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INFORMACE PRO OBÈANY

ROK 2013

PØÍMÁ VOLBA PREZIDENTA ÈESKÉ REPUBLIKY

TERMÍN UZÁVÌRKY

Volba prezidenta Èeské republiky se uskuteènila
ve dnech 11. - 12. 1. 2013 (1. kolo) a 25. - 26. 1. 2013 (2. kolo).

Petøvaldských novin
è. 3 je

Celkové výsledky volby - Mìsto Petøvald
Okrsky
poèet zprac.

v%

Volièi
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky úèast v % obálky
hlasy
hlasù

1. kolo

6

6 100,00

5 792

3 091

53,37

3 089

3 065

99,22

2. kolo

6

6 100,00

5 780

3 165

54,76

3 165

3 143

99,30

Kandidát
èíslo

pøíjmení, jméno, tituly

Navrhující Politická
strana pøíslušnost

1. kolo
hlasy

hlasy

%

KDU-ÈSL

111

3,62

X

X

2 Fischer Jan Ing. CSc.

Obèan

BEZPP

535

17,45

X

X

3 Bobošíková Jana Ing.

Obèan

SBB

92

3,00

X

X

4 Fischerová Taana

Obèan

KH

71

2,31

X

X

5 Sobotka Pøemysl MUDr.

Poslanci

ODS

62

2,02

X

X

Obèan

SPOZ

1 006

32,82

7 Franz Vladimír Prof. JUDr.

Obèan

BEZPP

192

6,26

X

X

8 Dienstbier Jiøí

Senátoøi

ÈSSD

692

22,57

X

X

Poslanci

TOP 09

304

9,91

+9 Schwarzenberg Karel

Z OBSAHU:
q
Z jednání

samosprávy
o. s. ADRA
v Petøvaldì
q
Klub mladých debrujárù
Sluníèko Petøvald
q
Den otevøených dveøí
ZŠ a ZUŠ Petøvald
q
Dobrovolníci

2. kolo
%

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Obèan

+6 Zeman Miloš Ing.

8. bøezna 2013

ÈÍSLO 2

UPOZORNÌNÍ
Oprava termínù
zasedání Zastupitelstva mìsta Petøvaldu.
24. 4., 26. 6., 28. 8., 30. 10. a 18. 12. 2013.

2 468 78,52

675 21,47

ZTRÁTY A NÁLEZY
V lednu 2013 byl na MìÚ Petøvald odevzdán
- svazek 3 ks klíèù s barevnými oznaèníky na kovovém kroužku a pøívìsek - minisvítilna, který
byl nalezen na zastávce u Penny Marketu v Petøvaldì
ul. Závodní
- svazek 6 ks klíèù se zeleným oznaèníkem, karabinou a pøívìsky, který byl nalezen na chodníku pod
lékárnou v Petøvaldì ul. Školní.
Majitel se mùže informovat v kanceláøi è. 2 v budovì
mìstského úøadu nebo telefonicky na è. 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová

Karneval
Každoroènì poøádáme v naší školní družinì karneval.
Ten letošní se uskuteènil 29. 1. 2013. Dìti se na karneval
moc tìšily, peèlivì si pøipravovaly masky a ochotnì pomáhaly s výzdobou družiny.
Ještì pøed zaèátkem programu se se svými nápaditými
maskami pochlubily v øeditelnì i ve školní jídelnì, kde za
nì sklidily veliký potlesk. Ve 14:00 hodin mezi nás zavítala návštìva – veverka Terka a myška Klárka, které nás
provázely celým programem plným písnièek, scének, taneèkù a soutìží. Karnevalové odpoledne se všem líbilo.
Škoda jen, že uteklo tak rychle.
Jana Dostálová, vedoucí vychovatelka

Z TECHNICKÝCH DÙVODÙ
PØESOUVÁME TERMÍN ZÁJEZDU
DO VÍDNÌ (viz PN è. 1)
na sobotu 18. kvìtna 2013

ZRUŠENÍ PØÍSTØEŠKU NÁSTUPNÍ ZASTÁVKY
PETØVALD BØEZINY NA ul. PODLESNÍ
pro linky è. 30 (DPO) a linky è. 403 (ÈSAD Havíøov).
S ohledem na pøibývající stížnosti obèanù na projevy vandalismu
a výtržností na nástupní zastávce Petøvald – Bøeziny linek è. 403 a 30
na ul. Podlesní, bylo rozhodnuto, že v prùbìhu mìsíce bøezna dojde ke
zrušení pøístøešku nástupní zastávky na ul. Podlesní, který bude nahrazen pouze oznaèníkem pøímo na nástupišti.
Radana Gojová,
referent odboru výstavby a ŽP
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POZVÁNÍ K JUBILEJNÍM SVATBÁM
Mìsto Petøvald si dovoluje pozvat do obøadní sínì Mìstského
úøadu v Petøvaldì k slavnostním
„svatebním“ obøadùm manželské
páry, které v letošním roce oslaví
zlatou, diamantovou èi jinou jubilejní svatbu.
Srdeènì zveme zájemce, aby
si pøišli dohodnout termín tohoto
slavnostního obøadu na matriku
MìÚ Petøvald.
Kontakt:

tel.: 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Tìšíme se, že toto naše pozvání
pøijmete a oslavíte své jubileum
v místní obøadní síni v doprovodu
svých nejbližších a pøátel.
Jubilejní svatby
- zlatá svatba
- 50. výroèí
- smaragdová svatba - 55. výroèí
- diamantová svatba - 60. výroèí
I. Tomková,
matrikáøka MìÚ Petøvald

OKÉNKO MATEØSKÉ ŠKOLY
Návštìva v první tøídì
Dìti z Mateøské školy Šenovská z Nové Dìdiny navštívily
29. ledna 2013 první tøídu v ZŠ
Masarykova. Pøišly se podívat,
kde v novém školním roce po
prázdninách zasednou do školních lavic.
Dìti z 1. tøídy s paní uèitelkou
Ivou Kutrovou pøipravily milé
pøekvapení. Pøivítaly nás recitací básní vytvoøených na naše
vlastní jména a obdarovaly dáreèky vyrobenými ve výtvarných
a pracovních èinnostech. Zatan-

èily nám také mazurku.
Spoleènì jsme si potom povídali, co všechno se budeme
uèit a na co se máme tìšit.
Nakonec jsme i my prvòákùm
nakreslili malý obrázek a rozlouèili se spoleènou písnièkou.
Dìkujeme p. uè. Ivì Kutrové
a dìtem z 1. tøídy za vøelé a milé
pøijetí.
Atmosféra byla pøíjemná
a moc se nám u vás líbilo.
Dìkují dìti
z Mateøské školy Šenovská
a ved. uè. Darja Sikorová

Setkání jubilantù v obøadní síni
Mìsto Petøvald srdeènì zve všechny obèany, kteøí oslavili èi
oslaví v mìsících leden, únor a bøezen 80, 85, 90, 95 let (tj. narozené v roce 1933, 1928, 1923, 1918) na slavnostní setkání
jubilantù s pøedstaviteli mìsta.

Setkání se uskuteèní v sobotu
16. bøezna 2013 ve 12.00 hod.
v obøadní síni Mìstského úøadu v Petøvaldì.
Každý jubilant je zván i s rodinnými pøíslušníky.
Podmínkou úèasti na setkání jubilantù je potvrzení zájmu jubilanta o tuto akci na matrice Mìstského úøadu Petøvald nejpozdìji do 6. bøezna 2013.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel.: 596 542 904
tomkova@petrvald-mesto.cz
V pøípadì, že se jubilant ze zdravotních dùvodù nemùže dostavit
do obøadní sínì, lze si dohodnout na matrice MìÚ návštìvu doma.
Tìšíme se na shledání s vámi.
I. Tomková, matrikáøka MìÚ Petøvald

KALENDÁØ
svozu odpadù na bøezen 2013
1. Svoz odpadù ze 110 l (1100 l) nádob

Bøezen
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
2. Svoz (PET láhve) - žluté pytle

F
14. bøezna F
3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadù

F
26. bøezna F

ODPADOVÉ OKÉNKO è. 2/2013

Víte, že…
si mùžete stáhnou v e-shopu www.eknihulka.cz elektronickou
knihu Trny bez rùže, jejímž autorem je Jan Káòa. Je to básnická sbírka inspirovaná nejen životem z prostøedí našeho mìsta.

ODPADY V ROCE 2012
V roce 2012 bylo v Petøvaldì
zlikvidováno celkem cca:
2.000 tun smìsného komunálního odpadu
700 tun objemného odpadu
460 tun smìsného stavebního a demolièního
odpadu
Vytøídilo se:
900 tun biologicko rozložitelného odpadu
24 tun papíru
22 tun plastù
51 tun skla
Za tyto odpady mìsto zaplatilo
celkem 7.416.000,- Kè a na poplatcích za odpad se za loòský
rok vybralo 3.877.000,- Kè.
Náklady na odpad mùžeme snížit ještì dùslednìjším tøídìním
odpadu, využíváním pytlového
svozu plastù a biologicko rozložitelného odpadu, využíváním
kontejnerù žlutých na plast,
modrých na papír, zelených na
sklo i hnìdých na biologicko roz-

ložitelný odpad a také využitím
služeb sbìrného dvora (viz
Odpadové okénko è. 1/2013).
Velká škoda je, když snahu poctivì tøídících obèanù zhatí pár
nezodpovìdných osob, které do
kontejnerù na tøídìný odpad vyhodí komunální odpad a tím
jeho obsah znehodnotí. Ten pak
musí být vyvezen na skládku.
D. Szotkowská,
ref. odb. výst. a ŽP
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OBÈANSKÁ PORADNA ORLOVÁ RADÍ
(Konkrétní vyøešený pøípad z obèanské porady)
Nerozvážnost se mùže prodražit
Že poøekadlo „malé dìti = malé
starosti, velké dìti = velké starosti“ rozhodnì platí, o tom se pøesvìdèila paní Marta. Obèanskou
poradnu vyhledala v záležitosti
svého èerstvì dospìlého syna.
Ten nedávno slavil na diskotéce
nejen výborný výsledek maturity,
ale také pøijetí na vysnìnou vysokou školu. Oslavu nezvládl, vìtší
množství alkoholu vykonalo své
a on se pustil do potyèky se známým. Oba mladíci nakonec skonèili s drobnými poranìními na pohotovosti. Syn paní Marty však
dostal strach z postihu, proto z èekárny lékaøe utekl. Na základì
výpovìdí svìdkù nebyl nakonec urèen viník a vìc tak byla uzavøena
pouze pokutou za porušení veøejného poøádku pro obì strany.
Syna paní Marty ale spravedlnost dostihla, a to v podobì výzvy
od zdravotní pojišovny k úhradì

nákladù za léèebné výlohy druhého muže v øádech nìkolika tisíc
Kè, podložená výpisem z osobního
úètu poškozeného pojištìnce. Paní Marta se proto zajímala, zda
èástku opravdu musí zaplatit.
Nezdá se jim správné, že zranìní
mìli oba témìø stejná, viník nebyl
urèen, pøesto by mìl syn uhradit
takovou sumu. Také èástka jim pøipadá pøíliš vysoká, z výpisu z úètu
není možné vyèíst, kolik kter ý
úkon lékaøe stál.
Poradkynì použila pro zorientování v situaci výklad Zákona
è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní. Ten øíká, že
„zdravotní pojišovna má vùèi tøetí
osobì právo na náhradu nákladù
na péèi hrazenou ze zdravotního
pojištìní, které vynaložila v dùsledku zavinìného protiprávního
jednání této tøetí osoby vùèi pojištìnci.“ Dále pak pøíslušný paragraf upravuje oznamovací povin-

UPOZORNÌNÍ MŠ PETØVALD
Všechna pracovištì mateøské školy budou v dobì letních prázdnin
uzavøena od 22. èervence do 2. srpna 2013.
Pro pøihlášené dìti k docházce do mateøské školy je zajištìn provoz
takto:
K Muzeu 257 otevøeno od 1. do 19. èervence a od 26. srpna 2013
- uzavøeno od 22. èervence do 23. srpna 2013
2. kvìtna 1654 otevøeno v dobì od 5. do 30. srpna 2013
- uzavøeno v dobì od 1. èervence do 2. srpna 2013
Mateøské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou uzavøeny od
1. èervence do 30. srpna 2013.
Závazný zájem o docházku dìtí v dobì letních prázdnin bude zjišován v prùbìhu mìsíce dubna 2013.
Jiøina Budíková, øeditelka mateøské školy

