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Petřvaldské noviny č. 2
Informace pro občany
Z obsahu:
- Z jednání samosprávy
- Dobrovolníci o. s. ADRA v Petřvaldě
- Klub mladých debrujárů Sluníčko Petřvald
- Den otevřených dveří ZŠ a ZUŠ Petřvald
TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 3 JE 8. BŘEZNA 2013.

UPOZORNĚNÍ
Oprava termínů zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu.
24.4., 26.6., 28.8., 30.10. a 18.12. 2013.

POZVÁNÍ K JUBILEJNÍM SVATBÁM
Město Petřvald si dovoluje pozvat do obřadní síně Městského úřadu v Petřvaldě k slavnostním
„svatebním“ obřadům manželské páry, které v letošním roce oslaví zlatou, diamantovou či
jinou jubilejní svatbu.
Srdečně zveme zájemce, aby si přišli dohodnout termín tohoto slavnostního obřadu
na matriku MěÚ Petřvald. Kontakt: tel.: 596 542 904. tomkova@petrvald-mesto.cz.
Těšíme se, že toto naše pozvání přijmete a oslavíte své jubileum v místní obřadní síni
v doprovodu svých nejbližších a přátel.
Jubilejní svatby
- zlatá svatba
- 50. výročí
- smaragdová svatba - 55. výročí
- diamantová svatba - 60. výročí
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald
SETKÁNÍ JUBILANTŮ V OBŘADNÍ SÍNI
Město Petřvald srdečně zve všechny občany, kteří oslavili či oslaví v měsících
leden, únor a březen 80, 85, 90, 95 let
(tj. narozené v roce 1933, 1928, 1923, 1918)
na slavnostní setkání jubilantů s představiteli města.
Setkání se uskuteční
v sobotu 16. března 2013 ve 12.00 hod.
v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě.
Každý jubilant je zván i s rodinnými příslušníky.
Podmínkou účasti na setkání jubilantů je potvrzení zájmu jubilanta o tuto akci na
matrice Městského úřadu Petřvald nejpozději do 6. března 2013.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
V případě, že se jubilant ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do obřadní síně, lze si
dohodnout na matrice MěÚ návštěvu doma.
Těšíme se na shledání s vámi.
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA MĚSÍC BŘEZEN 2013
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
Svoz ( PET láhve ) – žluté pytle
14. března
Svoz biologickorozložitelných komunálních odpadů
26. března
ODPADOVÉ OKÉNKO Č. 2/2013
ODPADY V ROCE 2012
V roce 2012 bylo v Petřvaldě zlikvidováno celkem cca:
2.000 tun směsného komunálního odpadu
700 tun objemného odpadu
460 tun směsného stavebního a demoličního odpadu
Vytřídilo se:
900 tun biologicko rozložitelného odpadu
24 tun papíru
22 tun plastů
51 tun skla
Za tyto odpady město zaplatilo celkem 7.416.000,- Kč a na poplatcích za odpad se za loňský
rok vybralo 3.877.000,- Kč.
Náklady na odpad můžeme snížit ještě důslednějším tříděním odpadu, využíváním pytlového
svozu plastů a biologicko rozložitelného odpadu, využíváním kontejnerů žlutých na plast,
modrých na papír, zelených na sklo i hnědých na biologicko rozložitelný odpad a také
využitím služeb sběrného dvora (viz Odpadové okénko č. 1/2013).
Velká škoda je, když snahu poctivě třídících občanů zhatí pár nezodpovědných osob, které do
kontejnerů na tříděný odpad vyhodí komunální odpad a tím jeho obsah znehodnotí. Ten pak
musí být vyvezen na skládku.
D.Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Návštěva v první třídě
Děti z Mateřské školy Šenovská z Nové Dědiny navštívily 29.ledna 2013 první třídu v ZŠ
Masarykova . Přišly se podívat, kde v novém školním roce po prázdninách zasednou do
školních lavic.
Děti z 1.třídy s paní učitelkou Ivou Kutrovou připravily milé překvapení. Přivítaly nás recitací
básní vytvořených na naše vlastní jména a obdarovaly dárečky vyrobenými ve výtvarných a
pracovních činnostech. Zatančily nám také mazurku.
Společně jsme si potom povídali, co všechno se budeme učit a na co se máme těšit.
Nakonec jsme i my prvňákům nakreslili malý obrázek a rozloučili se společnou písničkou.
Děkujeme p. uč. Ivě Kutrové a dětem z 1.třídy za vřelé a milé přijetí.
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Atmosféra byla příjemná a moc se nám u vás líbilo.
Děkují děti z Mateřské školy Šenovská a ved.uč. Darja Sikorová

UPOZORNĚNÍ MŠ PETŘVALD
Všechna pracoviště mateřské školy budou v době letních prázdnin uzavřena
od 22.července do 2.srpna 2013.
Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto:
K Muzeu 257 otevřeno od 1. do 19. července a od 26. srpna 2013
uzavřeno od 22.července do 23.srpna 2013
2.května 1654 otevřeno v době od 5. do 30.srpna 2013
uzavřeno v době od 1.července do 2.srpna 2013
Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou uzavřeny
od 1.července do 30.srpna 2013.
Závazný zájem o docházku dětí v době letních prázdnin bude zjišťován v průběhu měsíce
dubna 2013.
Jiřina Budíková, ředitelka mateřské školy

Město Petřvald a Český svaz žen Petřvald – sídliště
vyhlašují
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: 2. 5. 2013
čas: 8.00 – 18.00
místo: Středisko kulturních služeb Petřvald
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbírka je určená pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, která je neziskovou organizací a
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

4
Bližší informace vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volba prezidenta Česka republiky se uskutečnila ve dnech
11.-12.1.2013 (1. kolo) a 25.-26.2013 (2. kolo).

Celkové výsledky volby - Město Petřvald

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
31. schůze Rady města Petřvaldu se konala 10. ledna 2013
RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na pozemcích města a pronájmech pozemků ve vlastnictví
města.
RM rozhodla
• o uzavření darovací smlouvy mezi městem Petřvald a dárcem firmou Hıgner, s.r.o.,
Hradec Králové na základě které dárce daruje 3 ks čističek vzduchu zn. Ionic Care
Triton X6 městu Petřvald pro potřeby příspěvkové organizace města Petřvald Mateřská škola Petřvald, 2. května 1654.
• povolit v souladu s § 34a) odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Českomoravské reklamní agentuře KOMPAKT spol. s r.o.,
pobočka Frýdek – Místek, použití znaku města Petřvaldu na informačním plakátu.
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• o prominutí úhrady za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě
Tělovýchovné jednotě, oddílu kopané, při konání tradičního sportovního plesu dne
26. 1. 2013 a Sdružení rodičů při ZŠ a ZUŠ Petřvald na ul. Školní 246 při konání
tradičního školního plesu dne 12. 1. 2013.
• podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o veřejných zakázkách), o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na
„Zateplení objektu č.p. 150 k.ú. Petřvald u Karviné“ a jmenovala členy a náhradníky
komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené zakázky.
RM schválila Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald.
RM vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2012.

JUBILEJNÍ PLES MĚSTA PETŘVALDU
Konal se 9. února 2013 v kulturním domě. Návštěvníci už 20. Reprezentačního plesu města
Petřvaldu vstupovali do krásně vyzdobeného sálu KD. Ovládl je pocit, že se ocitli v „Zimním
království“. Výzdobu na téma Zimní království zajistila paní Gabriela Macháčová
z Petřvaldu. K tanci a poslechu hrála hudební skupina BAND pana Zdeňka Krásného.
Účastníci plesu si také mohli zatančit v restauraci KD, kde hudební produkci zajistil pan
Břetislav Hečko spolu s manželkou Lenkou.
Hodnotné dary poskytli sponzoři, kterým ještě jednou srdečně děkujeme Cyklo PTŠ, Pavlína
a Tomáš Šedovi; AutoCont CZ, a.s.; KR Ostrava, a.s.; K2 stavební Moravia, s.r.o.; Úprava a
údržba travnatých ploch, Jana Pulcerová; Ing. Petr Vícha, senátor za Českou stranu sociálně
demokratickou; STASPO, spol. s r.o.; CANIS SAFETY, pracovní-oděvy-obuv-rukavice, a.s.;
GASTOP, Jan Folvarčný; Železářství Libros; STAVBA, Jiří David; Ing. Alfréd Michalík,
poslanec za Českou stranu sociálně demokratickou; Ing. Ladislav Šincl, poslanec za Českou
stranu sociálně demokratickou; Pneuservis-autodíly-motocykly, Ing. Petr Toman; Tělocvičná
jednota Sokol; MENDLÍK – ELMEN, s.r.o.; Pánské, dámské, dětské oděvy, Ivana a Břetislav
Sojkovi; Střechy RK, Rostislav Kempný; Oční optika, Zdenka Jirušková; WEGAREST,
s.r.o., provozovatel kulturního domu manželé Hečkovi; Stavebniny Galičák, s.r.o.; manželé
Ročkárovi; DEPOS, Horní Suchá, a.s.; Jiří Novák, členy rady a zastupitel města za KSČM;
Ing. Radomír Štěrba; Nerez výroba JEŽ, s.r.o.; Kosmetika Mary Key; Metal – Management,
spol. s r.o.; QT Technik, spol. s r.o.; Drogerie Marek; LUCEO, s.r.o.; Zahradnictví, Jana a
Bohumil Šedovi; Foto Petřvald, Ing. Břetislav Kozík; Dalkia Česká republika, a.s., Divize
Karviná; Petr Přeček, členy rady a zastupitel města za ČSSD; KR Ostrava, a.s.; Kosmetické a
svatební studio Gabriela, Gabriela Macháčová; Místní politická strana Suverenita – Blok Jany
Bobošíkové; DAFO-koření, s.r.o.; npor. Bc. Radim Koziel, zástupce vedoucího, Policie ČR,
OO Petřvald; Kateřina Suchá; ordinace praktického lékaře, MUDr. Justin Chudoba; DIGIS,
spol. s r.o.; Danuše Novotná; Česká spořitelna, a.s.; Lékárna Camilla, manželé Danačíkovi;
PEGRES obuv, s.r.o., Ing. Petr Gřeš Revírní bratrská pokladna, Iva Maršálková – cukrářka,
Tiskárna na Kamčatce, Kamila Vyšenková; VAMOZ – servis, a.s., Rostislav Lanšperk.
Zároveň vás zveme na 21. Reprezentační ples města Petřvaldu, který se bude konat 8. 2. 2014
v Kulturním domě Petřvald.
JaS
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ PŘESOUVÁME TERMÍN ZÁJEDU DO VÍDNĚ
(viz PN č. l) na sobotu 18. května 2013

6
ZRUŠENÍ PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPNÍ ZASTÁVKY PETŘVALD BŘEZINY NA ul.
PODLESNÍ pro linky č. 30 (DPO) a linky č. 403 (ČSAD Havířov).
S ohledem na přibývající stížnosti občanů na projevy vandalismu a výtržností na nástupní
zastávce Petřvald – Březiny linek č. 403 a 30 na ul. Podlesní, bylo rozhodnuto, že v průběhu
měsíce března dojde ke zrušení přístřešku nástupní zastávky na ul. Podlesní, který bude
nahrazen pouze označníkem přímo na nástupišti.
Radana Gojová, referent odboru výstavby a ŽP

Ztráty a nálezy
V lednu 2013 byl na MěÚ Petřvald odevzdán
svazek 3 ks klíčů s barevnými označníky na kovovém kroužku a přívěsek - minisvítilna,
který byl nalezen na zastávce u Penny Marketu v Petřvaldě ul. Závodní
a svazek 6 ks klíčů se zeleným označníkem, karabinou a přívěsky, který byl nalezen na
chodníku pod lékárnou v Petřvaldě ul. Školní.
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na
čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová

