brambory a mrkev.
Přes sítko přilijeme smetanu
s moukou, přidáme cukr a přive-

deme k varu. Podle potřeby můžeme zředit horkou vodou.
Dusíme dalších 10-15 minut.
Nakonec přidáme kopr, podle
chuti okyselíme octem a necháme ještě chvíli přejít varem.
Podáváme s vejcem natvrdo
a krajíčkem čerstvého chleba.

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

ARBORMORAVIA
vám nabízí:

Ovocné stromy, rybíz, angrešt

Okrasné stromy a keře

Růže keřové a stromkové

Hnojiva, postřiky a substráty
Přijímáme objednávky na dřevo:
Špalky 1m3/700.Štípané 1m3/950.Otevřeno: Po – Pá
So

8:17 hod
8:12 hod

Kontakt: Tel: 605 248 991
Klimšova 1878, Petřvald

www.arbormoravia.cz

Kominictví Bohuslav Kniezek
- čištění, revize a kontroly komínů.
Tel: 777 333 500
www.kominicek.com
Člen Sdružení českých zkušeben a laboratoří
NTL - Nezávislá tribotechnická laboratoř Petřvald nabízí:
• Kontroly stavů motorů (rozbor motorového oleje – např. poradenství před výměnou olejové náplně nebo vyhodnocení kvality
výměny olejové náplně provedené v servise)
• Kontroly palivových systémů a opotřebení motorů - vhodné
např. při koupi automobilu (bezdemontážní diagnostika)
• Kontroly kvality paliv BA, NM (zhoršená kvalita paliva = vyšší
spotřeba, nižší výkon)
• Prodej aditiv pro snížení spotřeby, zvýšení výkonu motoru
a snížení emisí výfukových plynů (tablety Boogie Energy Pill).
Kontakty: info.ntl@seznam.cz; tel: 732 303 111, 736 107 814,
596 530 898, www.ntllaborator.cz

etřvaldské noviny

9

STOLAŘSTVÍ
MaJaMi
Nábytek na míru
* kuchyně * kanceláře
* skříně
* stoly * postele
Mob.tel. 731 414 311
www.stolarstvimajami.cz

INFO

K INZERCI
www.petrvald.info

UHELNÉ SKLADY
Teplo domova Vám zajistí uhlí, koks, brikety a palivové dƎíví z Uhelných skladƽ PetƎvald.
Zaruēujeme vysokou kvalitu paliva prodávaného z haly. Dovoz na pƎání zajistíme.

T e l.: 7 3 7 1 9 7 1 0 8
www.uspetrvald.cz.
e-mail: us.petrvald@seznam.cz

PETġVALD
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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

ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos
Maso – Uzeniny
Garantujeme čerstvost výrobků, čistotu,
příjemnou obsluhu a dobré ceny!
Po kračuj eme v rod inné tr ad ici, ktero u jste znali .
Najdete nás na adrese: Ostravská 542, Petřvald u Karviné;
Naproti benzínové pumpy vedle pekařství.

Odpovědnou vedoucí je Dagmar Kowalská.

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

Prodáváme: Denně dovážené maso (drůbeží, vepřové a hovězí).
Masné výrobky bez sóje a separátů. Vše od českých výrobců.
Lucie Cieślarová, Maso – Uzeniny
IČ: 01403559, DIČ: CZ8358135181

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199

KAMENICTVÍ
PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.

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

PIDI TAXI
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377

TAXISLUŽBA - DRINK SERVIS
- NONSTOP
- SLEVY PRO SENIORY

Tel.: 737 835 341
PROZVOŇTE NÁS, ZAVOLÁME VÁM ZPĚT
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