PODÌKOVÁNÍ
V dnešní moderní dobì, kdy jsou nezbytnou souèástí skoro každé rodiny nejnovìjší moderní vymoženosti jako DVD, nejmodernìjší televize,
chytré mobily a poèítaèe, je nutností i možnost rychlého pøipojení k internetu. Toto však není jen v moderních domácnostech, ale vìzte, že i senioøi (a je nás spousta) rádi surfují po netu, skypujou, mailujou a potøebují
dobré pøipojení k internetu. A proto bych chtìla podìkovat vedení
mìsta, že si vzpomnìlo na své seniory, žijící na okraji našeho mìsta
v DPS na Kamèatce. Je nás tady jen nìkolik, kteøí využíváme internet.
A tak jsem byla velmi mile pøekvapena, že nám mìsto zøídilo pøípojky
k internetovému pøipojení a my mùžeme mít, doufám, kvalitní pøipojení
a budeme v poklidu svých domovù internet dále využívat. Koneènì nìkomu došlo, že se i senioøi mohou cítit duševnì mladí a být poèítaèovì
gramotní. Takže všem, kteøí se podíleli na zøízení internetových pøípojek,
alespoò za sebe dìkuji.
Obyvatelka DPS Kamèatka Ilona Kneblová

20. papuèový ples
Dne 19. 1. 2013 se v sále KD v Petøvaldì konal již 20. roèník papuèového plesu, který každoroènì poøádá SR žákù Masarykovy školy. Po
zahájení následovalo vystoupení taneèního souboru Petøvaldské srdce v choreografii paní
Lucie Skrzyžalové. K tanci tradiènì hrála skupina DUO WEGA, pøíjemným zpestøením bylo vystoupení Vítìzslava Vávr y a pøekvapil také
Katapult revival.
Sdružení rodièù pøipravilo obèerstvení, bohatostí a pestrostí lákala také tombola. Velký dík
patøí všem sponzorùm, kteøí pøispìli: Pedikúra
Radka Matìjková, Èeská pojišovna a.s.,

nost zdravotnických zaøízení, policie a soudù zdravotním pojišovnám, pakliže se domnívají, že poškození zdraví bylo zpùsobeno jednáním jiné osoby.
Kromì toho poradkynì uživatelce vysvìtlila, že nárokování nákladù pouze vùèi jejímu synovi
plyne zøejmì ze skuteènosti, že
syn ošetøení nedokonèil, kdežto
druhý mladík ano, z výpisu lze dokonce vyèíst ještì následná léèba
a další kontroly. Co se týèe pøesného nacenìní jednotlivých úkonù, je možné zažádat pojišovnu
o podrobnìjší rozpis.
Paní Marta pochopila, že za lehkomyslnost se opravdu platí. Nahlas ještì zauvažovala, že nejlepší
by bylo, aby celou èástku uhradil
syn jako ponauèení do budoucna,
nyní však tolik penìz pohromadì
urèitì nemá… Na to tedy poradkynì navrhla, aby se informovali
pøímo u pojišovny na možnost rozložit platbu do nìkolika splátek.
Toto øešení pak paní Marta pøijala
jako ideální a odcházela s pøe-

svìdèením, že syn si svùj prohøešek jednoduše pokryje z letní brigády.
Obèanská poradna Orlová je
otevøena všem lidem bez rozdílu
sociálního postavení èi finanèní situace. Pracovníci dokáží klientùm
poradit v oblastech pracovnìprávních vztahù, ochrany spotøebitele, bydlení, rodinných záležitostí,
jako jsou rozvody, výživné apod.,
ale také v pøípadì finanèních problémù a mnohých dalších.
Obèanskou poradnu Orlová mùže navštívit každý obèan z Orlové
a okolí v budovì Komunitního
centra Maják na adrese B. Nìmcové 853 v Orlové-Porubì (bývalá
Baron School, nad Penny Marketem), a to v pondìlí, støedu 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 ètvrtek od 8:00
do 12:00 a od 13:00 do 16:00
hod. Je také možné obrátit se
na poradnu dopisem, e-mailem na
poradna@muor.cz nebo telefonicky na èísle 596 512 973.

Mìsto Petøvald a Èeský svaz žen Petøvald - sídlištì
vyhlašují

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
n
Letního

a zimního obleèení (dámské, pánské, dìtské)
prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon,
n
Látky (minimálnì 1 m2, prosíme, nedávejte nám odøezky
a zbytky látek)
n
Domácí potøeby - nádobí bílé i èerné, sklenièky
- vše nepoškozené
n
Vatované a péøové pøikrývky, polštáøe a deky
n
Obuv - veškerou nepoškozenou
n
Hraèky - nepoškozené a kompletní
n
Peøí, péøové pøikrývky a polštáøe
VÌCI, KTERÉ VZÍT NEMÙŽEME:
n
lednièky, televize, poèítaèe a jinou elektroniku, matrace,
koberce - z ekologických dùvodù
n
nábytek, jízdní kola a dìtské koèárky - ty se transportem
znehodnotí
n
zneèištìný a vlhký textil
Sbírka se uskuteèní:
dne:
2. 5. 2013
èas:
8.00 - 18.00 hod.
místo: Støedisko kulturních služeb Petøvald
n
Lùžkovin,

Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se nepoškodily transportem. Sbírka je urèená pro Obèanské sdružení
Diakonie Broumov, která je neziskovou organizací a poskytuje sociální služby pro obèany z okraje spoleènosti – materiální pomoc sociálnì potøebným, azylové ubytování i pracovní pøíležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
Bližší informace vám rádi sdìlíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

HYUNDAI, Potraviny Martina Michalková, Kadeønictví Marta Harabaszová, Kvìtiny IVANA,
p. Šeda – ZAHRADNICTVÍ, BallSport, ARBOR
MORAVIA, Tomáš Buøík – výroba spor tovních dresù, Bøetislav Kozík – FOTOGRAF, p.
Gattnarová – drogerie Petøvald, X-STUDIO
Petøvald, 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, rodièe žákù 4. C, CYKLO ŠEDA, IVL s.r.o. Petøvald, STK p. Janèi, manželé Sojkovi – ODÌVY, Kosme-tika

Mar tina, SÍKORA INTERIÉR s.r.o. – Orlová,
DØEVO HOBBY s.r.o., Barbora Horáková – úèetnictví, Stavební práce Vladimír Uher, Renáta
Vítková – holièství – kadeønictví, Kvìtiny KLEOPATRA, TAXI Kozák, Zahrádkáøi Petøvald, KD
Petøvald – Bøetislav Heèko, Mary Kay.
Podìkování si zaslouží také všichni, kteøí se
jakkoli podíleli na pøípravì plesu. Dále bych
chtìla podìkovat paní uèitelce Wasilové, Kutrové a paní vychovatelce Kochové.
Všechny vydìlané prostøedky budou využity
pro žáky Masarykovy školy. 20. papuèový ples
se podle jeho úèastníkù vydaøil a sdružení rodièù již nyní plánuje jeho 21. roèník!
Ing. Irena Stavaøová,
pøedsedkynì SR
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
31. schùze Rady mìsta Petøvaldu se konala 10. ledna 2013
RM rozhodla
- o zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta a pronájmech pozemkù ve vlastnictví mìsta.
RM rozhodla
- o uzavøení darovací smlouvy mezi
mìstem Petøvald a dárcem firmou
Hõgner, s.r.o., Hradec Králové, na
základì které dárce daruje 3 ks èis-

tièek vzduchu zn. Ionic Care Triton
X6 mìstu Petøvald pro potøeby
pøíspìvkové organizace mìsta
Petøvald - Mateøská škola Petøvald,
2. kvìtna 1654.
- povolit v souladu s § 34a) odst. 3
zákona è. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, Èeskomoravské re-

klamní agentuøe KOMPAKT spol.
s r.o., poboèka Frýdek – Místek,
použití znaku mìsta Petøvaldu na
informaèním plakátu.
- o prominutí úhrady za pronájem
sálu v Kulturním domì v Petøvaldì
Tìlovýchovné jednotì, oddílu kopané, pøi konání tradièního sportovního plesu dne 26. 1. 2013
a Sdružení rodièù pøi ZŠ a ZUŠ
Petøvald na ul. Školní 246 pøi konání tradièního školního plesu dne
12. 1. 2013.
- podle zákona è. 137/2006 Sb.,

JUBILEJNÍ PLES
MÌSTA PETØVALDU
Konal se 9. února 2013 v kulturním domì. Návštìvníci už 20. Reprezentaèního plesu mìsta Petøvaldu vstupovali do krásnì vyzdobeného sálu KD.
Ovládl je pocit, že se ocitli v „Zimním království“. Výzdobu na téma Zimní království zajistila paní Gabriela Macháèová z Petøvaldu. K tanci a poslechu hrála
hudební skupina BAND pana Zdeòka Krásného. Úèastníci plesu si také mohli
zatanèit v restauraci KD, kde hudební produkci zajistil pan Bøetislav Heèko
spolu s manželkou Lenkou.
Hodnotné dary poskytli sponzoøi, kterým ještì jednou srdeènì dìkujeme
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 Èeskou stranu sociálnì demokratickou; STASPO,
spol. s r.o.; CANIS SAFETY, pracovní-odìvy-obuv-rukavice, a.s.; GASTOP, Jan
Folvarèný; Železáøství Libros; STAVBA, Jiøí David; Ing. Alfréd Michalík, poslanec za Èeskou stranu sociálnì demokratickou; Ing. Ladislav Šincl, poslanec
za Èeskou stranu sociálnì demokratickou; Pneuservis-autodíly-motocykly,
Ing. Petr Toman; Tìlocvièná jednota Sokol; MENDLÍK – ELMEN, s.r.o.; Pánské,
dámské, dìtské odìvy, Ivana a Bøetislav Sojkovi; Støechy RK, Rostislav
Kempný; Oèní optika, Zdenka Jirušková; WEGAREST, s.r.o., provozovatel kulturního domu manželé Heèkovi; Stavebniny Galièák, s.r.o.; manželé Roèkárovi; DEPOS, Horní Suchá, a.s.; Jiøí Novák, èlen rady a zastupitel mìsta
za KSÈM; Ing. Radomír Štìrba; 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 Petøvald, Ing.
Bøetislav Kozík; Dalkia Èeská republika, a.s., Divize Karviná; Petr Pøeèek,
èlen rady a zastupitel mìsta za ÈSSD; KR Ostrava, a.s.; Kosmetické a svatební studio Gabriela, Gabriela Macháèová; Místní politická strana Suverenita
– Blok Jany Bobošíkové; DAFO-koøení, s.r.o.; npor. Bc. Radim Koziel, zástupce
vedoucího, Policie ÈR, OO Petøvald; Kateøina Suchá; ordinace praktického lékaøe, MUDr. Justin Chudoba; DIGIS, spol. s r.o.; Danuše Novotná; Èeská spoøitelna, a.s.; Lékárna Camilla, manželé Danaèíkovi; PEGRES obuv, s.r.o., Ing.
Petr Gøeš Revírní bratrská pokladna, Iva Maršálková – cukráøka, Tiskárna na
Kamèatce, Kamila Vyšenková; VAMOZ – servis, a.s., Rostislav Lanšperk.
Zároveò Vás zveme na 21. Reprezentaèní ples mìsta Petøvaldu, který se
bude konat 8. 2. 2014 v Kulturním domì Petøvald.
JaS

o veøejných zakázkách, ve znìní
pozdìjších pøedpisù (zákon o veøejných zakázkách), o vyhlášení veøejné zakázky malého rozsahu na
„Zateplení objektu è. p. 150 k. ú.
Petøvald u Karviné“ a jmenovala
èleny a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené zakázky.
RM schválila Zásady pro poskytování neinvestièních dotací z rozpoètu mìsta Petøvald.
RM vzala na vìdomí výkaz o plnìní
rozpoètu k 31. 12. 2012.