Občanská poradna Orlová radí.
(Konkrétní vyřešený případ z občanské porady)
Nerozvážnost se může prodražit
Že pořekadlo „malé děti = malé starosti, velké děti = velké starosti“ rozhodně platí, o tom se
přesvědčila paní Marta. Občanskou poradnu vyhledala v záležitosti svého čerstvě dospělého
syna. Ten nedávno slavil na diskotéce nejen výborný výsledek maturity, ale také přijetí na
vysněnou vysokou školu. Oslavu nezvládl, větší množství alkoholu vykonalo své a on se
pustil do potyčky se známým. Oba mladíci nakonec skončili s drobnými poraněními na
pohotovosti. Syn paní Marty však dostal strach z postihu, proto z čekárny lékaře utekl. Na
základě výpovědí svědků nebyl nakonec určen viník a věc tak byla uzavřena pouze pokutou
za porušení veřejného pořádku pro obě strany.
Syna paní Marty ale spravedlnost dostihla, a to v podobě výzvy od zdravotní pojišťovny
k úhradě nákladů za léčebné výlohy druhého muže v řádech několika tisíc Kč, podložená
výpisem z osobního účtu poškozeného pojištěnce. Paní Marta se proto zajímala, zda částku
opravdu musí zaplatit. Nezdá se jim správné, že zranění měli oba téměř stejná, viník nebyl
určen, přesto by měl syn uhradit takovou sumu. Také částka jim připadá příliš vysoká,
z výpisu z účtu není možné vyčíst, kolik který úkon lékaře stál.
Poradkyně použila pro zorientování v situaci výklad Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění. Ten říká, že „zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na
náhradu nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění, které vynaložila v důsledku
zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci.“ Dále pak příslušný
paragraf upravuje oznamovací povinnost zdravotnických zařízení, policie a soudů zdravotním
pojišťovnám, pakliže se domnívají, že poškození zdraví bylo způsobeno jednáním jiné osoby.
Kromě toho poradkyně uživatelce vysvětlila, že nárokování nákladů pouze vůči jejímu synovi
plyne zřejmě ze skutečnosti, že syn ošetření nedokončil, kdežto druhý mladík ano, z výpisu
lze dokonce vyčíst ještě následná léčba a další kontroly. Co se týče přesného nacenění
jednotlivých úkonů, je možné zažádat pojišťovnu o podrobnější rozpis.
Paní Marta pochopila, že za lehkomyslnost se opravdu platí. Nahlas ještě zauvažovala, že
nejlepší by bylo, aby celou částku uhradil syn jako ponaučení do budoucna, nyní však tolik
peněz pohromadě určitě nemá… Na to tedy poradkyně navrhla, aby se informovali přímo
u pojišťovny na možnost rozložit platbu do několika splátek. Toto řešení pak paní Marta
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přijala jako ideální a odcházela s přesvědčením, že syn si svůj prohřešek jednoduše pokryje
z letní brigády.
Občanská poradna Orlová je otevřena všem lidem bez rozdílu sociálního postavení či
finanční situace. Pracovníci dokáží klientům poradit v oblastech pracovně-právních vztahů,
ochrany spotřebitele, bydlení, rodinných záležitostí, jako jsou rozvody, výživné apod., ale také
v případě finančních problémů a mnohých dalších.
Občanskou poradnu Orlová může navštívit každý občan z Orlové a okolí v budově
Komunitního centra Maják na adrese B. Němcové 853 v Orlové-Porubě (bývalá Baron
School, nad Penny Marketem), a to v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 12:00, v úterý od
9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Je
také možné obrátit se na poradnu dopisem, e-mailem na poradna@muor.cz nebo telefonicky
na čísle 596 512 973.
Bc. Lenka Šimerdová, DiS, vedoucí Komunitního centra Maják

20. papučový ples
Dne 19.1.2013 se v sále KD v Petřvaldě konal již 20.ročník papučového plesu, který
každoročně pořádá SR žáků Masarykovy školy. Po zahájení následovalo vystoupení tanečního
souboru Petřvaldské srdce v choreografii paní Lucie Skrzyžalové. K tanci tradičně hrála
skupina DUO WEGA, příjemným zpestřením bylo vystoupení Vítězslava Vávry a překvapil
také Katapult revival.
Sdružení rodičů připravilo občerstvení, bohatostí a pestrostí lákala také tombola. Velký dík
patří všem sponzorům, kteří přispěli: Pedikúra Radka Matějková, Česká pojišťovna a.s.,
HYUNDAI, Potraviny Martina Michalková, Kadeřnictví Marta Harabaszová, Květiny
IVANA, p. Šeda – ZAHRADNICTVÍ, BallSport, ARBOR MORAVIA, Tomáš Buřík –
výroba sportovních dresů, Břetislav Kozík – FOTOGRAF, p. Gattnarová – drogerie Petřvald,
X-STUDIO Petřvald, Ankra s.r.o., p. Ondruch – AUTOŠKOLA, Pizzerie 777, SCASERV a.s.
Ostrava, Autodoprava Miroslav Žyla, MUDr. Jarmila Kremerová, Svatební a kosmetické
studio GABRIELA, Lékárna Camilla, CANIS, PNEUSERVIS-AUTODÍLY-MOTOCYKLY
Toman, KES – kabelové a elektrické systémy, Autodoprava Blacha, PEGRES, Potraviny
Ochman, rodiče žáků 4.C, CYKLO ŠEDA, IVL s.r.o. Petřvald, STK - p. Janči, manželé
Sojkovi – ODĚVY, Kosmetika Martina, SÍKORA INTERIÉR s.r.o. – Orlová, DŘEVO
HOBBY s.r.o., Barbora Horáková – účetnictví, Stavební práce Vladimír Uher, Renáta
Vítková – holičství – kadeřnictví, Květiny KLEOPATRA, TAXI Kozák, Zahrádkáři Petřvald,
KD Petřvald – Břetislav Hečko, Mary Kay.
Poděkování si zaslouží také všichni, kteří se jakkoli podíleli na přípravě plesu. Dále bych
chtěla poděkovat paní učitelce Wasilové, Kutrové a paní vychovatelce Kochové.
Všechny vydělané prostředky budou využity pro žáky Masarykovy školy.
20. papučový ples se podle jeho účastníků vydařil a sdružení rodičů již nyní plánuje jeho 21.
ročník!
Ing. Irena Stavařová, předsedkyně SR

KMD SLUNÍČKO PETŘVALD letos oslaví 15.let!
Klub mladých debrujárů Sluníčko Petřvald byl založen v únoru 1998. Byl první a jediný klub
v ČR, kde pracovaly děti z mateřské školy. Mezi naše úspěchy patří účast na všech
vyhlášených soutěžích AMD ČR, např. ,,Nevyhazuj, z toho by to mohlo být" nebo „RAFAN
2000“. Také na celorepublikových soutěžích, kde jsme se v naší kategorií umísťovali na
pěkných místech. Se svými projekty jsme se prezentovali v Coimbře, Grenoblu, Santiagu,
Limě a JAR.
Samozřejmě jsme nezapomínali svou činnost prezentovat doma, ve svém Petřvaldě. Byly to
výstavy spolkové a klubové činnosti, různé akce a vernisáže v Technickém muzeu v
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Petřvaldě, v místní knihovně, také akce se svými kamarády a rodiči v mateřské škole (soutěže,
výlety, exkurze).
V letošním roce oslavíme 15. výročí založení klubu. Zapojili jsme se do republikové soutěže
NOBEL 2013. Budeme se snažit pokračovat stejně úspěšně, jen v jiné kategorii. Jsme už žáci
1. stupně ZŠ.
Naše činnost se přesouvá do SKS, kde se budeme scházet a pokračovat ve své zajímavé
činnosti. Že fyzika, chemie, přírodověda mohou být velmi zajímavé, poučné i legrační jsme se
již přesvědčili mnohokrát na svých různých pokusech. Mezi náš NEJ ale patří VODNÍ
POKLADNIČKA, jak jsme si tento jednoduchý pokus nazvali.
Je s ním opravdu mnoho legrace!! Vyzkoušejte: materiál - sklenička plná až po okraj vody,
pár mincí, postup - vyhrává ten, komu se podaří umístit ve sklenici nejvíc mincí a voda
nevyteče!
Bez pomocí všech našich dospěláků, sponzorů a příznivců bychom určitě nedosáhli tolika
úspěchů. Patří jim za to VELKÝ DÍK. A doufáme, že nás budou podporovat i nadále!
KMD SLUNÍČKO PETŘVALD

Muž spravedlivý
Dne 19. března slaví církev slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, patrona církve.
Svátek sv. Josefa byl přijat do římského breviáře v roce 1487. Úcta k tomuto světci se
objevila nejprve ve východní církvi a postupně se prohlubovala i v církvi západní. Toto jméno
bylo vůbec jedním z nejčastějších mužských jmen, neboť bývalo zvykem v rodině jednomu
ze synů dát jméno Josef a některé z dcer dát jméno Marie.
Josef pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu je nazván mužem spravedlivým.
Byl snoubencem Panny Marie. V jejich ctnostném manželství je spojovala Boží láska. Když
bylo z Ducha Svatého počato Dítě, Ježíš, jenž se stal naší spásou, Josef se tím trápil. Avšak
zachoval se nesmírně velkoryse. V jeho rozhodnutí dát Marii svobodu pro případný jiný
sňatek se ukazuje jeho veliká láska k ní, neboť nejen že ji nechtěl vydat soudu, ale nechtěl jí
ani bránit v jejím štěstí.
Život sv. Josefa nebyl snadný, ale naopak velmi náročný. Ke spáse totiž nevede cesta
pohodlím, přesto je plná radosti, neboť je to cesta víry, plná lásky a života ve spojení s
Bohem.
Z Josefových ctností mimořádně vyniká víra. U něj vidíme, že věřit znamená připustit
všechno, co od Boha přichází a někdy i všeho zanechat, všechno nechat běžet a všechno
opustit. Jen nikdy nepřipustit, že by Bůh opustil toho, kdo se na něj spolehne.
Jan Pavel II. jeho víru přirovnal k víře Abrahamově, pro postoj naprosté odevzdanosti Boží
prozřetelnosti. V tom nám má být vzorem. A tato víra s láskou vůči Bohu i lidem byla
uskutečňována v lásce k jeho snoubence a byla základem všech dalších ctností.
Sv. Josef zemřel v Nazaretě, dřív než Ježíš začal veřejně působit a putovat při hlásání
evangelia o spáse.
Přál bych každému mladému muži, aby měl ve svém životě otcovský vzor: muže přímého,
spravedlivého, pokorného, statečného a věrného.
Přál bych dívkám, aby si našly manžele s těmi vlastnostmi, které z nich učiní pravé muže a
kteří se dokážou chovat ke své ženě s úctou a láskou.
A přál bych všem rodinám, aby v nich pod ochranou sv. Josefa a na jeho přímluvu vládl pokoj
a spravedlnost srdce.
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P. Vít Zatloukal, farář petřvaldský

Radost
P. Josef Veselý
Potkal jsem ji dnes odpoledne. Přišla tak znenadání, z ničeho nic, zjevila se v plné síle, jako se
zjevuje třebas pravda, kdy sama chce. Byl to zážitek bezprostřední, který by v jiných situacích
nestál možná za povšimnutí. A přece to byla radost, taková jaká je v celé své prostotě, dětsky
upřímná a čistá, která dovede mnohostí svého přílivu zaplavit vlnami zapomnění všechen
smutek.
... A v některých chvílích rozhoupe srdce, že až to zamrazí, jako když horolezec sahá právě
po alpské protěži. To jsou ty radosti, které vyrůstaly na skále tvrdého odříkání, o nichž nemá
ani tušení ten, kdo dal přednost radostem bahenních leknínů. Jak pestrá škála radostí, ode
všech pozlátek až k ryzímu zlatu, počínajíc těmi, které ostýchavě nesou jen její jméno, až
k těm, které dávají přímo z její podstaty. Ale ještě nejsme na konci, je třeba pokračovat.
Někdy zavoní radost jako růže na zahradě. Tak se snad zjevuje milencům, kteří si naprosto
uvěřili a překonali všechnu nejistotu....