KMD SLUNÍÈKO PETØVALD
letos oslaví 15 let!
Klub mladých debrujárù Sluníèko Petøvald byl založen
v únoru 1998. Byl první a jediný klub v ÈR, kde pracovaly
dìti z mateøské školy. Mezi
naše úspìchy patøí úèast na
všech vyhlášených soutìžích
AMD ÈR, napø. „Nevyhazuj,
z toho by to mohlo být“ nebo
„RAFAN 2000“. Také na celorepublikových soutìžích, kde
jsme se v naší kategorii umisovali na pìkných místech. Se
svými projekty jsme se prezentovali v Coimbøe, Grenoblu,
Santiagu, Limì a JAR.
Samozøejmì jsme nezapomínali svou èinnost prezentovat
doma, ve svém Petøvaldì. Byly
to výstavy spolkové a klubové
èinnosti, rùzné akce a vernisáže v Technickém muzeu v Petøvaldì, v místní knihovnì, také
akce se svými kamarády a rodièi v mateøské škole (soutìže,
výlety, exkurze).
V letošním roce oslavíme
15. výroèí založení klubu. Zapojili jsme se do republikové sou-

tìže NOBEL 2013. Budeme se
sn ažit pokraèovat stejnì úspìšnì, jen v jiné kategorii.
Jsme už žáci 1. stupnì ZŠ.
Naše èinnost se pøesouvá do
SKS, kde se budeme scházet
a pokraèovat ve své zajímavé
èinnosti. Že fyzika, chemie, pøírodovìda mohou být velmi zajímavé, pouèné i legraèní jsme
se již pøesvìdèili mnohokrát na
svých rùzných pokusech. Mezi
náš NEJ ale patøí VODNÍ POKLADNIÈKA, jak jsme si tento
jednoduchý pokus nazvali.
Je s ním opravdu mnoho
legrace!! Vyzkoušejte: materiál
- sklenièka plná až po okraj vody, pár mincí, postup - vyhrává
ten, komu se podaøí umístit ve
sklenici nejvíc mincí a voda nevyteèe!
Bez pomocí všech našich dospìlákù, sponzorù a pøíznivcù
bychom urèitì nedosáhli tolika
úspìchù. Patøí jim za to VELKÝ
DÍK. A doufáme, že nás budou
podporovat i nadále!
KMD SLUNÍÈKO PETØVALD

VZPOMÍNKA
Srdeènì zveme petøvaldské obèany k úèasti u pøíležitosti
163. výroèí narození Tomáše Garriquea Masaryka.
Sejdeme se 6. bøezna 2013 v 16 hodin a položíme
kytici k jeho památníku.
MS ODS Petøvald
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MUŽ SPRAVEDLIVÝ

Radost - P. Josef Veselý

Dne 19. bøezna slaví církev slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie,
patrona církve. Svátek sv. Josefa byl pøijat do øímského breviáøe v roce
1487. Úcta k tomuto svìtci se objevila nejprve ve východní církvi a postupnì
se prohlubovala i v církvi západní. Toto jméno bylo vùbec jedním z nejèastìjších mužských jmen, nebo bývalo zvykem v rodinì jednomu ze synù dát
jméno Josef a nìkteré 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 poèato Dítì, Ježíš, jenž se stal naší spásou, Josef se tím
trápil. Avšak zachoval se nesmírnì velkoryse. V jeho rozhodnutí dát Marii svobodu pro pøípadný jiný sòatek se ukazuje jeho veliká láska k ní, nebo nejen
že ji nechtìl vydat soudu, ale nechtìl jí ani bránit v jejím štìstí. Život sv.
Josefa nebyl snadný, ale naopak velmi nároèný. Ke spáse totiž nevede cesta
pohodlím, pøesto je plná radosti, nebo je to cesta víry, plná lásky a života ve
spojení s Bohem. Z Josefových ctností mimoøádnì vyniká víra. U nìj vidíme,
že vìøit znamená pøipustit všechno, co od Boha pøichází a nìkdy i všeho zanechat, všechno nechat bìžet a všechno opustit. Jen nikdy nepøipustit, že by
Bùh opustil toho, kdo se na nìj spolehne. Jan Pavel II. jeho víru pøirovnal
k víøe Abrahamovì, pro postoj naprosté odevzdanosti Boží prozøetelnosti.
V tom nám má být vzorem. A tato víra s láskou vùèi Bohu i lidem byla uskuteèòována v lásce k jeho snoubence a byla základem všech dalších ctností.
Sv. Josef zemøel v Nazaretì, døív než Ježíš zaèal veøejnì pùsobit a putovat pøi
hlásání evangelia o spáse. Pøál bych každému mladému muži, aby mìl ve
svém životì otcovský vzor: muže pøímého, spravedlivého, pokorného, stateèného a vìrného. Pøál bych dívkám, aby si našly manžele s tìmi vlastnostmi,
které z nich uèiní pravé muže a kteøí se dokážou chovat ke své ženì s úctou
a láskou. A pøál bych všem rodinám, aby v nich pod ochranou sv. Josefa a na
jeho pøímluvu vládl pokoj a spravedlnost srdce.
P. Vít Zatloukal, faráø petøvaldský

Potkal jsem ji dnes odpoledne. Pøišla tak znenadání, z nièeho nic,
zjevila se v plné síle, jako se zjevuje tøebas pravda, kdy sama chce. Byl
to zážitek bezprostøední, který by v jiných situacích nestál možná za povšimnutí. A pøece to byla radost, taková jaká je v celé své prostotì, dìtsky upøímná a èistá, která dovede mnohostí svého pøílivu zaplavit vlnami zapomnìní všechen smutek... A v nìkterých chvílích rozhoupe
srdce, že až to zamrazí, jako když horolezec sahá právì po alpské
protìži. To jsou ty radosti, které vyrùstaly na skále tvrdého odøíkání,
o nichž nemá ani tušení ten, kdo dal pøednost radostem bahenních leknínù. Jak pestrá škála radostí, ode všech pozlátek až k ryzímu zlatu,
poèínajíc tìmi, které ostýchavì nesou jen její jméno, až k tìm, které
dávají pøímo z její podstaty. Ale ještì nejsme na konci, je tøeba pokraèovat. Nìkdy zavoní radost jako rùže na zahradì. Tak se snad zjevuje
milencùm, kteøí si naprosto uvìøili a pøekonali všechnu nejistotu...
Poøad bohoslužeb o velikonocích:
Kvìtná nedìle
24. 3.
mše svatá v 18:00 hod.
Zelený ètvrtek
28. 3.
mše svatá v 18:00 hod.
Velký pátek
29. 3.
obøady v 18:00 hod.
Bílá sobota
30. 3.
návštìva Božího hrobu
od 8:00 do 16:00 hod.
velikonoèní vigilie v 19:00 hod.
Nedìle Zmrtvýchvstání 31. 3.
mše svatá v 9:00 hod.
Pondìlí velikonoèní
1. 4.
mše svatá v 8:00 hod.

Informace
Tøíkrálová sbírka na potøeby sociálních charitních projektù
èinila 24.032,- Kè. Všem štìdrým dárcùm
a Bùh dá dobro èasné i vìèné a požehnání a je provází.

Pøedstavujeme vám pana Ing. Bøetislava Kozíka - fotografa v našem mìstì Petøvald

Od února 2013 provozujete svou
èinnost na nové adrese ul. Gen.
Svobody 930. Je to pøízemí budovy Èeské spoøitelny v Petøvaldì. Obèané vás již poznají z bývalého pùsobení vaší firmy na ul. Šenovské. Jakým øízením osudu jste
se stal fotografem?
Po roce 1989 jsem se rozhodl
zmìnit své dosavadní zamìstnání
za povolání, které mi bylo nejblíže.
Tím bylo a je fotografování.
Kde jste se svou èinností zaèínal

(ve kterém mìstì èi obci)?
Zaèínal jsem v roce 1991 v Orlové 4 na ulici Masarykova a od r.
2007 jsem zaèal pùsobit v Petøvaldì na ul. Šenovské. Jelikož provozovna byla témìø na okraji mìsta,
stále více a více jsem chtìl mít
svou provozovnu blíže k lidem a
sledoval jsem nabídky rady mìsta.
Jakmile jsem zjistil, že je volný nebytový prostor v pøízemí budovy
Èeské spoøitelny v Petøvaldì, zaèal
jsem o nìj usilovat. Tyto nové prostory mi velmi vyhovují, pomohlo
mi to k tomu, že jsem si mohl vybavit provozovnu novým výkonným digitálním minilabem KONICA R1, na
kterém lze zpracovat ve velmi vysoké kvalitì zážitky zákazníkù - a to
i do 1 hod.
Jaké nabízíte zákazníkùm služby?
Je to výroba a zpracování digitální i klasické fotografie, zálohování filmù a diapozitivù na CD nebo
jiná pøenosná média, úpravy fotografií dle pøání zákazníka. Hlavní výhodou provozovny je pøímý kontakt
se zákazníkem, kterému pomùžeme vybrat snímky a s ním je upravit
dle jeho pøedstav. Je to výhodné
pøedevším pro ty obèany, kteøí ne-

JAK JSME DORUÈOVALI
VOLEBNÍ LÍSTKY
Sice jsou volby již za námi a my víme, jak dopadly, ale tímto se chci vrátit v èase do doby
pøedvolební. Mé dvì dìti zajásaly, i když jsou to
již statní puberáci a normálnì nejásají, že budou roznášet volební lístky, nebo se za touto
aktivitou skrývala možnost pøíjemného pøivýdìlku. Kapesné je pro naše potomky vždy ve výši
spíše malé než dostaèující, což mi asi všichni
rádi potvrdíte. V pøidìleném volební obvodì
mìli dohromady roznést 1 022 obálek.
Samotná pøíprava, a to vložení volebních
lístkù do obálek, nalepení adresy na strategické
místo na obálce, zvolení správného systému,
aby se jednotlivé ulice nepomíchaly a rozdìlení

mohou vìnovat èas pro pøípravu
snímku, kteøí nemají poèítaè ap.
Staèí jen pøijít s digitálním fotoaparátem, kartou a o vše se postaráme. Samozøejmou službou je poradenství v oblasti fotografie. Také
zajišujeme opravy a servis fotopøístrojù. Více jak dvacetiletou praxi
s focením a výrobou fotografií využívám ke zhotovování kvalitních a
zajímavých fotografií. Fotíme rodinné události (svatby, pohøby i jiné),
veškeré akce, dìti a žáky ZŠ a MŠ
pøi rùzných pøíležitostech (Vánoce,
Den matek, Velikonoce, konec roku), tabla pro dìti MŠ a studeny
SŠ a jiné, prostì vše. Svatební fotografie jsme schopni dodat ještì
týž den ke svatebnímu stolu. V ateliéru fotíme fotky na prùkazky, rodinná fota, dìti, svatby atd. Fotíme
u rùzných pøíležitostí jako jsou
Vánoce, Velikonoce, Den matek,
Valentýn. A z dalších služeb nabízíme kopírování, výrobu oznámení,
vizitek, blahopøání, novoroèenek.
Zákazník si u nás mùže objednat
také fotodárky s fotografií (jako hrníèek, saténový polštáø, kalendáøe
atd.). Máme i drobný prodej (filmy,
alba, rámeèky), který se bude roz-

èísel popisných na sudé a liché, nebyla složitá.
Po všech tìchto pøípravách a kontrole poèasí –
hlavnì aby nepršelo, „to by bylo blbý“ – vyrazily
dìti do terénu. Dcera se domluvila, že bude roznášet lístky se svým pøítelem, pøece to nebude
chudìrka tahat sama! A já jsem vyrazila se
svým synem. Ne že by to sám neunesl, konec
koncù je to silný 15letý hoch. Bylo hezky, poèasí
tak akorát na procházku. Procházka to byla pìkná, mìla však nìkolik ale… Nìkteré 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. Nìkteré schránky zase nemají žádné oznaèení, a je tudíž na
nás, abychom vytušili, komu asi patøí… Štìstím
pro všechny doruèující jsou schránky pìknì velké, podepsané, tudíž se dozvíte, komu patøí,

šiøovat dle požadavkù zákazníkù.
Jaká je Vaše provozní doba?
Pondìlí až ètvrtek od 9.00 do
12. 00 hod. a od 14.00 do 17.00
hod., v pátek od 8.00 do 12.00 a
od 14.00 do 16.00 hod. Samozøejmostí je, že vyhovíme pøání zákazníka na fotografování po domluvì
i o sobotách, nedìlích a svátcích.
Zákazník nás mùže kontaktovat na
tel. 608 724 645 nebo 596 512
727, e-mail: fotopetrvald@email.
cz, další informace naleznou na
novì pøipravovaných stránkách
www.fotopetr vald.cz (zatím jsou
staré, neaktualizované).
Máte nìjaké akce pro zákazníky?
Ano, do 15. 3. 2013 výrobu fotografií 10 x 15 cm nad 100 ks za neuvìøitelných 1,90 Kè.
Mùžou zákazníci poslat foto emailem?
Ano, ale vìtší poèet foto je nutné poslat pøes www.uschovna.cz
na e-mail: fotopetrvald@email.cz,
na nových stránkách to zákazníka
navede.
Dìkujeme za rozhovor a pøejeme p. Ing. B. Kozíkovi mnoho
úspìchù na nové pracovní adrese.
JaS

dùm je opatøen èíslem popisným i orientaèním,
ulice je tam, kde má být a nemá žádná zrádná
zákoutí a zlomyslné slepé odboèky. Opravdu,
než jsme všechny volební lístky roznesli a doruèili, dalo nám to pìknì zabrat. A to jsem se
ještì nezmínila o všelijakých psech rùzné velikosti a charakteru, kteøí nás radostnì vítali jako
pøíjemné rozptýlení z bìžné šedi všedních dnù.
Pro pøedstavu – chystáme se hodit obálku do
schránky, když v tom koukáme, že pøes plot konèící ve výši tak asi jednoho metru trèí dvì tlapy,
nad nimi pìkná velká tlama plná pìkných zdravých zoubkù, která vrèí a pøes celý dvorek volá
pán: „Nebojte se, von Puna je moc hodnej, von
vám nic neudìlá“.
Zkrátka, smekám pøed všemi, kteøí doruèují,
je to pìkná fuška, takže – díky!
KH
Pøevzato ze zdroje: OS ZPTNS
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Myslivecké sdružení Petøvald - Haldy
Bøezen
Tají poslední zbytky snìhu. Jen
ve stínech stromù se drží bílá
místa a i pøes nì se derou první
kvìty snìženek. Vìtve jív se pohupují v teplém jarním vánku a tisíce
„koèièek“ nastavují kožíšek jarnímu slunci. Zaèíná jaro a žluté
kvìty petrklíèù odemykají brány života. Ten doslova exploduje. Závan teplého vzduchu rozehøívá i lidské duše.
U znaèné èásti živoèichù nastává svatební hemžení. Myslivci
v této dobì ještì pøikrmují, ale
zvìø zaèíná dávat pøednost pøirozené potravì. Touto cestou by
Myslivecké sdružení Petøvald - Haldy chtìlo podìkovat obèanùm, že
ani oni na zvíøátka nezapomnìli a
pøes zimní mìsíce jim èas od èasu
dali nìco na zub. Zvláštì panu
Kasterkovi, který vybudoval v naší
honitbì krmelec a zásyp a pravidelnì zvìø zásobuje krmivem.
Petøvaldští obèané tak mohou
u tìchto krmných zaøízení spatøit
srnèí zvìø, zajíce a bažanty (takzvanì v centru obce).
Zaèátek jara je ideální èas pro
myslivce, kdy mohou opravit myslivecká zaøízení. Provádí se vyèištìní a dezinfekce krmelcù a zásypù. Starší posedy a žebøíky se
likvidují, popøípadì se vymìní èásti, na nichž zapracoval zub èasu.
V bøeznu již èerná zvìø „divoèáci“ vodí pruhovaná selátka, kaèeøi
divokých kachen se oblékli do pestrého svatebního šatu. V polích a
na remízkách už narazíme na první mladé zajíèky.
V ptaèí øíši se jaro projevuje nejintenzivnìji. Trylkování, štìbetání,

pískání a vydávání spousty jiných
zvukù støídají soutìže v nejhezèím
obleèení a pøedvádìní se v nìm,
aby zaujali samièky. Zaèíná hnízdìní.
Také savci kladou svá první mláïata. Touto cestou bychom chtìli
požádat obèany, aby se v této
dobì chovali v pøírodì opatrnìji.
Zvláštì, aby své psí miláèky nenechávali honit a štvát zvìø a aby motorkáøi a ètyøkolkáøi nejezdili tam,
kde nemají. Zvìø v dobì kladení
mladých potøebuje hlavnì klid
a stálý rachot motorù v místech,
kde ani jezdit nesmìjí, tomu moc
neprospívá. Nehledì na skuteènost, že mimo hluk také zpùsobují
erozi pùdy.
Dny se znatelnì prodlužují a
ranní koncerty pìvcù nám sdìlují,
že zima je již minulostí a bílou vystøídá barva zelená.
Luboš Kuèera

Pøišel nám dopis…
Mé postøehy z venèení psa
Èerná skládka na Porubské ulici
u železnièního nadjezdu, o které
jsem psal loni, a kterou vždy založí
nìkterý „poøádkumilovný“ obyvatel
kolonie Marjánka, se opìt probudila k životu. Náš poøádníèek nezklamal a zahájil první hromadou
popela. Pak pøibyla další hromada
polámané lepenky a další hromada „všehosvinstva“. Skládka
roste…
Mnohé obce na místa èerných
skládek instalují fotopasti, které vyfotí zvíøata (i ta „dvounohá“). Tìm
mùže pak obec k fotce pøidat i pokutu do výše 50 tisíc. Protože popel, lepenka a jiný svinèík patøí do
popelnice, kontejneru nebo sbìrného dvora.
Pùjdeme-li po Porubské ulici dále smìrem k Rychvaldské, máme
vlevo ètyøi domy RPG. Mezi prvním
a druhým domem je travnatá plocha rozrytá koly auta, jako by tam
øádila tlupa divokých prasat. Také
by to chtìlo fotopast.
U dalšího domu nájemník musel
své auto zaparkovat pøímo pod
svými okny, a tak pøejíždí autem
dláždìný chodník, nezastaví ho ani

poklop žumpy a nevadí mu ani to,
že autem pøejíždí pøes kanalizaci.
U tøetího domu už asi pùl roku
leží u vchodu pytle s odpadem,
zøejmì z opravovaného bytu. Pokud to neuklidili pracovníci RPG,
mìl by to udìlat nový nájemník, jehož byt byl opravován. Nebo to tam
zùstane, až se pytle rozpadnou?
Nebo èekají, až se tam uvelebí krysy?
U posledního domu už koneènì
zmizelo staré linoleum, doufám, že
neskonèilo v trávì naproti obytného domu, ale i tak mají nájemníci hezký výhled - na cestu lemovanou papíry, plastovými láhvemi a
sáèky. Veøejné práce byly zrušeny,
tak to nebude mít kdo uklidit.
Tak takové jsou mé postøehy
z venèení psa po Porubské ulici.
Pøíštì snad o ulici jiné.
Jaro se blíží, pøíroda je zaneøádìná. Udìlejme si všichni 7. bøezna úklidový den kolem bydlištì.
Posbírejme svinèík v blízkosti domu a pøivítejme tak blížící se jaro.
Já to rozhodnì udìlám.
Miroslav Encemler

Dobrovolníci o. s. ADRA v Petøvaldì

Dobrovolník je èlovìk, který se
ze své vùle rozhodne vìnovat svùj
èas, znalosti a zkušenosti potøebným lidem, a to bez nároku na odmìnu. V prosinci 2012 ADRA otevøela nové dobrovolnické centrum
v Havíøovì, které zajišuje dobrovolnictví také v Petøvaldì.
Mezi dobrovolníky máme studenty, nezamìstnané, seniory, maminky na rodièovské dovolené, zamìstnané lidi. Spoleèné mají to,
že se chtìjí podìlit o svùj èas, své
zkušenosti a nápady s tìmi, kteøí
to tolik potøebují. V Havíøovì vìnovalo v loòském roce 108 dobrovolníkù 3522 hodin volného èasu své
èinnosti v pìti zdravotnických a sociálních zaøízeních. Od dubna
2012 ADRA v Havíøovì, díky podpoøe Magistrátu mìsta Havíøov,
provozuje také charitativní obchod
a sociální šatník, který od té doby
má již stovky spokojených zákazníkù a dále rozšiøuje své služby.
Dobrovolnické programy bìží také

v Orlové a v Karviné.
Do Domova Bøeziny, p.o. docházejí dobrovolníci již od roku 2011.
Mgr. Lucie Adámková, vedoucí
sociálního oddìlení Domova Bøeziny, popisuje èinnost dobrovolníkù
takto:
„Dobrovolníci k nám docházejí
pravidelnì, minimálnì jedenkrát
týdnì. Jejich návštìvy u uživatelù
výbornì doplòují práci našich zamìstnancù. Dobrovolníci doprovázejí seniory na procházkách, pøedèítají, pøipravují kvízy a soutìže,
hrají spoleèenské hry nebo si s nimi jen povídají.“
Na konci roku byl dobrovolnický
program zahájen také v Benjamínu. Sociální pracovnice Benjamínu
Bc. Taána Chmielová øíká: „Dobrovolníci pøinášejí do našeho zaøízení
nadšení a dobrou náladu. Rádi uvítáme další šikovné lidi, kteøí chtìjí
být nìkomu prospìšní“.
Chcete se stát dobrovolníkem
nebo máte zájem o další informace? Navštivte webové stránky
www.adrahavirov.cz.
Mgr. Hana Èadová, vedoucí
Dobrovolnického centra ADRA
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ÈERTOVSKÝ ŠKOLNÍ PLES
Dne 12. 1. 2013 se uskuteènil
v Kulturním domì v Petøvaldì
tradièní školní ples, poøádaný
Sdružením rodièù pøi Základní
škole Školní 246, Petøvald, a to
tentokrát ples „ÈERTOVSKÝ“.
I když jsme mìli menší obavy
s úèastí, jelikož se nám to zdálo
hodnì brzy po Novém roce, návštìvnost nás mile pøekvapila.
Èerti jsou pøedevším spojovaní
s Mikulášem, ale my jsme se pokusili navodit takovou trošku pekelnou atmosféru. Doufám, že se
nám to povedlo a všichni èer ti
a èertice se u nás cítili dobøe.
Bìhem veèera vystoupila dìvèata z Petøvaldského srdce a
bøišní taneènice souboru orientálních taneènic SAMIRA. Obì vystoupení ukázala, jak to mùžeme rozbalit na taneèním parketì. K tomu
samozøejmì potøebujete kapelu.
A ani ta nám nechybìla. Celým veèerem nás provázela taneèní sku-

víøov; Autodoprava Martin Kolek,
Petrovice; p. Janèi, STK Petøvald;
pina RAFAEL MUSIC BAND. Myslím Pizzerie 777, Petøvald; Kvìtiny
si, že to vùbec nebylo špatné. U Pivoòky, Havíøov; zámeènictví
Zamìstnanci kulturního domu se Kar viná; Kontejnerová autodotaky snažili, dìvèata za barem prava p. Syhloves, Ostrava;
i v kuchyni zaslouží naši pochvalu. Kvìtiny Ivana, Petøvald; MUDr. ŠabA co by to byl za ples bez tomboly? rata, MUDr. Sliwková, Orlová;
Ruku na srdce, ale asi každý z nás MUDr. Knyblová, Petøvald; Ballje rád, když si po skonèení plesu sport, Petøvald; Trefl, Ostrava; Èaodnese domù menší èi vìtší odmì- lounictví p. Maøec, Petøvald; Marta
nu. Ta naše tombola byla velice roz- Harabaszová, Petøvald; Drogerie
manitá a bohatá, ale nebyla by, p. Gattnarová; Lékárna Camilla,
kdybychom nemìli naše sponzory, Petøvald; Iva a Bøea Sojkovi,
kterým bych chtìla touto cestou Petøvald; R PIC VIP; X-Studio, Petøvald; Cyklo PTŠ, Petøvald; Èeská
podìkovat.
pojišovna a.s., Zahradnictví ŠedoJmenovitì to jsou:
Potrubní systémy s.r.o., Rychvald; vi, Petøvald; Autosalon Kudrna,
PEGRES obuv s.r.o., Petøvald; MìÚ Orlová; zámeèník p. Kolesáø a
Bohumín; MìÚ Petøvald; Asociace p. Kudrna, Petøvald; p. Toman,
mladých Debrujárù, 7. PS Karviná; Petøvald; Ankra s.r.o., Petøvald;
VIADRUS a.s., Bohumín; Petr Šku- B + K krùtí farma Rychvald; pekárta - TRANSEUROPE, Bohumín; na R ychvald; p. Chrobáková,
DITIPO a.s., Ostrava; CANDY plus Dìtmarovice, autodíly JAS, s.r.o.,
s.r.o., Petøvald; trafika manželù Bohumín; IVL s.r.o., Petøvald; Luke
Svrèinových; TJ HEPO Petøvald; elektric s.r.o., Dìtmarovice; autoFoto Petøvald; p. Pyreòová, Ha- škola p. Ondruch; manžele Ivano-

vièovi; MARY KAY - p. Šèerbová
a p. Vašátková; Canis Safety, a.s.,
Petøvald.
Dále také veliké podìkování patøí všem èlenùm sdružení, kteøí pomáhali s pøípravou celého plesu,
vedení základní školy s paní øeditelkou Kozlovskou, všem tøídám a
tøídním uèitelùm, paní uèitelce
Plankové a panu uèiteli Karáskovi,
mìstu Petøvald, Sboru dobrovoln ých hasièù Petøvald a žákùm
školy Dominiku Kršákovi, Zuzanì
Gorovièové a Petøe Cicákové.
A co øíct na závìr? Doufám, že
všem se na plese líbilo, i když samozøejmì vím, že ne vše a vždy se
povede na sto procent. Doufám,
že pøíští rok se znovu uvidíme a
znovu prožijeme fantastický veèer
plný zábavy a pøekvapení. Ještì
jednou velké dìkuji a za rok nashledanou.
Miroslava Kršáková,
pøedsedkynì Sdružení rodièù
pøi ZŠ v Petøvaldì