Pořad bohoslužeb o velikonocích:
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

- 24. 3.
- 28. 3.
- 29. 3.
– 30. 3.

Neděle Zmrtvýchvstání - 31. 3.
Pondělí velikonoční - 1. 4.

mše svatá v 18:00 hod
mše svatá v 18:00 hod
obřady v 18:00 hod
návštěva Božího hrobu od 8:00 do 16:00 hod
velikonoční vigilie v 19:00 hod
mše svatá v 9:00 hod
mše svatá v 8:00 hod

Informace:
Tříkrálová sbírka na potřeby sociálních charitních projektů činila 24.032,- Kč.
Všem štědrým dárcům ať Bůh dá dobro časné i věčné a požehnání ať je provází.

Představujeme vám pana Ing. Břetislava Kozíka
– fotografa v našem městě Petřvald
Od února 2013 provozujete svou činnost na nové adrese ul. Gen. Svobody 930. Je to
přízemí budovy České spořitelny v Petřvaldě. Občané vás již poznají z bývalého
působení vaší firmy na ul. Šenovské. Jakým řízením osudu jste se stal fotografem?
Po roce 1989 jsem se rozhodl změnit své dosavadní zaměstnání za povolání, které mi bylo
nejblíže. Tím bylo a je fotografování.
Kde jste se svou činností začínal (ve kterém městě či obci)?
Začínal jsem v roce 1991 v Orlové 4 na ulici Masarykova a od r. 2007 jsem začal působit v
Petřvaldě na ul. Šenovské. Jelikož provozovna byla téměř na okraji města, stále více a více
jsem chtěl mít svou provozovnu blíže k lidem a sledoval jsem nabídky rady města. Jakmile
jsem zjistil, že je volný nebytový prostor v přízemí budovy České spořitelny v Petřvaldě,
začal jsem o něj usilovat. Tyto nové prostory mi velmi vyhovují, pomohlo mi to k tomu, že

10
jsem si mohl vybavit provozovnu novým výkonným digitálním minilabem KONICA R1, na
kterém lze zpracovat ve velmi vysoké kvalitě zážitky zákazníků - a to i do 1 hod.
Jaké nabízíte zákazníkům služby?
Je to výroba a zpracování digitální i klasické fotografie, zálohování filmů a diapozitivů na CD
nebo jiná přenosná média, úpravy fotografií dle přání zákazníka. Hlavní výhodou provozovny
je přímý kontakt se zákazníkem, kterému pomůžeme vybrat snímky a s ním je upravit dle jeho
představ. Je to výhodné především pro ty občany, kteří nemohou věnovat čas pro přípravu
snímku, kteří nemají počítač ap. Stačí jen přijít s digitálním fotoaparátem, kartou a o vše se
postaráme. Samozřejmou službou je poradenství v oblasti fotografie. Také zajišťujeme opravy
a servis fotopřístrojů.
Více jak dvacetiletou praxi s focením a výrobou fotografií využívám ke zhotovování
kvalitních a zajímavých fotografií.. Fotíme rodinné události (svatby, pohřby i jiné), veškeré
akce, děti a žáky ZŠ a MŠ při různých příležitostech (Vánoce, Den matek, Velikonoce, konec
roku), tabla pro děti MŠ a studeny SŠ a jiné, prostě vše. Svatební fotografie jsme schopni
dodat ještě týž den ke svatebnímu stolu. V ateliéru fotíme fotky na průkazky, rodinná fota,
děti, svatby atd. Fotíme u různých příležitostí jako jsou Vánoce, Velikonoce , Den matek,
Valentýn. A z dalších služeb nabízíme kopírování, výrobu oznámení, vizitek, blahopřání,
novoročenek. Zákazník si u nás může objednat také fotodárky s fotografií (jako hrníček,
saténový polštář, kalendáře atd.). Máme i drobný prodej (filmy, alba, rámečky), který se bude
rozšiřovat dle požadavků zákazníků.
Jaká je Vaše provozní doba?
Pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12. 00 hod. a od 14.00 do 17.00 hod.,
v pátek od 8.00 do 12.00 a 14.00 do 16.00 hod.
Samozřejmostí je, že vyhovíme přání zákazníka na fotografování po domluvě i o sobotách
nedělích a svátcích. Zákazník nás může kontaktovat na tel. 608 724 645 nebo 596 512 727,
email: fotopetrvald@email.cz, další informace naleznou na nově připravovaných stránkách
www.fotopetrvald.cz (zatím jsou staré, neaktualizované).
Máte nějaké akce pro zákazníky?
Ano, do 15. 3. 2013 výrobu fotografií 10 x 15 cm nad 100 ks za neuvěřitelných 1,90 Kč.
Můžou zákazníci poslat foto e-mailem?
Ano, ale větší počet foto je nutné poslat přes www. uschovna.cz na e-mail:
fotopetrvald@email.cz, na nových stránkách to zákazníka navede.
Děkujeme za rozhovor a přejeme p. Ing. B. Kozíkovi mnoho úspěchů na nové pracovní adrese.
JaS

Poděkování
V dnešní moderní době, kdy jsou nezbytnou součástí skoro každé rodiny nejnovější moderní
vymoženosti jako DVD, nejmodernější televize, chytré mobily a počítače, je nutností i
možnost rychlého připojení k internetu. Toto však není jen v moderních domácnostech, ale
vězte, že i senioři (a je nás spousta) rádi surfují po netu, skypujou, mailujou a potřebují dobré
připojení k internetu. A proto bych chtěla poděkovat vedení města, že si vzpomnělo na své
seniory, žijící na okraji našeho města v DPS na Kamčatce. Je nás tady jen několik, kteří
využíváme internet. A tak jsem byla velmi mile překvapena, že nám město zřídilo přípojky k
internetovému připojení a my můžeme mít, doufám, kvalitní připojení a budeme v poklidu
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svých domovů internet dále využívat. Konečně někomu došlo, že se i senioři mohou cítit
duševně mladí a být počítačově gramotní. Takže všem, kteří se podíleli na zřízení
internetových přípojek, alespoň za sebe děkuji.
Obyvatelka DPS Kamčatka Ilona Kneblová

2 LETÁKY – TECHNICKÉ MUZEUM V PETŘVALDĚ
- VÝSTAVY ÚNOR – BŘEZEN
- VÝSTAVA – KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽI TO PRVNÍ LÉTO

Myslivecké sdružení Petřvald - Haldy
Březen
Tají poslední zbytky sněhu. Jen ve stínech stromů se drží bílá místa a i přes ně se derou první
květy sněženek. Větve jív se pohupují v teplém jarním vánku a tisíce „ kočiček“ nastavují
kožíšek jarnímu slunci. Začíná jaro a žluté květy petrklíčů odemykají brány života. Ten
doslova exploduje. Závan teplého vzduchu rozehřívá i lidské duše.
U značné části živočichů nastává svatební hemžení. Myslivci v této době ještě přikrmují, ale
zvěř začíná dávat přednost přirozené potravě. Touto cestou by Myslivecké sdružení Petřvald Haldy chtělo poděkovat občanům, že ani oni na zvířátka nezapomněli a přes zimní měsíce jim
čas od času dali něco na zub. Zvláště panu Kasterkovi, který vybudoval v naší honitbě
krmelec a zásyp a pravidelně zvěř zásobuje krmivem. Petřvaldští občané tak mohou u těchto
krmných zařízení spatřit srnčí zvěř, zajíce a bažanty (takzvaně v centru obce).
Začátek jara je ideální čas pro myslivce, kdy mohou opravit myslivecká zařízení. Provádí se
vyčištění a dezinfekce krmelců a zásypů. Starší posedy a žebříky se likvidují, popřípadě se
vymění části, na nichž zapracoval zub času.
V březnu již černá zvěř „ divočáci“ vodí pruhovaná selátka, kačeři divokých kachen se oblékli
do pestrého svatebního šatu. V polích a na remízkách už narazíme na první mladé zajíčky.
V ptačí říši se jaro projevuje nejintenzivněji. Trylkování, štěbetání, pískání a vydávání
spousty jiných zvuků střídají soutěže v nejhezčím oblečení a předvádění se v něm, aby zaujali
samičky. Začíná hnízdění.
Také savci kladou svá první mláďata. Touto cestou bychom chtěli požádat občany, aby se
v této době chovali v přírodě opatrněji. Zvláště, aby své psí miláčky nenechávali honit a štvát
zvěř a aby motorkáři a čtyřkolkáři nejezdili tam, kde nemají. Zvěř v době kladení mladých
potřebuje hlavně klid a stálý rachot motorů v místech, kde ani jezdit nesmějí, tomu moc
neprospívá. Nehledě na skutečnost, že mimo hluk také způsobují erozi půdy.
Dny se znatelně prodlužují a ranní koncerty pěvců nám sdělují, že zima je již minulostí a
bílou vystřídá barva zelená.
Luboš Kučera

Přišel nám dopis…
Mé postřehy z venčení psa
Černá skládka na Porubské ulici u železničního nadjezdu, o které jsem psal loni, a kterou vždy
založí některý „pořádkumilovný" obyvatel kolonie Marjánka, se opět probudila k životu. Náš
pořádníček nezklamal a zahájil první hromadou popela. Pak přibyla další hromada polámané
lepenky a další hromada „všehosvinstva". Skládka roste…
Mnohé obce na místa černých skládek instalují fotopasti, které vyfotí zvířata (i ta
„dvounohá"). Těm může pak obec k fotce přidat i pokutu do výše 50 tisíc. Protože popel,
lepenka a jiný svinčík patří do popelnice, kontejneru nebo sběrného dvora.
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Půjdeme-li po Porubské ulici dále směrem k Rychvaldské, máme vlevo čtyři domy RPG.
Mezi prvním a druhým domem je travnatá plocha rozrytá koly auta, jako by tam řádila tlupa
divokých prasat. Také by to chtělo fotopast.
U dalšího domu nájemník musel své auto zaparkovat přímo pod svými okny, a tak přejíždí
autem dlážděný chodník, nezastaví ho ani poklop žumpy a nevadí mu ani to, že autem přejíždí
přes kanalizaci.
U třetího domu už asi půl roku leží u vchodu pytle s odpadem, zřejmě z opravovaného bytu.
Pokud to neuklidili pracovníci RPG, měl by to udělat nový nájemník, jehož byt byl
opravován. Nebo to tam zůstane, až se pytle rozpadnou? Nebo čekají, až se tam uvelebí
krysy?
U posledního domu už konečně zmizelo staré linoleum, doufám, že neskončilo v trávě naproti
obytného domu, ale i tak mají nájemníci hezký výhled - na cestu lemovanou papíry,
plastovými láhvemi a sáčky. Veřejné práce byly zrušeny, tak to nebude mít kdo uklidit.
Tak takové jsou mé postřehy z venčení psa po Porubské ulici. Příště snad o ulici jiné.
Jaro se blíží, příroda je zaneřáděná. Udělejme si všichni 7. března úklidový den kolem
bydliště. Posbírejme svinčík v blízkosti domu a přivítejme tak blížící se jaro. Já to rozhodně
udělám.
Miroslav Encemler