Opìt po roce soutìž harckých kanárù v Petøvaldì
Jak to již bývá, v celé ÈR oèekávají chovatelé harckých kanárù nedoèkavì mìsíc prosinec. V tomto
mìsíci se poøádají místní, okresní
a oblastní soutìže.
I naše ZO ÈSCH ZK Petøvald
uspoøádala ve dnech 27. - 29. prosince 2012 místní a okresní soutìž. Konala se v Kulturním domì
v Petøvaldì. Cílem nás èlenù je získat nové èleny, hlavnì z øad mládeže. Všichni èlenové jsou ochotni
své zkušenosti z chovu harckých
kanárù pøedat.
Posouzení provedl posuzovatel
Adolf Císaø z Èeských Budìjovic. Celkem soutìžilo 16 kolekcí v místní soutìži a 4 kolekce
v okresní soutìži. Loni se chovatelùm nepodaøilo vychovat více sameèkù, kteøí soutìží. Mìli spíš
více samièek.
Jak vše dopadlo?
Místní soutìž:
1. místo - Rudolf Scholz
359 bodù

2. místo - Ladislav Svoboda
355 bodù
3. místo - Milada Scholzová
353 bodù
4. místo - Josef Lièman 338 bodù
5. místo - Josef Køiváèek
247 bodù
6. místo - Karel Koník 241 bodù
Nìkteøí kanáøi nezpívali nebo vynechali nìkterou základní túru.
Okresní soutìž:
1. místo - Rudolf Scholz 346 bodù
2. místo - Josef Lièman 342 bodù
3. místo - Ladislav Svoboda
314 bodù
4. místo - Josef Køiváèek
159 bodù
Po ukonèení obou soutìží probìhlo dne 29. 12. 2012 v 17.30
hod. pøedávání cen a pohárù.
Toho se ujala naše milá starostka paní Jarmila Skálová a pøedseda Rudolf Scholz. Všichni pøítomní ocenili úèast paní starostky,
která také pøedala upomínkové dary. Èlenové ZO ÈSCH ZK Petøvald jí

pan Rudolf Scholz
za úèast a dary dìkují.
Následovalo pøedvádìní nejlepších kolekcí kanárù. Musím øíct, že
opravdu kanáøi procházeli a zpívali
naplno, za což byli odmìnìni velkým potleskem. Zúèastnili se èlenové ZO z Havíøova, Tøince, Ostravy, Èeských Budìjovic a další ob-

èané našeho mìsta a okolí.
Èlenové ZO ÈSCH ZK Petøvald
dìkují všem za úèast pøi našem vyhodnocení. Pøejeme všem hodnì
zdraví a hodnì chovatelských úspìchù v dalším roce 2013.
Rudolf Scholz,
pøedseda ZO ÈSCH ZK Petøvald

77. MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÁ SOUTÌŽ VE ZPÌVU HARCKÝCH KANÁRÙ
ÈESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY VE FRÝDKU-MÍSTKU OD 7. - 13. 1. 2013
Opìt úspìch èlena
ZO ÈSCH ZK Petøvald!
Poprvé se konala mezinárodní
soutìž ve Frýdku-Místku, kde se
toho ujala ZO ÈSCH Frýdek-Místek
- chovatelé exotù a soutìž probíhala v jejich prostorách. Také byla
nápomocna OK ZK Praha. Velkou
zásluhu má øeditel této soutìže
Ing. Jiøí Èumíèek a organizaèní výbor.
Garantem za ÈR – Miroslav Novák.
Garantem za SR – Bc. Vladimír Kubík.
Prací s kolekcemi byli povìøeni
èlenové ZO Tøinec - Josef Sikora
a Karel Czyž. Posouzení provedli
èlenové sboru posuzovatelù ÈR a
SR: Daniel Buroò – SR, Adolf Císaø
– ÈR, RNDr. Pavel Pivoòka – ÈR,
Josef Tichý – ÈR. Celkem soutì-

žilo 41 kolekcí, z toho 12 ze
Slovenska. Družstvo ZO ÈSCH ZK
Petøvald tvoøili èlenové Rudolf
Scholz, Milada Scholzová, Josef
Lièman, Ladislav Svoboda. Než
pøejdu k letošním výsledkùm, musím podotknout, že naši èlenové
získali Mezinárodního mistra
(2011 – L. Svoboda) a 3x Mistra
ÈR (2011 a 2012 L. Svoboda a
2013 R. Scholz).
Letošním Mezinárodním mistrem ÈR a SR se stal po šestnácté
pan Rudolf Scholz, èlen ZO ÈSCH
ZK Petøvald s celkovým poètem
354,5 bodù.
Další èlenové se umístili takto:
27. místo - Josef Lièman
321 bodù
35. místo - Ladislav Svoboda
273 bodù

41. místo - Milada Scholzová
celá kolekce nazpívala
Veèer 12. 1. 2013 v 18.00 hod.
bylo slavnostní vyhodnocení této
vrcholné soutìže. Pohár y a diplomy nejlepším pøedávali – pøedseda ÚV ÈSCH pan Jiøí Král, Ing.
Jiøí Èumíèek a zástupci obou organizací ÈR a SR.
Vítìzùm ze Slovenska a Èeské
republiky zahráli státní hymny.
Závìrem bych chtìl všem, kteøí
se podíleli na soutìži, velmi podìkovat za nároènou práci, hlavnì výstavnímu výbor u a ZO ÈSCH
Frýdek-Místek, v èele s Ing. Èumíèkem. Pøeji všem chovatelùm hodnì zdraví a hodnì devadesátibodových kanárù na pøíštím mistrovství 2014 v Havlíèkovì Brodì.

Rudolf Scholz,
pøedseda ZO ÈSCH ZK Petøvald
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SDRUŽENÍ OBRANY SPOTØEBITELÙ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

UPOZORNÌNÍ SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTØEBITELÙ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
PODNIKATELÙM
Tisková zpráva
ze dne 22. 1. 2013
Posláním Sdružení obrany spotøebitelù Moravskoslezského
kraje je zejména prosazovat a obhajovat práva a zájmy spotøebitelù. Stále èastìjší dotazy ze
strany poškozených podnikatelù
nás pøivedly k rozhodnutí varovat
pøed nìkterými praktikami zamìøenými právì na podnikatele.
SOS MSK zaznamenalo po období menšího útlumu opìt narùstající poèet dotazù týkajících se
nabídek rùzných katalogových
spoleèností. Souèasnì bychom
rádi podnikatele varovali pøed pokusy o podvodný prodej pøedražených doménových jmen.
Tzv. katalogových firem pùsobí
na našem trhu bezpoèet. Praktiky
nìkterých z nich jsou však na hranici práva. Pøestože nabídka na registraci v katalozích a jiných databázích musí podle Obchodního
zákoníku obsahovat jednoznaènì
a zøetelnì vyjádøenou informaci,
že je výluènì nabídkou na uzavøení
smlouvy, bývá tato informace psána velice malým písmem na lehce
pøehlédnutelném místì. Nabídky
tìchto spoleèností pak èasto vypadají jako faktury èi výzvy k zaplacení, samozøejmì bez pøedchozí objednávky. Nezøídka se podvodné
firmy snaží vzbudit mylný dojem a
využívají formuláøe napodobující
známé instituce.
Sdružení obrany spotøebitelù
Moravskoslezského kraje informuje podnikatele a Živnostenské
úøady o praktikách spoleènosti

INFORMATIK ÈESKÁ REPUBLIKA
spol. s r. o. se sídlem v Brnì.
Tato spoleènost obesílá podnikatele, pøièemž se zamìøuje na zaèínající živnostníky, s písemnou nabídkou na registraci do soukromé
databáze Rejstøíku 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 úøedním dopisem ze živnostenského, èi finanèního úøadu.
Soukromý Rejstøík obchodu a živností mùže být svým názvem pro
podnikatele zamìnitelný s oficiálními registr y, jako je Obchodní
rejstøík èi Registr živnostenského
podnikání.
Firma si za tuto službu úètuje nemalý poplatek. Øada podnikatelù
již zaplatila pøiloženou složenku
v domnìní, že se jedná o poplatek
za povinný zápis do tìchto registrù. Pøitom uveøejnìní v oficiálním
Registru živnostenského podnikání je automatické a bezplatné.
Podnikatelé si pak musí sami zvážit využití dalších placených reklamních prostøedkù“. Podle Sdružení obrany spotøebitelù Moravskoslezského kraje oznaèení tohoto soukromého registru ve spojení s celkovým vyznìním zaslaného dopisu mùže pùsobit klamavì
a mùže vyvolat nebezpeèí zámìny
s oficiálními registry, èímž by došlo k naplnìní znakù nekalosoutìžního jednání ve smyslu Obchodního zákoníku. Smlouvy uzavøené
v omylu jsou neplatné a poškození
se mohou domáhat vydání bezdùvodného obohacení, pøíp. náhrady
škody soudní cestou. V pøípadì podezøení na spáchání trestného
èinu mohou také podat trestní
oznámení.
Souèasnì varujeme pøed aktivitami nìkterých firem, které telefonickou cestou nabízejí registraci
stávajících domén s koncovkou cz,
v dalších doménových prostorech,

napøíklad „com“, „eu“, „net“. Bìhem hovoru je volaný pøesvìdèován o tom, že tøetí osoba má
v úmyslu registrovat jeho stávající
doménu. Poškození jsou zastrašováni možností ztráty dobrého jména firmy a v umìle vyvolané èasové tísni doménu objednají. Cena
za registraci pøitom bývá øádovì
vyšší než cena obvyklá u standardních registrátorù. Firmám, které
obdrží nabídku podobného obsahu, doporuèujeme nabídky peèlivì
studovat a zjistit si o pøípadném
obchodním partnerovi a nabízené
službì co nejvíce informací pøedtím, než se rozhodnou nìkterou
nabídku pøijmout.
Kontakt:
Sdružení obrany spotøebitelù
Moravskoslezského kraje
Marcela Reichelová,
pøedsedkynì sdružení
Tel./fax: 596 111 252
mobil: 602 722 584
reichelova@sos-msk.cz
Sdružení obrany spotøebitelù
Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové obèanské sdružení, hájící zájmy spotøebitelù. Poskytuje základní informace o reklamaèním øízení, o délce záruèní doby, lhùtì k vyøízení reklamace
nebo podmínkách odstoupení od
kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz
nebo na poradenské lince tel.:
608 722 582, ale také ve svých
poradnách, které provozuje v sedmi mìstech Moravskoslezského
kraje. Kromì poradenství realizuje
øadu dalších aktivit, zamìøených
na zlepšení postavení spotøebitelù
a spolupracuje s øadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy obèanù.
Sídlo:
Støelnièní 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, Èt: 9 - 12 hodin,
tel.: 596 111 252
Bohumín: Út: 9.00 - 12.00 hodin,
Èt: 14 - 17 hodin,
tel.: 605 801 362
Èeský Tìšín: St: 13 - 17 hodin
- každou první støedu v mìsíci
tel.: 558 712 018
Frenštát p. R.: St: 13 - 17 hodin
- každou druhou støedu v mìsíci
tel.: 556 833 270
Nový Jièín: St: 13 - 17 hodin
- každou tøetí støedu v mìsíci
tel.: 556 768 309
Opava: St: 13 - 17 hodin
- každou tøetí støedu v mìsíci
tel.: 553 756 601
Frýdek-Místek: St: 13 - 17 hodin
- každou ètvrtou støedu v mìsíci
tel.: 608 722 582
Pøerov: St: 13.00 - 16.00
- každou ètvrtou støedu v mìsíci
tel.: 725 103 567
E-mail pro spotøebitelské dotazy
poradna@sos-msk.cz
Novì nás naleznete i na facebooku!!!

45. výroèí založení
kynologické
organizace Petøvald
V letošním roce uplyne 45
let od založení ZKO Petøvald,
která je tak jednou z nejstarších kynologických organizací
v Èeské republice.
Rádi bychom u této pøíležitosti pozvali nejenom všechny
bývalé a souèasné èleny ZKO
Petøvald, ale také všechny pøátele psù, kynologie a dalších
psích sportù k pøíjemnému posezení a zavzpomínání si na
èasy minulé.