Dobrovolníci o. s. ADRA v Petřvaldě
Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti
potřebným lidem, a to bez nároku na odměnu. V prosinci 2012 ADRA otevřela nové
dobrovolnické centrum v Havířově, které zajišťuje dobrovolnictví také v Petřvaldě.
Mezi dobrovolníky máme studenty, nezaměstnané, seniory, maminky na rodičovské
dovolené, zaměstnané lidi. Společné mají to, že se chtějí podělit o svůj čas, své zkušenosti
a nápady s těmi, kteří to tolik potřebují. V Havířově věnovalo v loňském roce 108
dobrovolníků 3522 hodin volného času své činnosti v pěti zdravotnických a sociálních
zařízeních. Od dubna 2012 ADRA v Havířově, díky podpoře Magistrátu města Havířov,
provozuje také charitativní obchod a sociální šatník, který od té doby má již stovky
spokojených zákazníků a dále rozšiřuje své služby. Dobrovolnické programy běží také
v Orlové a v Karviné.
Do Domova Březiny, p.o. docházejí dobrovolníci již od roku 2011.
Mgr. Lucie Adámková, vedoucí sociálního oddělení Domova Březiny, popisuje činnost
dobrovolníků takto:
„Dobrovolníci k nám docházejí pravidelně, minimálně jedenkrát týdně. Jejich návštěvy u
uživatelů výborně doplňují práci našich zaměstnanců. Dobrovolníci doprovázejí seniory na
procházkách, předčítají, připravují kvízy a soutěže, hrají společenské hry nebo si s nimi jen
povídají.“
Na konci roku byl dobrovolnický program zahájen také v Benjamínu. Sociální pracovnice
Benjamínu Bc. Taťána Chmielová říká: „Dobrovolníci přinášejí do našeho zařízení nadšení a
dobrou náladu. Rádi uvítáme další šikovné lidi, kteří chtějí být někomu prospěšní“.
Chcete se stát dobrovolníkem nebo máte zájem o další informace? Navštivte webové stránky
www.adrahavirov.cz.
Mgr. Hana Čadová, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA

Karneval
Každoročně pořádáme v naší školní družině karneval. Ten letošní se uskutečnil 29.1.2013.
Děti se na karneval moc těšily, pečlivě si připravovaly masky a ochotně pomáhaly s výzdobou
družiny.
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Ještě před začátkem programu se se svými nápaditými maskami pochlubily v ředitelně i ve
školní jídelně, kde za ně sklidily veliký potlesk. Ve 14:00 hodin mezi nás zavítala návštěva –
veverka Terka a myška Klárka, které nás provázely celým programem plným písniček,
scének, tanečků a soutěží.
Karnevalové odpoledne se všem líbilo. Škoda jen, že uteklo tak rychle.
Jana Dostálová, vedoucí vychovatelka

Den otevřených dveří
Milí čtenáři,
v naší škole proběhla dne 10. 1. 2013 další akce, která měla představit petřvaldské veřejnosti
práci a vybavení místní školy a pozvat tak nové žáčky a jejich rodiče, aby rozšířili naše řady.
Den otevřených dveří „otevřel“ rodičům, prarodičům, jejich ratolestem i dalším občanům
možnost nahlédnout pod pokličku školního dění. Učitelé za pomoci žáků vytvořili trasu, po
které se návštěvníci mohli vydat a posoudit, jak se naše školička pomalu modernizuje, mění,
vylepšuje…
Na začátku prohlídky byli pozváni do infocentra, kde mohli zhlédnout uvítací prezentaci,
kterou připravila p. uč. Hlavatá.
Poté mohli postupně nahlédnout do učebny přírodopisu plné zeleně a zajímavých exponátů.
V učebně angličtiny čekala ukázka audiotechniky s mixážním pultem a sluchátky. Poslech
anglických textů je totiž důležitou součástí učení se cizím jazykům. Následné odborné učebny
zeměpisu a chemie seznamovaly s učebnicemi a pracemi žáků. Počítačová učebna, která
umožňuje dětem pracovat s různými odbornými programy, byla ukázkou novodobých forem
školní práce žáků.
Prohlídka pokračovala chodbami v přístavbě školní budovy, kde měli návštěvníci možnost
seznámit se s výtvarnými pracemi našich žáků. Tuto část připravil p. uč. Karásek. Na 1.stupni
byly připraveny třídy 1., 4. a 5. ročníku, kde byly instalovány pomůcky a učebnice určené
mladšímu žactvu. V naší tělocvičně byl připraven program pro budoucí školáčky. Ti se mohli
zúčastnit různých her a prohlédnout si místo, kde budou trávit hodiny tělesné výchovy a
připravovat své tělo k fyzické zdatnosti.
Na 2.stupni mohli účastníci prohlídky navštívit ještě třídy VII.A a IX.A s ukázkou učebnic
a výtvarných projevů našich žáků. Poté pokračovali do prostor školní družiny a mohli
zhodnotit estetické a útulné prostředí, v němž děti tráví při hrách a jiných společenských
aktivitách dobu po vyučování. Na závěr dorazili do školní jídelny, kde bylo připraveno pro
všechny zúčastněné občerstvení. To připravily p.uč. Kocurková a naše paní kuchařky, které
nám vaří nejen velmi dobře, ale také zdravě.
Věříme, že byli všichni spokojeni, my pořadatelé s účastí ( školu navštívilo 50 rodičů se
svými ratolestmi) a návštěvníci s prohlídkou a programem. Jsme rádi, že touto prvotinou byla
zahájena nová tradice naší školy – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Mgr.Petra Cyroňová, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org

Víte, že…
si můžete stáhnou v e-shopu www.eknihulka.cz elektronickou knihu Trny bez růže, jejímž
autorem je Jan Káňa. Je to básnická sbírka inspirovaná nejen životem z prostředí našeho
města.

Vzpomínka
Srdečně zveme petřvaldské občany k účasti u příležitosti 163. výročí narození Tomáše
Garriquea Masaryka. Sejdeme se 6. března 2013 v 16 hodin a položíme kytici k jeho
památníku.
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ČERTOVSKÝ ŠKOLNÍ PLES
Dne 12. 1. 2013 se uskutečnil v Kulturním domě v Petřvaldě tradiční školní ples, pořádaný
Sdružením rodičů při Základní škole Školní 246, Petřvald, a to tentokrát ples
„ČERTOVSKÝ".
I když jsme měli menší obavy s účastí, jelikož se nám to zdálo hodně brzy po Novém roce,
návštěvnost nás mile překvapila.
Čerti jsou především spojovaní s Mikulášem, ale my jsme se pokusili navodit takovou trošku
pekelnou atmosféru. Doufám, že se nám to povedlo a všichni čerti a čertice se u nás cítili
dobře.
Během večera vystoupila děvčata z Petřvaldského srdce a břišní tanečnice souboru
orientálních tanečnic SAMIRA. Obě vystoupení ukázala, jak to můžeme rozbalit na tanečním
parketě. K tomu samozřejmě potřebujete kapelu. A ani ta nám nechyběla. Celým večerem nás
provázela taneční skupina RAFAEL MUSIC BAND. Myslím si, že to vůbec nebylo špatné.
Zaměstnanci kulturního domu se taky snažili, děvčata za barem i v kuchyni zaslouží naši
pochvalu. A co by to byl za ples bez tomboly? Ruku na srdce, ale asi každý z nás je rád, když
si po skončení plesu odnese domů menší či větší odměnu. Ta naše tombola byla velice
rozmanitá a bohatá, ale nebyla by, kdybychom neměli naše sponzory, kterým bych chtěla
touto cestou poděkovat.
Jmenovitě to jsou:
Potrubní systémy s.r.o., Rychvald; PEGRES obuv s.r.o., Petřvald; MěÚ Bohumín; MěÚ
Petřvald; Asociace mladých Debrujárů, 7. PS Karviná; VIADRUS a.s., Bohumín; Petr Škuta TRANSEUROPE, Bohumín; DITIPO a.s., Ostrava; CANDY plus s.r.o., Petřvald; trafika
manželů Svrčinových; TJ HEPO, , Petřvald; Foto Petřvald; p. Pyreňová, Havířov;
Autodoprava Martin Kolek, Petrovice; p. Janči, STK Petřvald; Pizzerie 777, Petřvald; Květiny
U Pivoňky, Havířov; zámečnictví Karviná; Kontejnerová autodoprava p. Syhloves, Ostrava;
Květiny Ivana, Petřvald; MUDr. Šabrata, MUDr. Sliwková, Orlová; MUDr. Knyblová,
Petřvald; Ballsport, Petřvald; Trefl, Ostrava; Čalounictví p. Mařec, Petřvald; Marta
Harabaszová, Petřvald; Drogerie p. Gattnarová; Lékárna Camilla, Petřvald; Iva a Břeťa
Sojkovi, Petřvald; R PIC VIP; X-Studio, Petřvald; Cyklo PTŠ, Petřvald; Česká pojišťovna
a.s., Zahradnictví Šedovi, Petřvald; Autosalon Kudrna, Orlová; zámečník p. Kolesář a p.
Kudrna, Petřvald; p. Toman, Petřvald; Ankra s.r.o., Petřvald; B + K krůtí farma Rychvald;
pekárna Rychvald; p. Chrobáková, Dětmarovice, autodíly JAS, s.r.o., Bohumín; IVL s.r.o.,
Petřvald; Luke elektric s.r.o., Dětmarovice; autoškola p. Ondruch; manžele Ivanovičovi;
MARY KAY - p. Ščerbová a p. Vašátková; Canis Safety, a.s., Petřvald.
Dále také veliké poděkování patří všem členům sdružení, kteří pomáhali s přípravou celého
plesu, vedení základní školy s paní ředitelkou Kozlovskou, všem třídám a třídním učitelům,
paní učitelce Plankové a panu učiteli Karáskovi, městu Petřvald, Sboru dobrovolných hasičů
Petřvald a žákům školy Dominiku Kršákovi, Zuzaně Gorovičové a Petře Cicákové.
A co říct na závěr? Doufám, že všem se na plese líbilo, i když samozřejmě vím, že ne vše a
vždy se povede na sto procent. Doufám, že příští rok se znovu uvidíme a znovu prožijeme
fantastický večer plný zábavy a překvapení. Ještě jednou velké děkuji a za rok nashledanou.
Miroslava Kršáková, předsedkyně Sdružení rodičů při ZŠ v Petřvaldě
JAK JSME DORUČOVALI VOLEBNÍ LÍSTKY
Sice jsou volby již za námi a my víme, jak dopadly, ale tímto se chci vrátit v čase do doby
předvolební. Mé dvě děti zajásaly, i když jsou to již statní puberťáci a normálně nejásají, že
budou roznášet volební lístky, neboť se za touto aktivitou skrývala možnost příjemného
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přivýdělku. Kapesné je pro naše potomky vždy ve výši spíše malé než dostačující, což mi asi
všichni rádi potvrdíte. V přiděleném volební obvodě měli dohromady roznést 1 022 obálek.
Samotná příprava, a to vložení volebních lístků do obálek, nalepení adresy na strategické
místo na obálce, zvolení správného systému, aby se jednotlivé ulice nepomíchaly a rozdělení
čísel popisných na sudé a liché, nebyla složitá. Po všech těchto přípravách a kontrole počasí –
hlavně aby nepršelo, „to by bylo blbý“ – vyrazily děti do terénu. Dcera se domluvila, že bude
roznášet lístky se svým přítelem, přece to nebude chuděrka tahat sama! A já jsem vyrazila se
svým synem. Ne že by to sám neunesl, konec konců je to silný 15letý hoch. Bylo hezky,
počasí tak akorát na procházku. Procházka to byla pěkná, měla však několik ale… Některé
schránky jsou tak malé a placaté, že se do nich vejde sotva pohlednice, a což teprve naducaná
obálka s volebními lístky velikosti A4, kterých bylo dvacet v obálce o polovinu menší.
Některé schránky zase nemají žádné označení, a je tudíž na nás, abychom vytušili, komu asi
patří…Štěstím pro všechny doručující jsou schránky pěkně velké, podepsané, tudíž se
dozvíte, komu patří, dům je opatřen číslem popisným i orientačním, ulice je tam, kde má být a
nemá žádná zrádná zákoutí a zlomyslné slepé odbočky. Opravdu, než jsme všechny volební
lístky roznesli a doručili, dalo nám to pěkně zabrat. A to jsem se ještě nezmínila o všelijakých
psech různé velikosti a charakteru, kteří nás radostně vítali jako příjemné rozptýlení z běžné
šedi všedních dnů. Pro představu – chystáme se hodit obálku do schránky, když v tom
koukáme, že přes plot končící ve výši tak asi jednoho metru trčí dvě tlapy, nad nimi pěkná
velká tlama plná pěkných zdravých zoubků, která vrčí a přes celý dvorek volá pán: „Nebojte
se, von Punťa je moc hodnej, von vám nic neudělá“.
Zkrátka, smekám před všemi, kteří doručují, je to pěkná fuška, takže – díky!
KH
Převzato ze zdroje: OS ZPTNS
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SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
UPOZORNĚNÍ SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE PODNIKATELŮM
Tisková zpráva ze dne 22. 1. 2013
Posláním Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je zejména prosazovat a
obhajovat práva a zájmy spotřebitelů. Stále častější dotazy ze strany poškozených
podnikatelů nás přivedly k rozhodnutí varovat před některými praktikami zaměřenými
právě na podnikatele.
SOS MSK zaznamenalo po období menšího útlumu opět narůstající počet dotazů
týkajících se nabídek různých katalogových společností. Současně bychom rádi
podnikatele varovali před pokusy o podvodný prodej předražených doménových jmen.
Tzv. katalogových firem působí na našem trhu bezpočet. Praktiky některých z nich jsou však
na hranici práva. Přestože nabídka na registraci v katalozích a jiných databázích musí podle
Obchodního zákoníku obsahovat jednoznačně a zřetelně vyjádřenou informaci, že je výlučně
nabídkou na uzavření smlouvy, bývá tato informace psána velice malým písmem na lehce
přehlédnutelném místě. Nabídky těchto společností pak často vypadají jako faktury či výzvy
k zaplacení, samozřejmě bez předchozí objednávky. Nezřídka se podvodné firmy snaží
vzbudit mylný dojem a využívají formuláře napodobující známé instituce.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje informuje podnikatele a Živnostenské
úřady o praktikách společnosti INFORMATIK ČESKÁ REPUBLIKA spol. s r. o. se sídlem
v Brně.
Tato společnost obesílá podnikatele, přičemž se zaměřuje na začínající živnostníky,
s písemnou nabídkou na registraci do soukromé databáze Rejstříku obchodu a živností.
Právní poradce SOS MS kraje Ing. Mgr. Renata Horáková k celé situaci uvádí : „Dopis, tak
jak je formulován, se dá snadno splést s úředním dopisem ze živnostenského, či finančního
úřadu. Soukromý Rejstřík obchodu a živností může být svým názvem pro podnikatele
zaměnitelný s oficiálními registry, jako je Obchodní rejstřík či Registr živnostenského
podnikání.
Firma si za tuto službu účtuje nemalý poplatek. Řada podnikatelů již zaplatila přiloženou
složenku v domnění, že se jedná o poplatek za povinný zápis do těchto registrů. Přitom
uveřejnění v oficiálním Registru živnostenského podnikání je automatické a bezplatné.
Podnikatelé si pak musí sami zvážit využití dalších placených reklamních prostředků“.
Podle Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje označení tohoto soukromého
registru ve spojení s celkovým vyzněním zaslaného dopisu může působit klamavě a může
vyvolat nebezpečí záměny s oficiálními registry, čímž by došlo k naplnění znaků
nekalosoutěžního jednání ve smyslu Obchodního zákoníku. Smlouvy uzavřené v omylu jsou
neplatné a poškození se mohou domáhat vydání bezdůvodného obohacení, příp. náhrady
škody soudní cestou. V případě podezření na spáchání trestného činu mohou také podat trestní
oznámení.
Současně varujeme před aktivitami některých firem, které telefonickou cestou nabízejí
registraci stávajících domén s koncovkou cz, v dalších doménových prostorech, například
„com“, „eu“, „net“. Během hovoru je volaný přesvědčován o tom, že třetí osoba má v úmyslu
registrovat jeho stávající doménu. Poškození jsou zastrašováni možností ztráty dobrého jména
firmy a v uměle vyvolané časové tísni doménu objednají. Cena za registraci přitom bývá
řádově vyšší než cena obvyklá u standardních registrátorů.
Firmám, které obdrží nabídku podobného obsahu, doporučujeme nabídky pečlivě studovat a
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zjistit si o případném obchodním partnerovi a nabízené službě co nejvíce informací předtím,
než se rozhodnou některou nabídku přijmout.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje
Marcela Reichelová
předsedkyně sdružení
Tel/fax.596 111 252, mobil 602 722 584
reichelova@sos-msk.cz
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové občanské
sdružení, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o
délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní
smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sosmsk.cz nebo na poradenské lince
608 722 582, ale také ve svých poradnách, které
provozuje v sedmi městech Moravskoslezského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu
dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších
neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů..
Sídlo :
Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252
E-mail: ostrava@sos-msk.cz
Ostrava : Po: 13.00-17.00 hodin, Út: 14-17 hodin, Čt: 9-12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Út: 9.00-12.00 hodin, Čt: 14 – 17 hodin, tel. 605 801 362
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 018
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíc, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 13 – 17 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 608 722 582
Přerov: St: 13.00 – 16.00 - každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 725 103 567
E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz
Nově nás naleznete i na facebooku!!!

45. výročí založení kynologické organizace Petřvald
V letošním roce uplyne 45 let od založení ZKO Petřvald, která je tak jednou z nejstarších
kynologických organizací v České republice.
Rádi bychom u této příležitosti pozvali nejenom všechny bývalé a současné členy ZKO
Petřvald, ale také všechny přátele psů, kynologie a dalších psích sportů k příjemnému
posezení a zavzpomínání si na časy minulé.
Akce se koná v sobotu dne 9. 3. 2013 od 16.00 hod. v restauraci Sokolovna.

Výcvik psů pro veřejnost
Kynologická organizace Petřvald pořádá každou neděli dopoledne kynologický výcvik
základní poslušnosti pro širokou veřejnost. Připravujeme také kurzy Agility a Dogfrisbee.
Výcvik probíhá od 9.00 hod v areálu kynologického cvičiště - Petřvald, ul. Na Hranici.
Zveme všechny bez rozdílu věku a plemene psa. Rádi vám poradíme a pomůžeme.
Podrobnosti na www.kkpetrvald.webnode.cz

Opět po roce soutěž harckých kanárů v Petřvaldě

18
Jak to již bývá, v celé ČR očekávají chovatelé harckých kanárů nedočkavě měsíc prosinec.
V tomto měsíci se pořádají místní, okresní a oblastní soutěže.
I naše ZO ČSCH ZK Petřvald uspořádala ve dnech 27. – 29. prosince 2012 místní a okresní
soutěž. Konala se v Kulturním domě v Petřvaldě. Cílem nás členů je získat nové členy, hlavně
z řad mládeže. Všichni členové jsou ochotni své zkušenosti z chovu harckých kanárů předat.
Posouzení provedl posuzovatel Adolf Císař z Českých Budějovic. Celkem soutěžilo 16
kolekcí v místní soutěži a 4 kolekce v okresní soutěži. Loni se chovatelům nepodařilo
vychovat více samečků, kteří soutěží. Měli spíš více samiček.
Jak vše dopadlo?
Místní soutěž:
1. místo - Rudolf Scholz
359 bodů
2. místo – Ladislav Svoboda 355 bodů
3. místo – Milada Scholzová 353 bodů
4. místo – Josef Ličman
338 bodů
5. místo – Josef Křiváček
247 bodů
6. místo – Karel Koník
241 bodů
Někteří kanáři nezpívali nebo vynechali některou základní túru.
Okresní soutěž:
1. místo – Rudolf Scholz
346 bodů
2. místo – Josef Ličman
342 bodů
3. místo – Ladislav Svoboda 314 bodů
4. místo – Josef Křiváček
159 bodů
Po ukončení obou soutěží proběhlo dne 29. prosince 2012 v 17.30 hod. předávání cen a
pohárů.
Toho se ujala naše milá starostka paní Jarmila Skálová a předseda Rudolf Scholz. Všichni
přítomní ocenili účast paní starostky, která také předala upomínkové dary. Členové ZO ČSCH
ZK Petřvald jí za účast a dary děkují.
Následovalo předvádění nejlepších kolekcí kanárů. Musím říct, že opravdu kanáři procházeli
a zpívali naplno, za což byli odměněni velkým potleskem. Zúčastnili se členové ZO z
Havířova, Třince, Ostravy, Českých Budějovic a další občané našeho města a okolí.
Členové ZO ČSCH ZK Petřvald děkují všem za účast při našem vyhodnocení. Přejeme všem
hodně zdraví a hodně chovatelských úspěchů v dalším roce 2013.
Rudolf Scholz, předseda ZO ČSCH ZK Petřvald

77. MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ VE ZPĚVU HARCKÝCH
KANÁRŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY VE FRÝDKU –
MÍSTKU OD 7. – 13.LEDNA 2013
Opět úspěch člena ZO ČSCH ZK Petřvald!
Poprvé se konala mezinárodní soutěž ve Frýdku-Místku, kde se toho ujala ZO ČSCH FrýdekMístek - chovatelé exotů a soutěž probíhala v jejich prostorách. Také byla nápomocna OK ZK
Praha. Velkou zásluhu má ředitel této soutěže Ing. Jiří Čumíček a organizační výbor.
Garantem za ČR – Miroslav Novák.
Garantem za SR – Bc. Vladimír Kubík
Prací s kolekcemi byli pověřeni členové ZO Třinec - Josef Sikora a Karel Czyž. Posouzení
provedli členové sboru posuzovatelů ČR a SR: Daniel Buroň – SR, Adolf Císař – ČR, RNDr.
Pavel Pivoňka – ČR, Josef Tichý – ČR. Celkem soutěžilo 41 kolekcí, z toho 12 ze Slovenska.
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Družstvo ZO ČSCH ZK Petřvald tvořili členové Rudolf Scholz, Milada Scholzová, Josef
Ličman, Ladislav Svoboda. Než přejdu k letošním výsledkům, musím podotknout, že naši
členové získali Mezinárodního mistra (2011 – L. Svoboda) a 3 x Mistra ČR ( 2011 a 2012
L.Svoboda a 2013 R. Scholz).
Letošním Mezinárodním mistrem ČR a SR se stal po šestnácté pan Rudolf Scholz, člen ZO
ČSCH ZK Petřvald s celkovým počtem 354,5 bodů.
Další členové se umístili takto:
27. místo – Josef Ličman
321 bodů
35. místo – Ladislav Svoboda
273 bodů
41. místo – Milada Scholzová
celá kolekce nazpívala
Večer 12. 1. 2013 v 18.00 hod. bylo slavnostní vyhodnocení této vrcholné soutěže. Poháry a
diplomy nejlepším předávali – předseda ÚV ČSCH pan Jiří Král, Ing. Jiří Čumíček a zástupci
obou organizací ČR a SR.
Vítězům ze Slovenska a České republiky zahráli státní hymny.
Závěrem bych chtěl všem, kteří se podíleli na soutěži, velmi poděkovat za náročnou práci,
hlavně výstavnímu výboru a ZO ČSCH Frýdek-Místek, v čele s Ing. Čumíčkem. Přeji všem
chovatelům hodně zdraví a hodně devadesátibodových kanárů na příštím mistrovství 2014
v Havlíčkově Brodě.
Rudolf Scholz, předseda ZO ČSCH ZK Petřvald

OKÉNKO KČT PETŘVALD

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
přinášíme vám informace o akcích, na které se můžete v příštích týdnech a měsících
v knihovně těšit. Zároveň bychom vás v článku rády seznámily s projekty, do kterých se
knihovna zapojila, a co vás v rámci nich čeká hezkého.