Akce se koná v sobotu dne
9. 3. 2013 od 16.00 hodin
v restauraci Sokolovna.

Výcvik psù
pro veøejnost
Kynologická organizace Petøvald poøádá každou nedìli dopoledne kynologický výcvik základní poslušnosti pro širokou
veøejnost. Pøipravujeme také
kurzy Agility a Dogfrisbee.
Výcvik probíhá od 9.00 hodin
v areálu kynologického cvièištì - Petøvald, ul. Na Hranici.
Zveme všechny bez rozdílu
vìku a plemene psa. Rádi vám
poradíme a pomùžeme.
Podrobnosti na
www.kkpetrvald.webnode.cz
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Den otevøených dveøí

a pracemi žákù. Poèítaèová uèebna, která
umožòuje dìtem pracovat s rùznými odbornými
Milí ètenáøi,
programy, byla ukázkou novodobých forem
v naší škole probìhla dne 10. 1. 2013 další školní práce žákù.
akce, která mìla pøedstavit petøvaldské veøejProhlídka pokraèovala chodbami v pøístavbì
nosti práci a vybavení místní školy a pozvat tak školní budovy, kde mìli návštìvníci možnost
nové žáèky a jejich rodièe, aby rozšíøili naše øa- seznámit se s výtvarnými pracemi našich žákù.
dy. Den otevøených dveøí „otevøel“ rodièùm, pra- Tuto èást pøipravil p. uè. Karásek. Na 1. stupni
rodièùm, jejich ratolestem i dalším obèanùm byly pøipraveny tøídy 1., 4. a 5. roèníku, kde
možnost nahlédnout pod poklièku školního dì- byly instalovány pomùcky a uèebnice urèené
ní. Uèitelé za pomoci žákù vytvoøili trasu, po mladšímu žactvu. V naší tìlocviènì byl pøiprakteré se návštìvníci mohli vydat a posoudit, jak ven program pro budoucí školáèky. Ti se mohli
se naše školièka pomalu modernizuje, mìní, vy- zúèastnit rùzných her a prohlédnout si místo,
lepšuje...
kde budou trávit hodiny tìlesné výchovy a pøiNa zaèátku prohlídky byli pozváni do infocent- pravovat své tìlo k fyzické zdatnosti.
ra, kde mohli zhlédnout uvítací prezentaci, kteNa 2. stupni mohli úèastníci prohlídky navštírou pøipravila p. uè. Hlavatá.
vit ještì tøídy VII. A a IX. A s ukázkou uèebnic a
Poté mohli postupnì nahlédnout do uèebny výtvarných projevù našich žákù. Poté pokraèopøírodopisu plné zelenì a zajímavých exponátù. vali do prostor školní družiny a mohli zhodnotit
V uèebnì angliètiny èekala ukázka audiotech- estetické a útulné prostøedí, v nìmž dìti tráví
niky s mixážním pultem a sluchátky. Poslech an- pøi hrách a jiných spoleèenských aktivitách
glických textù je totiž dùležitou souèástí uèení dobu po vyuèování. Na závìr dorazili do školní jíse cizím jazykùm. Následné odborné uèebny delny, kde bylo pøipraveno pro všechny zúèastzemìpisu a chemie seznamovaly s uèebnicemi nìné obèerstvení. To pøipravily p. uè. Kocurko-

TJ Petøvald HEPO
26. 1. 2013 uspoøádal oddíl kopané TJ PETØVALD tradièní ples v petøvaldském kulturním domì. Prostøednictvím Petøvaldských novin patøí podìkování
manželùm Heèkovým a všem sponzorùm, kteøí vìnovali dary do bohaté tomboly. Kromì všech hráèù oddílu kopané, kteøí pøispìli na dary finanènì, ples
podpoøili: MÌSTO PETØVALD, ORT-ART, Pavla+Tomáš Šedovi, fa CANIS,
PEDIKÚRA p. Vìrka, p. Režòák, TRAFIKA p. Župníková, WEGAREST, ARBOR
MORAVIA, manželé Budinovi, STAVEBNÍ fa Klimecký, LÉKÁRNA CAMILLA,
p. Gattnarová – DROGERIE PETØVALD, NEREZ VÝROBA p. Jež, manželé Šedovi - ZAHRADNICTVÍ, manželé Cífkovi, fa WÜRTH, fa REFOTAL, fa STÌHOVÁÈEK, trafika Jana+Zdenìk Svrèinovi, STK p. Janèi, zlatnictví GOLDFIXING
Havíøov, manželé Kršákovi.
Výbor oddílu kopané TJ PETØVALD
MUŽI - JARO 2013
12. kolo
6. 4.
13. kolo
13. 4.
14. kolo
20. 4.
15. kolo
28. 4.
16. kolo
4. 5.
17. kolo
12. 5.
18. kolo
18. 5.
19. kolo
25. 5.
20. kolo
1. 6.
21. kolo
8. 6.
22. kolo
15. 6.

so
so
so
ne
so
ne
so
so
so
so
so

15.30
16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

TJ PETØVALD - H. BLUDOVICE
B. RYCHVALD - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - Sn. LOUKY
L. PETROVICE „B“ - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - BOHUMÍN „B“
I. PETROVICE - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - VÌØÒOVICE
Sn. ORLOVÁ - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - TÌRLICKO
Sl. RYCHVALD - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - H. ŽUKOV

DOROST - JARO 2013
14. kolo
23. 3. so
15. kolo
31. 3. ne
16. kolo
6. 4. so
17. kolo
14. 4. ne
18. kolo
20. 4. so
19. kolo
27. 4. so
20. kolo
4. 5. so
21. kolo
11. 5. so
22. kolo
18. 5. so
23. kolo
25. 5. so
24. kolo
1. 6. so
25. kolo
8. 6. so
26. kolo
15. 6. so

12.45
13.15
13.15
13.45
13.45
13.45
14.15
10.00
14.45
14.45
14.45
14.30
14.45

TJ PETØVALD - St. MÌSTO
I. PETROVICE - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - FRENŠTÁT
ALBRECHTICE - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - D. DATYNÌ
STONAVA - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - JABLUNKOV
VRATIMOV - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - BAŠKA
TJ PETØVALD - HRABOVÁ
FRÝDLANT - TJ PETØVALD
St. BÌLA - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - H. SUCHÁ

St. + ml. žáci - JARO 2013
12. kolo
6. 4. so
9.00+10.45
13. kolo
13. 4. so
9.00+10.45
14. kolo
20. 4. so
9.00+10.45
15. kolo
27. 4. so
9.30+11.15
16. kolo
4. 5. so
9.00+10.45
17. kolo
11. 5. so
9.00+10.45
18. kolo
18. 5. so
9.00+10.45
19. kolo
26. 5. ne
9.00+10.45
20. kolo
1. 6. so
9.00+10.45
21. kolo
8. 6. so 10.00+11.45
22. kolo
15. 6. so
9.00+10.45

TJ PETØVALD - Sl. ORLOVÁ „B“
KARVINÁ „C“ - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - DOBRÁ
BOHUMÍN - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - ÈSAD HAVÍØOV
TJ PETØVALD - L. PETROVICE
FRÝDLANT - TJ PETØVALD
ALBRECHTICE - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - I. PETROVICE
HAVÍØOV „B“ - TJ PETØVALD
TJ PETØVALD - H. SUCHÁ

vá a naše paní kuchaøky, které nám vaøí nejen
velmi dobøe, ale také zdravì.
Vìøíme, že byli všichni spokojeni, my poøadatelé s úèastí (školu navštívilo 50 rodièù se
svými ratolestmi) a návštìvníci s prohlídkou
a programem. Jsme rádi, že touto prvotinou
byla zahájena nová tradice naší školy – DEN
OTEVØENÝCH DVEØÍ.
Mgr. Petra Cyroòová,
ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, pøísp. org.

Zveme všechny pøíznivce sportu a fotbalu zvláš
na zábavu poøádanou u pøíležitosti oslav
80. let výroèí založení TJ Petøvald-HEPO
a zahájení jarní sezony 2013
do Kulturního domu v Petøvaldì v pátek 15. 3. 2013.
Na vaši úèast se tìší výbor TJ HEPA.
Lístky je možno objednat u p. Sobka,
tel.: 604 610 146

si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Výstava o chovu
hospodáøských
zvíøat
Slavnostní zahájení
26. února 2013 v 10 hod.
Výstava potrvá
do 31. kvìtna 2013

Technické muzeum v Petøvaldì
K Muzeu 89, 735 41 Petøvald, tel.: 596 541 092, e-mail: petrvald@muzeumct.cz
Otevøeno: po - pá 8 - 12 hod. 12:30 - 16:30 hod.
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Okénko knihovny
Milí ètenáøi a naši pøíznivci,
pøinášíme vám informace o akcích, na které se mùžete v pøíštích
týdnech a mìsících v knihovnì tìšit. Zároveò bychom vás v èlánku
rády seznámily s projekty, do kterých se knihovna zapojila, a co
vás v rámci nich èeká hezkého.
GALERIE NAD KNIHAMI
Únor – bøezen 2013
Výstava obrazù Mgr. Aleny Mixové
s názvem Poetické pastely.
Výstavu si mùžete prohlédnout v
prostorách knihovny v její provozní
dobì (Po, St, Pá 9:00-11:30
12:30-17:00).
KLUB DESKOVÝCH HER
Máte rádi hlavolamy a moderní
deskové hry? Ano, ale nemáte je
doma, èi si je s kým zahrát?
Nevadí, a už jsi malý nebo velký,
pøijï v pátky do knihovny, protože
dìtské oddìlení se od 13:0017:00 promìní v hráèské doupì.
KLUB MAMINEK
Únor 2013
Út 19. 2.
Bøezen 2013 Út 5. 3., 19. 3.
Duben 2013 Út 2. 4., 16. 4.

ètení pomáhá
ÈTENÍ POMÁHÁ!!!
Milí žáci a studenti,
pokud rádi ètete, máme pro vás
tip, jak pøeètené knihy zúroèit a pomoci tìm, kteøí to potøebují. V knihovnì jsme oznaèily vybrané knihy
logem akce ÈTENÍ POHÁHÁ. Po
pøeètení tìchto knih lze na stránkách www.ctenipomaha.cz vyplnit
kvíz o dané knize. Kredit v hodnotì 50 Kè, který za to dostanete,
mùžete vìnovat na charitu. Naše
knihovna se v minulém èísle Petøvaldských novin pøimlouvala za
projekt Už jsem ètenáø - knížka pro
prvòáèka, kterého se zúèastòují
prvòáèci ze ZŠ Petøvald! Že má
tato akce smysl, dokazuje fakt, že
se na tento projekt vybrala cílová
èástka 100.000 Kè, z které se nakoupí knihy, které dostanou i naši
prvòáèci.

PROJEKT
UŽ JSEM ÈTENÁØ
- KNÍŽKA PRO PRVÒÁÈKA
Celou akci vyhlašuje SKIP ÈR
(Sdružení knihovníkù a informaèních pracovníkù) již pátým rokem

BØEZEN - MÌSÍC ÈTENÁØÙ

na podporu ètenáøské gramotnosti. Hlavními sponzory projektu jsou
nakladatelství Triton a SKIP ÈR.
Cílem projektu je rozvoj ètenáøských návykù žákù již od prvního
roèníku školní docházky.

Motto: S námi jen all inclusive !

Do projektu pøihlašuje první tøídy
základních škol knihovna, která
pak s žáky pracuje nad rámec obvyklých knihovnických èinností.
Dìti napø. knihovnu navštìvují bìhem vyuèování a seznamují se s ní
bìhem zábavných programù. Cílem je, aby získaly pøehled o tom,
co jim knihovna mùže nabídnout,
nauèily se v ní orientovat a pøišlo
jim pøirozené jak samotné ètení,
tak trávení volného èasu v prostorách knihovny. Vyvrcholením celé
akce je slavnostní pasování prvòáèkù na ètenáøe a pøedání knížky.
Knížka to není jen tak ledajaká. Je
jí pùvodní èeská novinka, která
byla napsána a ilustrována výhradnì pro úèastníky projektu.
Nelze ji v bìžné knihkupecké síti
minimálnì tøi roky koupit. Pasovaní prvòáèci získají od knihovny
také roèní registraci zdarma.
KNIŽNÍ DAR!!!
Nabízíme zdarma zachovalé knihy.
Daroval je pán, který po rozebrání
stávajících doveze další. Knihy
jsou vystaveny v knihovnièce pøed
vstupem do knihovny.
KNIHOVNA V OBLEŽENÍ
SIMSNÙ!!!
Pokud vám chybí nìjaká kartièka
do sbírky, mùžete zkusit štìstí
v knihovnì. Úspìšní sbìratelé
u nás nechali k rozebrání své
kousky navíc.