Galerie Nad knihami
Únor – březen 2013
Výstava obrazů Mgr. Aleny Mixové s názvem Poetické pastely. Výstavu si můžete
prohlédnout v prostorách knihovny v její provozní době ( Po, St, Pá 9:00-11:30 12:3017:00).

Klub deskových her
Máte rádi hlavolamy a moderní deskové hry? Ano, ale nemáte je doma, či si je s kým zahrát?
Nevadí, ať už jsi malý nebo velký, přijď v pátky do knihovny, protože dětské oddělení se od
13:00-17:00 promění v hráčské doupě.

Klub maminek
Únor 2013
Úterý 19. 2.
Březen 2013
Úterý 5. 3., 19. 3.
Duben 2013
Úterý 2. 4., 16. 4.
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Čtení pomáhá!!!
Milí žáci a studenti,
pokud rádi čtete, máme pro vás tip, jak přečtené knihy zúročit a pomoci těm, kteří to
potřebují. V knihovně jsme označily vybrané knihy logem akce ČTENÍ POHÁHÁ. Po
přečtení těchto knih lze na stránkách www.ctenipomaha.cz vyplnit kvíz o dané knize. Kredit v
hodnotě 50 Kč, který za to dostanete, můžete věnovat na charitu. Naše knihovna se
v minulém čísle Petřvaldských novin přimlouvala za projekt Už jsem čtenář - knížka
pro prvňáčka, kterého se zúčastňují prvňáčci ze ZŠ Petřvald! Že má tato akce smysl,
dokazuje fakt, že se na tento projekt vybrala cílová částka 100 000 Kč, z které se
nakoupí knihy, které dostanou i naši prvňáčci.

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
Celou akci vyhlašuje SKIP ČR (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) již pátým
rokem na podporu čtenářské gramotnosti. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství
Triton a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku
školní docházky.
Do projektu přihlašuje první třídy základních škol knihovna, která pak s žáky pracuje nad
rámec obvyklých knihovnických činností. Děti např. knihovnu navštěvují během vyučování a
seznamují se s ní během zábavných programů. Cílem je, aby získaly přehled o tom, co jim
knihovna může nabídnout, naučily se v ní orientovat a přišlo jim přirozené jak samotné čtení,
tak trávení volného času v prostorách knihovny. Vyvrcholením celé akce je slavnostní
pasování prvňáčků na čtenáře a předání knížky. Knížka to není jen tak ledajaká. Je jí původní
česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. Nelze ji v
běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Pasovaní prvňáčci získají od knihovny také
roční registraci zdarma.

Knižní dar!!!
Nabízíme zdarma zachovalé knihy. Daroval je pán, který po rozebrání stávajících doveze
další. Knihy jsou vystaveny v knihovničce před vstupem do knihovny.

Knihovna v obležení Simsnů!!!
Pokud vám chybí nějaká kartička do sbírky, můžete zkusit štěstí v knihovně. Úspěšní
sběratelé u nás nechali k rozebrání své kousky navíc.

Březen – měsíc čtenářů
Motto: S námi jen all inclusive !
V tento jinak běžný měsíc láká většina knihoven na území České republiky své čtenáře a
zatím nečtenáře mezi regály na řadu akcí a besed, snaží se vylepšovat poskytované služby,
prostředí a knihovní fondy. Cílem všech aktivit je posilovat společenský význam a prestiž
četby, propagovat činnost knihoven a informačních center.
V knihovně Petřvald se můžete těšit na:
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zavedení Wifi v prostorách knihovny
herní novinky v Klubu deskových her
novou službu pro veřejnost – skenování dokumentů, obrázků, ...
rozšiřování nabídky zvukových knih
amnestii dlužníků a registraci nových čtenářů zdarma během celého měsíce března
odměny pro nejvěrnější dětské čtenáře
Nejvěrnější dětský čtenář!!!
Pokračování v tradici oceňování našich nejlepších čtenářů. Cílem této aktivity je posilovat
společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.
V roce 2013 budeme oceňovat naše dětské čtenáře, kde hlavním kritériem bude počet
přečtených knih v roce 2012. Vybrané čtenáře zveřejníme na začátku měsíce března. Odměnu
si pak budou moci kdykoliv vyzvednout v knihovně.

Čtenářská soutěž o Noc s Andersenem
Probíhá od 1. února do 20. března 2013!!!
Je určena dětem od 7-12 let!!!
Pravidla a soutěžní karty k vyzvednutí od 30. ledna 2013 v knihovně. Přihlášky na Noc
s Andersenem si mohou všechny děti ve věku 7-12 let vyzvednout v knihovně od 1. února.
Odevzdávat je mohou průběžně, nejpozději do 20. března. Odevzdáním přihlášky nevzniká
právo na účast na Noci s Andersenem.
Noci s Andersenem se pak zúčastní děti, které dosáhnou nejvyššího počtu bodů v soutěži.
Děti, které se soutěže nezúčastní, pak pouze v případě, že nebude počet naplněn soutěžícími
dětmi. Soutěžit a vyhrát účast na Noci s Andersenem mohou letos i děti, které se již nějaké
Noci s Andersenem účastnily.
Konečné rozhodnutí o tom, kdo se Noci s Andersenem zúčastní, padne 25. března 2013.
Letošní Noc s Andersenem připadá na pátek 5. dubna 2013. Je věnovaná hrdinům komiksu
Čtyřlístek.

Velikonoční prázdniny 2013
28. března 2013, od 10:00
Velikonoční soutěžení a tvoření v knihovně a SKS Petřvald.
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/

Středisko kulturních služeb Petřvald
Středisko kulturních služeb města Petřvald v březnu zve

TEMATICKÉ BESEDY O CUKROVCE
Čtvrtek 7.3. 2013 v 16.00 hodin
Ve spolupráci s MUDr. Chudobou a MUDr. Kremerovou pro vás připravila diabetologická a
edukační sestra Zdeňka Čočková posezení a povídání o tom, co vás zajímá i trápí.
Jak se stravovat při cukrovce.
Možnost prokonzultovat a sestavit individuální jídelníček.
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Chcete zkontrolovat inzulínové pero, či pomoci s glukometrem?
Vezměte je s sebou.
Každý první čtvrtek v měsíci v prostorách SKS

Středa 20.3.2013 v 16.15 v Kulturním domě Petřvald
Oslavíme Den učitelů
Ve světě je Mezinárodní den učitelů oficiálně slaven až 5. října.U naší veřejnosti poněkud
upadá slavné výročí narození Jana Amose Komenského, který poprvé spatřil světlo světa 28.
března, trochu v zapomnění. A právě tento den býval ztotožňován s Dnem učitelů. Učitelé
svůj svátek slaví dodnes, veřejnosti se ovšem již příliš nepřipomíná. V našem městě je již
dlouho zvykem oficiálně na slavnostním odpoledni v rámci oslav Dne učitelů poděkovat
pedagogům škol a školek a ostatnímu personálu za jejich práci. Vždyť práce učitelů je jednou
z těch obtížnějších. Ono předávat moudrost a vzdělání, které jsou tolik nutné k rozvoji
osobnosti a k dalšímu životu v lidské společnosti, je úkolem pro člověka dostatečně odolného
a ctižádostivého, kterému vzhledem k tak citlivému „pracovnímu materiálu", jakým
bezpochyby děti jsou, nemohou chybět i jiné vlastnosti jako je lidskost, citlivost, trpělivost,
vlídnost....
V roce 2011 ministerstvo školství oznámilo, že chce, aby se Den učitelů zařadil na seznam
významných dnů České republiky. Učitelé by si jistě takovou poctu zasloužili. Jejich povolání
je spíše posláním. Stále více zjišťují, že kantorem nemůže být každý.
Jako zvláštní dárek jsme našim kantorům zajistili divadelní představení pana JANA
PŘEUČILA ONE MAN SHOW.
Malé připomenutí světového velikána

Učitel národů J. A. Komenský se narodil 28. 3. 1492
v jedné z těchto tří lokalit: Uherský Brod, Komňa, Nivnice. Spor o rodišti dosud není
rozhodnut. O běžného daňového poplatníka se obce většinou přetahují zaživa. U
mimořádných osobností tomu bývá naopak.
Roku 1604 Janovi krátce po sobě zemřeli oba rodiče, byl nucen opustit školu i Uherský Brod
a uchýlit se k příbuzným do Strážnice. Roku 1605 zažívá Strážnice vpád uherských povstalců,
dům v kterém bydlel je vypálen, a tak nachází další azyl nejprve v Uherském Brodě a pak v
Nivnici.
V roce 1608 přichází na bratrskou latinskou školu do Přerova. Je starší než jeho spolužáci a
snaží se dohnat zameškané. To se mu díky jeho talentu a píli podaří.
Roku 1611 se vydává na univerzitní studia do Hebronu. Zde byl nejvíce ovlivněn filozofem J.
J. Alstedem, který se snažil shrnout poznatky všech tehdy známých oborů do jediné
encyklopedie. Jan si tento projekt bere za svůj a zahajuje práce na Divadlu světa - naučný
slovník nikdy nedokončený a Pokladu jazyka českého. Tomuto dílu se věnoval až do roku
1656, kdy shořelo v Lešně. Školu v Hebronu nedokončil a v roce 1613 se zapsal na univerzitu
v Heidelbergu. Po absolvování prvního semestru dospěl k názoru, že školy ho už víc nenaučí
a vrátil se na Moravu. Převážnou část cesty absolvoval pěšky, neboť většinu peněz dal za
Keplerovu knihu O obězích těles nebeských. Toho po přečtení litoval.
Odmítl heliocentrický systém. Později napsal dílo – Vyvrácení filosofie Descartesovy a
astronomie Koperníkovy. Tato bezpochyby zajímavá kniha opět shořela v Lešně, takže se už
asi nikdy nedozvíme argumenty, kterými napadal Koperníkovo učení.
Roku 1628 musel jako zatvrzelý evangelík opustit vlast a společně s dalšími bratry se uchýlil
do polského Lešna. Zpět se už nikdy nevrátil, ač o to celý život usiloval. Roku 1631 vydává
učebnici latiny - Brána jazyků otevřená. Obsahuje několik tisíc nejčastěji užívaných slov,
spojených do vět a rozdělených na jednotlivá témata. Ty popisovaly živou i neživou přírodu a
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svět člověka. Témata byla doplněna názornými ilustracemi. Kniha znamenala konec biflování
a vzbudila v Evropě senzaci.
Komenský se stal pojmem v evropské pedagogice. Kniha byla později několikrát
přepracována, zestručněna a bylo přidáno cca 150 názorných instrukcí. Vznikl tak slavný
Orbis pictus. Obě knihy byly přeloženy asi do 20 jazyků (včetně arabských).
Komenský se stal žádaným pedagogem. V roce 1641-1642 pobýval v Londýně, v letech 16421648 v Elblagu učil a připravoval učebnice pro švédské školy. V uherském Blatném Potoce
pedagogicky působil v letech 1651-1654. Jeho zahraniční mise dopadly nepříliš úspěšně. Jeho
hostitelé trpěli falešnou představou, že vzdělání lze dostat do hlavy nějakým zázračným
trychtýřem. Kromě pokrokových pedagogických postupů je však potřeba píle a motivace, což
platí dodnes…Po vypálení Lešna 1656 se Komenský uchýlil do Amsterodamu, kde
15.11.1670 zemřel.
Je méně známo, že se podstatnou část života zabýval, podobně jako mnoho jeho současníků,
pracemi na perpetuu mobile. Latinské spisy Ustavičný pohyb a Dějiny ustavičného
pohybu se ztratily. Jeho největší dílem je pravděpodobně Obecná porada o nápravě věcí
lidských. Reforma světa pomocí vzdělání. Snaha o vytvoření světa bez válek. Reakce na
třicetileté vraždění. Stal se učitelem národů.
OBRÁZEK viz. náhled
Čtvrtek 21.3.2013 9.30 hod. Kulturní dům
Pohádky pana Přeučila pro malé děti
ČERT A KÁČA
Oblíbený tým Našeho divadla MARTINA DRIJVEROVÁ, ZDENĚK BARTÁK a
JAROSLAV DOLEŽAL vytvořil veselé i poučné kontaktní představení.
Autorka scénáře i písničkových textů, oblíbená česká spisovatelka Martina Drijverová, zná
dobře malé diváky. Proto napsala představení hravé, kde děti jen nesedí v hledišti, ale
spolupracují s herci, zamýšlí se s nimi, a dokonce i vstanou ze sedadel a stávají se součástí
pohádky.Zdeněk Barták, autor hudby k většině představení Našeho divadla, jinak geniální
hitmaker, umí rozezpívat a rozhýbat celé hlediště. Nestane se, že by děti, byť na okamžik,
ztratily
pozornost
a
začaly
se
vrtět.
Jaroslav Doležal své loutky kouzlí poctivě jako za starých časů - svými dláty a ze dřeva. Je i
výborný technolog, proto každá loutka podtrhuje charakter postavy nejen vizuálně, ale také
technicky (pohybově). Zkrátka s jeho loutkami se krásně hraje Janu PŘEUČILOVI i Evě
HRUŠKOVÉ

Úterý 26. 3. 2013 od 10.00
KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ
Jsme hraví, veselí a zvídaví….přidejte se k nám.
Tentokrát na téma Velikonoce – blíží se nám svátky jara , a tak si toto setkání připravíme tak
trochu ve velikonočním duchu.
Vzpomínáte ještě, jak se pletou karabáče?
Umíte namalovat pěkné vajíčko? Pamatuje nějaké místní velikonoční tradice?
Přijďte na setkání a navzájem oprášíme své znalosti a vzpomínky.
Každou středu po předchozí dohodě - procházka po Petřvaldě a okolí.
Start v 13.30 hod. od SKS
kontakt:dedekjan@ centrum.cz
O víkendech - plavání v Havířově- plavenka je v SKS
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Kontakt: milca8@seznam.cz
Středa 27.3.2013 od 17.30

Čína - země nebeského Draka
Přijďte zhlédnout živý portrét této fascinující kultury.
Na minulých prezentacích jste mohli zhlédnout císařský dvůr a dozvědět se něco o tradicích
taoismu a kofucianismu. Nyní vás čeká virtuální prohlídka krás země, různých míst
a zajímavostí, kam „cestovky" nejezdí.
Paní Eva Kubisová je navštívila nejen jako turistka již poněkolikáté s příznivci tai-či, s
Českým centrem čínského cvičení.
V roce 2012 jela do Číny ještě v listopadu na Olympiádu bojového umění, kterou pořádá
International Wuschu Federation, kde soutěžila za naši republiku a získala mezi několika tisíci
účastníky velmi dobré umístění ve dvou disciplínách. Jaké to bylo na olympiádě, jak probíhá
takové světové mistrovství, co vše musí adept taiči absolvovat, aby se stal mistrem ČR a byl
vyslán na MS, na to vše se na této besedě můžete zeptat Povídání bude zajímavým
nahlédnutím do jednoho roku života cvičitelky tai-či, která vede kurzy v Petřvaldě a
Havířově.
J.Burová
Malé ohlédnutí SKS za rokem 2012
Když se tak dívám zpětně na naše společné aktivity, setkávali jsme se často a věnovali se
různým činnostem, chodili jsme za kulturou, sportovali, věnovali hrám s dětmi i dospělými.
Zájezdy do divadel už jsou tradicí – v loňském roce jsme zhlédli v ostravských divadlech
třeba operetu Polská krev nebo muzikál Divotvorný hrnec, v našem KD skvělé představení
karvinského amatérského souboru K.V.A.S Drcla loktem vo kredenc, v Národním divadle
v Praze představení Naši furianti s Jiřím Štěpničkou a Miroslavem Donutilem.
Do Karviné se vypravila většinou mladší generace na představení Partičky a do Bohumína
zase za Jaroslavem Duškem a jeho představením Čtyři dohody. Opětně jsme pro vás pořádali
divadelní festival v našem kulturním domě - byl to už IV. ročník Víkendu s amatéry přehlídky amatérských divadel, který zhlédlo okolo 550 návštěvníků. Jedním
z nejkrásnějších představení byl zájezd do NDM Ostrava na vánoční hru P. Helebranda
Jezulátko spojenou s vystoupením postižených dětí ze sdružení Bílé holubice, které bylo
nazváno Tvé světlo.
V našem KD jsme několikrát hostili dětská divadla s pohádkami o zvířátkách i lidech.
Mohli jste se také zúčastnit koncertu MÁJOVÁKU, který byl dárkem k 40. výročí Klubu
důchodců při Dolu J. F. Petřvald.
Velmi oblíbené rodinné akce začaly už v zimě stavěním sněhuláků a soutěžemi u SKS, přes
dětský karneval pokračovaly spoluprací s knihovnou na svátku čarodějnic, Dnem dětí, na
zakončení prázdnin turistickou hrou Po stopách Petra z Waldu, na Drakiádě, Dnu zdraví
pořádaného v rámci Týdne knihoven, skončily vánočním Vypouštěním vánočních světýlek a
Jarmarkem.
Prázdninové akce jsme naplánovali s knihovnou tak, aby každý týden byla pro děti
připravená jedna akce - tvůrčí dílny v knihovně nebo výlet na Důl Michal, exkurze do
vlakového depa v Bohumíně, na Radniční věž v Ostravě a několik cyklovýletů do okolí.
Celodenní výlety byly čtyři - jeden o zimních prázdninách na Girovou, pak každoroční
zájezd za kulturou do Prahy, o prázdninách jsme se prošli po Jeseníkách, vyjeli lanovkou
nebo vyšlapali na Šerák a navštívili i zahraničí - to byl zájezd na Oravský hrad, projížďka lodí
po Oravské přehradě a návštěva orloje v Starej Bystrici.
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V prostorách SKS jste mohli vidět dvě výstavy - školní děti se prezentovaly svými pracemi
na téma Zvíře a město Petřvald ve spolupráci s městem Jasienica u příležitosti vydání
fotopublikace se starými fotografiemi obou měst uspořádalo výstavu fotografií z této knihy.
Sportování - kromě cyklovýletů a výšlapů s dětmi jsme přidali novou akci, kterou bychom
rádi zařadili mezi stálice, a to je říjnový Petřvaldský rodinný šlapáček.
Ti, co se zúčastnili, se vydali na zajímavá místa našeho města a prošli si uličky či zákoutí, do
kterých by jinak nezavítali.
Po celý rok probíhaly kurzy jógy pro všechny věkové kategorie - ty jsou stálicí, už brzy
oslavíme čtvrt století jejich zahájení. Již několik let probíhají v budově i kurzy Taiči.
Po celý rok u nás také trénovaly a tančily děti z tanečního souboru Petřvaldské srdce.
S netradiční akcí jsme vyzkoušeli I. ročník Malování v plenéru. Amatérští malíři se setkali
na louce za SKS a malovali náš kostelík. Výstava obrazů z plenéru právě skončila v knihovně,
ale některá díla ještě můžete vidět v prostorách SKS v místnosti č. 2 i v měsíci březnu a
dubnu. Obrazy kostela jsou prodejné.
Mohli jste se zúčastnit i přednášky o Tajemství písma - o grafologii, navštívit Bazárek
našich maminek, zajímavým setkáváním jsou schůzky s diabetoložkou p. Čočkovou, která
z vlastní iniciativy od podzimu loňského roku u nás pořádá pro potřebné ve svém volném čase
jednou měsíčně poradnu.
A nejlepší nakonec - povedlo se od podzimu založit Klub aktivních seniorů - (KLAS). Počet
těch přihlášených už se blíží ke třicítce - scházejí se podle typu akce někdy na vycházce,
někdy v SKS a pomaličku rozjíždějí společně aktivity podle toho, co je zrovna aktuálně
k dispozici anebo co koho zajímá.
Na závěr roku jsme měli možnost se všichni setkat na prvním celoměstském Vánočním
jarmarku. Byla to velká akce, na které jsme spolupracovali s knihovnou, se školami i
školkami ve městě. Jeho součástí byla i interaktivní výstava dětské knihy v sále KD pořádána
knihovnou v rámci Dne dětské knihy, otevření a rozsvícení kapliček Křížové cesty, otevření
kostela sv. Jindřicha a svěcení adventních věnců.
Doufám, že se vám naše akce líbily a že i letos budete jejich nadšenými účastníky a někteří i
pomocníky. Protože bez vás by to určitě nešlo.
Jolanda Inka Burová

Únorový úspěch petřvaldského florbalu
Florbal Sokol Petřvald se letos již potřetí účastní amatérské soutěže nazvané Podbeskydská
florbalová liga. Z posledního turnaje pořádaného tradičně ve Frýdlantu nad Ostravicí přijel
petřvaldský celek bez jediné prohry.
Po prvních třech víkendech se družstvo drželo na 10. místě z 12 účastníků, což bylo adekvátní
vzhledem k větším zkušenostem ostatních celků. V sobotu 2. února 2013 se uskutečnil čtvrtý
turnaj letošní sezony, ve kterém se Florbal Sokol Petřvald musel popasovat s novými soupeři.
A zvládl to na výbornou.
Hned v prvním zápase deklasoval výsledkem 9:3 družstvo ze Staré Bělé. V druhém a poněkud
vyrovnanějším utkání vyhrál nad celkem z Radvanic a Bartovic 8:6 a v posledním utkání
vybojoval proti velice zkušené Hrabové remízu 4:4. Právě poslední utkání dokázalo bojovnost
hráčů z Petřvaldu, kteří se za nepříznivého stavu 2:4 poprali o důležitý bod a získali ho.
Skvělé výsledky posunuly Petřvald na 8. místo a jsou dobrým znamením před posledním
turnajem letošní sezony. Ten se koná 23. března 2013 opět ve Frýdlantu a vzhledem k tomu,
že situace v tabulce je velice vyrovnaná, očekává se tvrdý boj o každý bod. V rámci přípravy
by se před turnajem mělo uskutečnit několik přátelských utkání s celky z okolních měst.