V tento jinak bìžný mìsíc láká vìtšina knihoven na území Èeské
republiky své ètenáøe a zatím neètenáøe mezi regály na øadu akcí a
besed, snaží se vylepšovat poskytované služby, prostøedí a knihovní
fondy. Cílem všech aktivit je posilovat spoleèenský význam a prestiž èetby, propagovat èinnost knihoven a informaèních center.

ÈTENÁØSKÁ SOUTÌŽ
O NOC S ANDERSENEM
Probíhá od 1. února do 20. bøezna
2013!!!
Je urèena dìtem od 7 - 12 let!!!
Pravidla a soutìžní kar ty k vyzvednutí od 30. ledna 2013 v knihovnì. Pøihlášky na Noc s Andersenem si mohou všechny dìti ve
vìku 7-12 let vyzvednout v knihovnì od 1. února. Odevzdávat je
mohou prùbìžnì, nejpozdìji do
20. bøezna. Odevzdáním pøihlášky
nevzniká právo na úèast na Noci
s Andersenem.
Noci s Andersenem se pak zúèastní dìti, které dosáhnou nejvyššího poètu bodù v soutìži. Dìti, které se soutìže nezúèastní,
pak pouze v pøípadì, že nebude
poèet naplnìn soutìžícími dìtmi.
Soutìžit a vyhrát úèast na Noci
s Andersenem mohou letos i dìti,
které se již nìjaké Noci s Andersenem úèastnily.
Koneèné rozhodnutí o tom, kdo se
Noci s Andersenem zúèastní, padne 25. bøezna 2013.
Letošní Noc s Andersenem pøipadá na pátek 5. dubna 2013. Je
vìnovaná hrdinùm komiksu Ètyølístek.

V knihovnì Petøvald se mùžete tìšit na:
F
zavedení Wifi v prostorách knihovny
F
herní novinky v Klubu deskových
her
F
novou službu pro veøejnost –
skenování dokumentù, obrázkù, ...
F
rozšiøování nabídky zvukových
knih
F
amnestii dlužníkù a registraci
nových ètenáøù zdarma bìhem
celého mìsíce bøezna
F
odmìny pro nejvìrnìjší dìtské
ètenáøe

VELIKONOÈNÍ PRÁZDNINY
2013
28. bøezna 2013, od 10:00
Velikonoèní soutìžení a tvoøení
v knihovnì a SKS Petøvald.

NEJVÌRNÌJŠÍ
DÌTSKÝ ÈTENÁØ!!!
Pokraèování v tradici oceòování našich nejlepších ètenáøù. Cílem
této aktivity je posilovat spoleèenský význam a prestiž èetby a ocenit ty, kteøí služby knihoven nejvíce
využívají. V roce 2013 budeme
oceòovat naše dìtské ètenáøe,
kde hlavním kritériem bude poèet
pøeètených knih v roce 2012. Vybrané ètenáøe zveøejníme na zaèátku mìsíce bøezna. Odmìnu si
pak budou moci kdykoliv vyzvednout v knihovnì.

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/
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Støedisko kulturních služeb mìsta Petøvald v bøeznu zve
1605 zažívá Strážnice vpád uherských povstalcù, dùm v kterém bydlel je vypálen, a tak nachází další
azyl nejprve v Uherském Brodì a
pak v Nivnici.
V roce 1608 pøichází na bratrskou
latinskou školu do Pøerova. Je
starší než jeho spolužáci a snaží se
dohnat zameškané. To se mu díky
jeho talentu a píli podaøí.
Roku 1611 se vydává na univerzitní studia do Hebronu. Zde byl nejvíce ovlivnìn filozofem J. J. Alstedem, který se snažil shrnout poznatky všech tehdy známých oborù
do jediné encyklopedie. Jan si
tento projekt bere za svùj a zahajuje práce na Divadlu svìta - nauèný slovník nikdy nedokonèený a
Pokladu jazyka èeského. Tomuto
dílu se vìnoval až do roku 1656,
Støeda 20. 3. 2013 v 16.15
kdy shoøelo v Lešnì. Školu v Hebv Kulturním domì Petøvald
ronu nedokonèil a v roce 1613 se
Oslavíme Den uèitelù
Ve svìtì je Mezinárodní den uèitelù zapsal na univerzitu v Heidelbergu.
oficiálnì slaven až 5. øíjna. U naší Po absolvování prvního semestru
veøejnosti ponìkud upadá slavné dospìl k názoru, že školy ho už víc
nenauèí a vrátil se na Moravu.
výroèí narození Jana
Pøevážnou èást cesty absolvoval
Amose Komensképìšky, nebo vìtšinu penìz dal za
ho, kter ý popr vé
Keplerovu knihu O obìzích tìles
spatøil svìtlo svìta
nebeských. Toho po pøeètení lito28. bøezna, trochu v
val.
zapomnìní. A právì
Odmítl heliocentrický systém. Poztento den býval ztotožòován s Dnem uèitelù. Uèitelé dìji napsal dílo – Vyvrácení filososvùj svátek slaví dodnes, veøej- fie Descar tesovy a astronomie
nosti se ovšem již pøíliš nepøipomí- Koperníkovy. Tato bezpochyby zajíná. V našem mìstì je již dlouho zvy- mavá kniha opìt shoøela v Lešnì,
kem oficiálnì na slavnostním odpo- takže se už asi nikdy nedozvíme arledni v rámci oslav Dne uèitelù po- gumenty, kterými napadal Kopernídìkovat pedagogùm škol a školek kovo uèení.
a ostatnímu personálu za jejich prá- Roku 1628 musel jako zatvrzelý
ci. Vždy práce uèitelù je jednou evangelík opustit vlast a spoleènì
z tìch obtížnìjších. Ono pøedávat s dalšími bratry se uchýlil do polmoudrost a vzdìlání, která jsou to- ského Lešna. Zpìt se už nikdy nelik nutná k rozvoji osobnosti a k dal- vrátil, aè o to celý život usiloval.
šímu životu v lidské spoleènosti, je Roku 1631 vydává uèebnici latiny úkolem pro èlovìka dostateènì Brána jazykù otevøená. Obsahuje
odolného a ctižádostivého, které- nìkolik tisíc nejèastìji užívaných
mu vzhledem k tak citlivému „pra- slov, spojených do vìt a rozdìlecovnímu materiálu“, jakým bezpo- ných na jednotlivá témata. Ty popichyby dìti jsou, nemohou chybìt sovaly živou i neživou pøírodu a
i jiné vlastnosti jako je lidskost, cit- svìt èlovìka. Témata byla doplnìna názornými ilustracemi. Kniha
livost, trpìlivost, vlídnost....
V roce 2011 ministerstvo školství znamenala konec biflování a vzbuoznámilo, že chce, aby se Den uèi- dila v Evropì senzaci.
telù zaøadil na seznam významných Komenský se stal pojmem v evropdnù Èeské republiky. Uèitelé by si ské pedagogice. Kniha byla pozdìji
jistì takovou poctu zasloužili. Je- nìkolikrát pøepracována, zestruèjich povolání je spíše posláním. nìna a bylo pøidáno cca 150 názorStále více zjišují, že kantorem ne- ných instrukcí. Vznikl tak slavný
Orbis pictus. Obì knihy byly pøelomùže být každý.
Jako zvláštní dárek jsme našim ženy asi do 20 jazykù (vèetnì arabkantorùm zajistili divadelní pøed- ských).
stavení pana JANA PØEUÈILA Komenský se stal žádaným pedagogem. V roce 1641-1642 pobýval
ONE MAN SHOW.
v Londýnì, v letech 1642-1648
Malé pøipomenutí
v Elblagu uèil a pøipravoval uèebsvìtového velikána
Uèitel národù J. A. Komenský se nice pro švédské školy. V uherském Blatném Potoce pedagogicky
narodil 28. 3. 1492
v jedné z tìchto tøí lokalit: Uherský pùsobil v letech 1651-1654. Jeho
Brod, Komòa, Nivnice. Spor o ro- zahranièní mise dopadly nepøíliš
dišti dosud není rozhodnut. O bìž- úspìšnì. Jeho hostitelé trpìli faného daòového poplatníka se obce lešnou pøedstavou, že vzdìlání lze
vìtšinou pøetahují zaživa. U mimo- dostat do hlavy nìjakým zázraèným
øádných osobností tomu bývá nao- trychtýøem. Kromì pokrokových pedagogických postupù je však popak.
Roku 1604 Janovi krátce po sobì tøeba píle a motivace, což platí
zemøeli oba rodièe, byl nucen opus- dodnes… Po vypálení Lešna 1656
tit školu i Uherský Brod a uchýlit se se Komenský uchýlil do Amsterok pøíbuzným do Strážnice. Roku damu, kde 15. 11. 1670 zemøel.
Tematické besedy o cukrovce
Ètvrtek 7. 3. 2013 v 16.00 hodin
Ve spolupráci s MUDr. Chudobou
a MUDr. Kremerovou pro vás pøipravila diabetologická a edukaèní
sestra Zdeòka Èoèková posezení
a povídání o tom, co vás zajímá
i trápí.
Jak se stravovat pøi
cukrovce.
Možnost prokonzultovat a sestavit individuální jídelníèek.
Chcete zkontrolovat
inzulínové pero, èi
pomoci s glukometrem? Vezmìte je s
sebou. Každý první
ètvrtek v mìsíci v prostorách SKS

Je ménì známo, že se podstatnou
èást života zabýval, podobnì jako
mnoho jeho souèasníkù, pracemi
na perpetuu mobile. Latinské spisy
Ustavièný pohyb a Dìjiny ustavièného pohybu se ztratily. Jeho nejvìtší dílem je pravdìpodobnì
Obecná porada o nápravì vìcí lidských. Reforma svìta pomocí vzdìlání. Snaha o vytvoøení svìta bez
válek. Reakce na tøicetileté vraždìní. Stal se uèitelem národù.
Ètvrtek 21. 3. 2013 9.30 hod.
Kulturní dùm
Pohádky pana Pøeuèila
pro malé dìti
ÈERT A KÁÈA
Oblíbený tým Našeho divadla Martina Drijverová, Zdenìk Barták a
Jaroslav Doležal vytvoøil veselé
i pouèné kontaktní pøedstavení.

Autorka scénáøe i písnièkových textù, oblíbená èeská spisovatelka
Martina Drijverová, zná dobøe malé
diváky. Proto napsala pøedstavení
hravé, kde dìti jen nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlí
se s nimi, a dokonce i vstanou ze
sedadel a stávají se souèástí pohádky. Zdenìk Barták, autor hudby
k vìtšinì pøedstavení Našeho divadla, jinak geniální hitmaker, umí rozezpívat a rozhýbat celé hledištì.
Nestane se, že by dìti, by na okamžik, ztratily pozornost a zaèaly se
vrtìt. Jaroslav Doležal své loutky
kouzlí poctivì jako za starých èasù
- svými dláty a ze døeva. Je i výborný technolog, proto každá loutka podtrhuje charakter postavy
nejen vizuálnì, ale také technicky
(pohybovì). Zkrátka s jeho loutkami se krásnì hraje Janu PØEUÈILOVI i Evì HRUŠKOVÉ.
Úterý 26. 3. 2013 od 10.00
KLUB AKTIVNÍCH SENIORÙ

Jsme hraví, veselí a zvídaví… pøidejte se k nám.
Tentokrát na téma Velikonoce –
blíží se nám svátky jara, a tak si
toto setkání pøipravíme tak trochu
ve velikonoèním duchu.
Vzpomínáte ještì, jak se pletou karabáèe?
Umíte namalovat pìkné vajíèko?