26
Více informací o družstvu a zápasech si můžete přečíst na facebooku: Florbal Sokol Petřvald,
nebo webu: fspetrvald.webnode.cz . Kontaktní e-mail: fspetrvald@email.cz.
Petr Lehner

TJ PETŘVALD - HEPO
26.1.2013 uspořádal oddíl kopané TJ PETŘVALD tradiční ples
v petřvaldském kulturním domě. Prostřednictvím Petřvaldských novin
patří poděkování manželům Hečkovým a všem sponzorům, kteří
věnovali dary do bohaté tomboly. Kromě všech hráčů oddílu kopané,
kteří přispěli na dary finančně, ples podpořili: MĚSTO PETŘVALD, ORT-ART,
Pavla+Tomáš Šedovi, fa CANIS, PEDIKÚRA p.Věrka, p.Režňák, TRAFIKA
p.Župníková, WEGAREST, ARBOR MORAVIA, manželé Budinovi,
STAVEBNÍ fa Klimecký, LÉKÁRNA CAMILLA, p.Gattnarová – DROGERIE
PETŘVALD, NEREZ VÝROBA p.Jež, manželé Šedovi – ZAHRADNICTVÍ, manželé
Cífkovi, fa WÜRTH, fa REFOTAL, fa STĚHOVÁČEK, trafika Jana+Zdeněk Svrčinovi,
STK p.Janči,.zlatnictví GOLDFIXING Havířov, manželé Kršákovi.
Výbor oddílu kopané TJ PETŘVALD
MUŽI - JARO 2013
12. kolo
6.4. so 15.30
13. kolo
13.4. so 16.00
14. kolo
20.4. so 16.00
15. kolo
28.4. ne 16.00
16. kolo
4.5. so 16.30
17. kolo
12.5. ne 16.30
18. kolo
18.5. so 17.00
19. kolo
25.5. so 17.00
20. kolo
1.6. so 17.00
21. kolo
8.6. so 17.00
22. kolo
15.6. so 17.00

TJ PETŘVALD - H.BLUDOVICE
B.RYCHVALD - TJ PETŘVALD
TJPETŘVALD - Sn.LOUKY
L.PETROVICE "B" - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - BOHUMÍN "B"
I.PETROVICE - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - VĚŘŇOVICE
Sn.ORLOVÁ - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - TĚRLICKO
Sl.RYCHVALD - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - H.ŽUKOV

DOROST - JARO 2013
14. kolo
23.3. so 12.45
15. kolo
31.3. ne 13.15
16. kolo
6.4. so 13.15
17. kolo
14.4. ne 13.45
18. kolo
20.4. so 13.45
19. kolo
27.4. so 13.45
20. kolo
4.5. so 14.15
21. kolo
11.5. so 10.00
22. kolo
18.5. so 14.45
23. kolo
25.5. so 14.45
24. kolo
1.6. so 14.45
25. kolo
8.6. so 14.30
26. kolo
15.6. so 14.45

TJ PETŘVALD - St.MĚSTO
I.PETROVICE - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - FRENŠTÁT
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - D.DATYNĚ
STONAVA - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - JABLUNKOV
VRATIMOV - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - BAŠKA
TJ PETŘVALD - HRABOVÁ
FRÝDLANT - TJ PETŘVALD
St.BĚLA - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - H.SUCHÁ

St.+ml. žáci -JARO 2013
12. kolo
6.4. so 9.00+10.45 TJ PETŘVALD - Sl.ORLOVÁ "B"
13. kolo
13.4. so 9.00+10.45 KARVINÁ "C" - TJ PETŘVALD
14. kolo
20.4. so 9.00+10.45 TJ PETŘVALD - DOBRÁ
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15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

27.4. so 9.30+11.15
4.5. so 9.00+10.45
11.5. so 9.00+10.45
18.5. so 9.00+10.45
26.5. ne 9.00+10.45
1.6. so 9.00+10.45
8.6. so 10.00+11.45
15.6. so 9.00+10.45

BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - ČSAD HAVÍŘOV
TJ PETŘVALD - L.PETROVICE
FRÝDLANT - TJ PETŘVALD
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - I.PETROVICE
HAVÍŘOV "B" - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - H.SUCHÁ

Zveme všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť
na zábavu pořádanou u příležitosti oslav
80.let výročí založení TJ Petřvald-HEPO a zahájení jarní sezony 2013
do Kulturního domu v Petřvaldě v pátek 15. 3. 2013.
Na vaši účast se těší výbor TJ HEPA.
Lístky je možno objednat u p. Sobka, tel. 604610146
KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Bulharská pomazánka
300 g dietního salámu, malý rajský protlak, malá tatarská omáčka, kyselá okurka, cibule.
Salám umeleme na masovém strojku nebo nastrouháme na struhadle. Přidáme
jemně nastrouhanou okurku, rajský protlak, tatarku a jemně nakrájenou cibuli. Vše
umícháme.
Čertova pomazánka
Velký uzenáč nebo uzená makrela, 50 g majolky, 2 natvrdo vařená vejce, sladkokyselá
okurka, paprika sterilovaná v oleji, kousek cibule, hořčice, citronová šťáva, sůl.
Rybu pečlivě vykostíme, zbavíme kůže a maso spolu s vejci, cibulí a okapanou paprikou
umeleme. Směs spojíme majonézou, přidáme na kostičky nakrájenou okurku, ochutíme
hořčicí, citronovou šťávou a solí. Necháme proležet.
Dobrá pomazánka na chlebíčky
2 vejce, 100 g šunkového salámu, 1 menší cibule, 2 tavené sýry nebo 4-5 trojúhelníčků
taveného sýra, 1-2 lžíce majolky, 1 lžička hořčice.
Na velmi malé kostičky nakrájíme šunkový salám, cibuli a vejce uvařená natvrdo.
Přidáme tavený sýr, majolku a hořčici a důkladně promícháme.
Jednoduchá česneková pomazánka na chlebíčky
1 pomazánkové máslo bez příchuti, 1-2 stroužky česneku, asi 2 lžičky majolky. Do
pomazánkového másla dáme utřený česnek, přidáme majolku a utřeme.
Mažeme na chlebíčky a zdobíme nejlépe loveckým salámem, červenou a zelenou paprikou.
Pomazánka slouží jako základ na chlebíčky nebo jednohubky.
Jednoduchá krabí pomazánka
250 g krabích tyčinek, 3 vejce natvrdo, 1 tatarská omáčka, citron a pórek na ozdobu.
Krabí tyčinky necháme rozmrazit, pokrájíme na drobné kousky, přidáme nakrájená nebo
nastrouhaná vajíčka, promícháme s tatarkou a mažeme na veku.

Společenská kronika
Blahopřejeme jubilantům
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Františka Burová
85 let
85 let
Oldřich Dzik
Tadeáš Herman
85 let
Marta Řezáková
85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.

Narozené děti
Vojtěch Běhal
Ema Springerová
Bára Strachová
Jan Šoch
Alex Vasko
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Zemřeli občané
Jindřich Dvorok
71 let
Jiřina Hloušková
78 let
Ladislav Hrůša
91 let
Robert Kenša
80 let
Olga Mařecová
85 let
Soňa Sobotková
37 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 21. února 2013 oslavili krásných 60 let manželství
„Diamantovou svatbu“ manželé Josef a Anna Motlochovi.
Do dalších společných let hodně štěstí, zdraví a spokojenosti jim ze srdce přejí
dcera Anna s manželem Josefem, syn Petr s manželkou Věrou, vnučka Martina s manželem
Daliborem, vnuci David s manželkou Ivetou a Petr, pravnoučata Jiří, Markéta a Davídek.

VZPOMÍNKA
Když bylo třeba, vždycky jsi poradila, když bylo smutno, s láskou jsi pohladila. V Tvém
dobrém srdíčku tolik lásky bylo, škoda jen, maminko, že se zastavilo.
Dne 8. března 2013 vzpomeneme 6. smutné výročí, kdy od nás navždy odešla moje vroucně
milovaná manželka, nenahraditelná maminka a nejhodnější babička paní Anna Kapustová.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Karel, dcera Ludmila s manželem, vnuk Dalibor a celá
rodina.

VZPOMÍNKA
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem
vrací…
Dne 11. března 2013 vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí pana Františka Koběrského.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA
Měl jsi nás rád a chtěl jsi ještě žít, nebylo Ti dopřáno tu s námi být.
Dne 25. března 2013 uplynou 3 roky od úmrtí mého manžela pana Ladislava Hvizdoše.
Vzpomíná manželka Božena a celá rodina.
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VZPOMÍNKA
Dne 12. února 2013 jsme vzpomněli nedožité 75. narozeniny drahé maminky, babičky,
prababičky a tety paní Mařenky Kothajové. 12. října 2012 uplynuly 3 roky od jejího úmrtí.
A zároveň 14. ledna 2013 uplynul 1. rok od úmrtí jejího manžela, našeho otce, dědečka,
pradědečka a strýce pana Mikuláše Kothaje.
Na naše drahé rodiče s láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Aranka a Xenie
s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít dál.
Dne 15. března 2013 vzpomeneme 3. výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a prababička paní Irena Sobková.
S láskou vzpomínají manžel Otakar, dcera Ivanka s rodinou a syn Vlastík s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 9. února 2013 jsme vzpomněli na nedožitých 70 let paní Aleny Havlíkové, která nás
opustila dne 19. srpna 2008. Stále s láskou vzpomínají dcera Dana s manželem, syn Zdeněk,
vnučky Markéta a Petra s manžely a pravnuci Andrejka a Mireček.

VZPOMÍNKA
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme mít.
Dne 14. března 2013 vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho drahého pana Petra Kochana.
S láskou a úctou vzpomínají za celou rodinu maminka Naďa a manželka Marcela s dětmi.

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 23. února 2013 jsme vzpomněli 30. výročí úmrtí paní Jarmily Czyžové z Petřvaldu a
dne 21. října 2013 vzpomeneme 15. výročí úmrtí pana Eduarda Czyže.
Zároveň s bolestí v srdci oznamujeme, že po těžké nemoci dne 4. února 2013 zemřela jejich
dcera paní Irena Rišková.
Za celou rodinu vzpomíná dcera a sestra Jarmila Bartalosová.

VZPOMÍNKA
Dne 14.února 2013 jsme vzpomněli 10.výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka a tchána pana Josefa Dohnala.
S láskou vzpomínají manželka Anna, synové Rostislav a Petr, dcera Šárka s rodinami.

VZPOMÍNKA
Kdo Tě znal, ten vzpomene. Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

30
Dne 11. února 2013 jsme vzpomněli 100 let od narození našeho tatínka, tchána, dědečka a
pradědečka pana Josefa Rybáka. Zároveň dne 6. října 2013 uplyne 30 let, kdy tragicky
zahynul.
Dcera Dana a Ilona s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 14. února 2013 uplynuly 4 roky od úmrtí pana Miloše Farany z Petřvaldu u Karviné,
který by se dne 21. února 2013 dožil 87 let.
S láskou vzpomíná manželka Zdenka, dcera Jaroslava a syn Vladimír s rodinami.

INZERCE
KAMENICTVÍ PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz
Tel.: 604 835 377
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

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“
Tel.: 737 615 199
e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

MASÁŽE
V Petřvaldě, Odborů 1180, provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní
páteří i s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými
metodami: Dornova metoda, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing, lymfatická
masáž, atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

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

WEGAREST s.r.o. – rozvoz obědů

KD PETŘVALD – LEGENDY SE VRACÍ
PLAKÁT e-mail. nebo flash disk

rozměr dle potřeby

DOTACI NA NOVÝ KOTEL UŽ MÁM DOMA
stejně jako v PN č. 1

19 cm x dle potřeby

Secondhand
Srdečně vás zvu do nově otevřené prodejny v Petřvaldě na ulici Na Pustkách
(u ZŠ Masarykova).
Prodejna bude otevřena od 1. 3. 2013 ve dnech pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hod.
NÁHLED + FOTO e-mail.
9,3 x 6 cm
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Taxi Simir v Petřvaldě
Doprava W Passat.
Nástupní taxa 15 Kč.
Občanské jízdné 18 Kč/km.
Senioři,ZTP, Perzo 10 Kč/km.
Doprava k lékaři 13 Kč/km.
Doprava do práce z práce 13 Kč/km.
Minimální cena jízdného 50 Kč.
Čekání 2 Kč/min.
Dálkové jízdné 13 Kč/km, na otočku cesta zpět zdarma.
NON-STOP
www. Taxi-Petřvald.cz
Tel:722 344 144
9,3 x 6,5 cm

VÝKUP KOVŮ
e-mail.
19 x 27 cm