Pamatuje nìjaké místní velikonoèní
tradice?
Pøijïte na setkání a navzájem oprášíme své znalosti a vzpomínky.
Každou støedu po pøedchozí dohodì - procházka po Petøvaldì a
okolí.
Start v 13.30 hod. od SKS
kontakt: dedekjan@ centrum.cz
O víkendech - plavání v Havíøovìplavenka je v SKS
Kontakt: milca8@seznam.cz
Støeda 27. 3. 2013 od 17.30
Èína - zemì nebeského Draka
Pøijïte zhlédnout živý portrét této
fascinující kultury.
Na minulých prezentacích jste
mohli zhlédnout císaøský dvùr a dozvìdìt se nìco o tradicích taoismu
a konucianismu. Nyní vás èeká virtuální prohlídka krás zemì, rùzných
míst a zajímavostí, kam „cestovky“
nejezdí.
Paní Eva Kubisová je navštívila
nejen jako turistka již ponìkolikáté
s pøíznivci tai-èi, s Èeským centrem
èínského cvièení.
V roce 2012 jela do Èíny ještì v listopadu na Olympiádu bojového
umìní, kterou poøádá International
Wuschu Federation, kde soutìžila
za naši republiku a získala mezi nìkolika tisíci úèastníky velmi dobré
umístìní ve dvou disciplínách. Jaké
to bylo na olympiádì, jak probíhá
takové svìtové mistrovství, co vše
musí adept taièi absolvovat, aby se
stal mistrem ÈR a byl vyslán na
MS, na to vše se na této besedì
mùžete zeptat Povídání bude zajímavým nahlédnutím do jednoho
roku života cvièitelky tai-èi, která
vede kurzy v Petøvaldì a Havíøovì.

J. Burová
Malé ohlédnutí SKS
za rokem 2012
Když se tak dívám zpìtnì na
naše spoleèné aktivity, setkávali jsme se èasto a vìnovali se rùzným èinnostem, chodili jsme za kulturou, sportovali, vìnovali se hrám
s dìtmi i dospìlými.
Zájezdy do divadel už jsou tradicí
– v loòském roce jsme zhlédli v ostravských divadlech tøeba operetu
Polská krev nebo muzikál Divotvorný hrnec, v našem KD skvìlé
pøedstavení kar vinského amatérského souboru K.V.A.S Drcla loktem vo kredenc, v Národním divapokraèování na str. 12
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Støedisko kulturních služeb mìsta Petøvald v bøeznu zve
pokraèování ze str. 11

dle v Praze pøedstavení Naši furianti s Jiøím Štìpnièkou a Miroslavem Donutilem.
Do Karviné se vypravila vìtšinou
mladší generace na pøedstavení
Partièky a do Bohumína zase za
Jaroslavem Duškem a jeho pøedstavením Ètyøi dohody. Opìtnì
jsme pro vás poøádali divadelní festival v našem kulturním domì - byl
to už IV. roèník Víkendu s amatéry pøehlídky amatérských divadel,
který zhlédlo okolo 550 návštìvníkù. Jedním z nejkrásnìjších pøedstavení byl zájezd do NDM Ostrava
na vánoèní hru P. Helebranda Jezulátko spojenou s vystoupením
postižených dìtí ze sdružení Bílé
holubice, které bylo nazváno Tvé
svìtlo.
V našem KD jsme nìkolikrát hostili dìtská divadla s pohádkami
o zvíøátkách i lidech.
Mohli jste se také zúèastnit koncertu MÁJOVÁKU, který byl dárkem
k 40. výroèí Klubu dùchodcù pøi
Dolu J. F. Petøvald.
Velmi oblíbené rodinné akce zaèaly už v zimì stavìním snìhulákù
a soutìžemi u SKS, pøes dìtský

karneval pokraèovaly spoluprací
s knihovnou na svátku èarodìjnic,
Dnem dìtí, na zakonèení prázdnin
turistickou hrou Po stopách Petra
z Waldu, na Drakiádì, Dnu zdraví
poøádaného v rámci Týdne knihoven, skonèily vánoèním Vypouštìním vánoèních svìtýlek a Jarmarkem.
Prázdninové akce jsme naplánovali s knihovnou tak, aby každý týden byla pro dìti pøipravená jedna
akce - tvùrèí dílny v knihovnì nebo
výlet na Dùl Michal, exkurze do vlakového depa v Bohumínì, na Radnièní vìž v Ostravì a nìkolik cyklovýletù do okolí.
Celodenní výlety byly ètyøi - jeden
o zimních prázdninách na Girovou,
pak každoroèní zájezd za kulturou
do Prahy, o prázdninách jsme se
prošli po Jeseníkách, vyjeli lanovkou nebo vyšlapali na Šerák a navštívili i zahranièí - to byl zájezd na
Oravský hrad, projížïka lodí po
Oravské pøehradì a návštìva orloje v Starej Bystrici.
V prostorách SKS jste mohli vidìt dvì výstavy - školní dìti se prezentovaly svými pracemi na téma
Zvíøe a mìsto Petøvald ve spolupráci s mìstem Jasienica u pøíleži-

tosti vydání fotopublikace se starými fotografiemi obou mìst uspoøádalo výstavu fotografií z této knihy.
Sportování - kromì cyklovýletù a
výšlapù s dìtmi jsme pøidali novou
akci, kterou bychom rádi zaøadili
mezi stálice, a to je øíjnový Petøvaldský rodinný šlapáèek.
Ti, co se zúèastnili, se vydali na
zajímavá místa našeho mìsta a
prošli si ulièky èi zákoutí, do kterých by jinak nezavítali.
Po celý rok probíhaly kurzy jógy
pro všechny vìkové kategorie - ty
jsou stálicí, už brzy oslavíme ètvrt
století jejich zahájení. Již nìkolik
let probíhají v budovì i kurzy Taièi.
Po celý rok u nás také trénovaly
a tanèily dìti z taneèního souboru
Petøvaldské srdce.
S netradièní akcí jsme vyzkoušeli I. roèník Malování v plenéru.
Amatérští malíøi se setkali na
louce za SKS a malovali náš kostelík. Výstava obrazù z plenéru právì
skonèila v knihovnì, ale nìkterá
díla ještì mùžete vidìt v prostorách SKS v místnosti è. 2 i v mìsíci bøeznu a dubnu. Obrazy kostela jsou prodejné.
Mohli jste se zúèastnit i pøednášky o Tajemství písma - o grafologii, navštívit Bazárek našich ma-

minek, zajímavým setkáváním jsou
schùzky s diabetoložkou p. Èoèkovou, která z vlastní iniciativy od
podzimu loòského roku u nás poøádá pro potøebné ve svém volném
èase jednou mìsíènì poradnu.
A nejlepší nakonec - povedlo se
od podzimu založit Klub aktivních
seniorù - (KLAS). Poèet tìch pøihlášených už se blíží ke tøicítce - scházejí se podle typu akce nìkdy na vycházce, nìkdy v SKS a pomalièku
rozjíždìjí spoleènì aktivity podle toho, co je zrovna aktuálnì k dispozici anebo co koho zajímá.
Na závìr roku jsme mìli možnost se všichni setkat na prvním
celomìstském Vánoèním jarmarku. Byla to velká akce, na které
jsme spolupracovali s knihovnou,
se školami i školkami ve mìstì.
Jeho souèástí byla i interaktivní výstava dìtské knihy v sále KD poøádána knihovnou v rámci Dne dìtské knihy, otevøení a rozsvícení
kaplièek Køížové cesty, otevøení
kostela sv. Jindøicha a svìcení adventních vìncù.
Doufám, že se vám naše akce líbily a že i letos budete jejich nadšenými úèastníky a nìkteøí i pomocníky. Protože bez vás by to urèitì nešlo.
Jolanda Inka Burová

Únorový úspìch petøvaldského florbalu
Florbal Sokol Petøvald se letos již potøetí
úèastní amatérské soutìže nazvané Podbeskydská florbalová liga. Z posledního turnaje poøádaného tradiènì ve Frýdlantu nad
Ostravicí pøijel petøvaldský celek bez jediné
prohry.
Po pr vních tøech víkendech se družstvo drželo na 10. místì z 12 úèastníkù, což bylo
adekvátní vzhledem k vìtším zkušenostem
ostatních celkù. V sobotu 2. února 2013 se
uskuteènil ètvrtý turnaj letošní sezony, ve kterém se Florbal Sokol Petøvald musel popaso-

vat s novými soupeøi. A zvládl to na výbornou.
Hned v prvním zápase deklasoval výsledkem 9:3 družstvo ze Staré Bìlé. V druhém
a ponìkud vyrovnanìjším utkání vyhrál nad
celkem z Radvanic a Bartovic 8:6 a v posledním utkání vybojoval proti velice zkušené Hrabové remízu 4:4. Právì poslední utkání dokázalo bojovnost hráèù z Petøvaldu, kteøí se za
nepøíznivého stavu 2:4 poprali o dùležitý bod
a získali ho.
Skvìlé výsledky posunuly Petøvald na 8.
místo a jsou dobrým znamením pøed posled-

ním turnajem letošní sezony. Ten se koná 23.
bøezna 2013 opìt ve Frýdlantu a vzhledem
k tomu, že situace v tabulce je velice vyrovnaná, oèekává se tvrdý boj o každý bod. V rámci
pøípravy by se pøed turnajem mìlo uskuteènit
nìkolik pøátelských utkání s celky z okolních
mìst.
Více informací o družstvu a zápasech si
mùžete pøeèíst na facebooku: Florbal Sokol
Petøvald, nebo webu: fspetrvald.webnode.cz
Kontaktní e-mail: fspetrvald@email.cz
Petr Lehner

Technické muzeum v Petøvaldì Vás srdeènì zve
l
18. – 22.

2.

l
26. 2.

l
4. – 8.

Hádej, kdo si podal inzerát
Putování v èase za zajímavými osobnostmi. Zábavný kvíz o ceny. Vhodné pro 2. stupeò ZŠ.
Když jsem já sloužil to první léto... Výstava o chovu hospodáøských zvíøat
Slavnostní zahájení výstavy v 10 h. Vstup na vernisáž zdarma.
Výstava potrvá do 31. 5. 2013. Pracovní listy pro žáky.

3.

Pøíšera z Loch Nessu
Výroba Lochnesky z PET lahví. Výtvarná dílna, pro ZŠ.

l
11. – 15.

3.

Komentovaná prohlídka výstavy Když jsem já sloužil to první léto…
Komentovaná prohlídka s autorkami výstavy Mgr. D. Podstawkovou a Mgr. J. Strakošovou.
Vhodné pro ZŠ.

l
18. – 22.

3.

Ptáèci na houpaèce - Výtvarná dílna, pro ZŠ.

Na akce je nutno se objednat pøedem. Vstupné: 10 Kè na žáka, pedagogický doprovod zdarma, veøejnost dle platného ceníku MT.
Technické muzeum Petøvald, K Muzeu 89, Petøvald l
tel.: 596 541 092 l
e-mail: petrvald@muzeumct.cz l
www.muzeumct.cz
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SPOLEÈENSKÁ
KRONIKA

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

VZPOMÍNKA
Høbitov je smutná zahrada, kde tiše pìjí
ptáci, své drahé zde èlovìk ukládá,
vzpomínat se sem vrací…
Dne 11. bøezna 2013 vzpomeneme
9. smutné výroèí úmrtí
pana Františka Kobìrského.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 12. února 2013 jsme
vzpomnìli nedožité
75. narozeniny drahé maminky,
babièky, prababièky a tety, paní
Maøenky Kothajové. 12. øíjna 2012
uplynuly 3 roky od jejího úmrtí.
A zároveò 14. ledna 2013 uplynul
1. rok od úmrtí jejího manžela, našeho otce,
dìdeèka, pradìdeèka a strýce,
pana Mikuláše Kothaje.
Na naše drahé rodièe s láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou dcery Aranka
a Xenie s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dotlouklo Tvoje srdíèko, utichl Tvùj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít dál.
Dne 15. bøezna 2013 vzpomeneme
3. výroèí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, babièka
a prababièka, paní Irena Sobková.
S láskou vzpomínají manžel Otakar,
dcera Ivanka s rodinou a syn Vlastík s rodinou.

VZPOMÍNKA
Mìl jsi nás rád a chtìl jsi ještì žít,
nebylo Ti dopøáno tu s námi být.
Dne 25. bøezna 2013 uplynou 3 roky
od úmrtí mého manžela,
pana Ladislava Hvizdoše.
Vzpomíná manželka Božena a celá rodina.

VZPOMÍNKA
Kdo Tì znal, ten vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 11. února 2013 jsme vzpomnìli 100
let od narození našeho tatínka, tchána,
dìdeèka a pradìdeèka, pana Josefa Rybáka.
Zároveò dne 6. øíjna 2013 uplyne 30 let,
kdy tragicky zahynul.
Dcera Dana a Ilona s rodinami.

Blahopøejeme jubilantùm
Františka Burová
85 let
Oldøich Dzik
85 let
Tadeáš Herman
85 let
Marta Øezáková
85 let
Našim jubilantùm pøejeme do dalších let hodnì zdraví a osobní pohody.
VZPOMÍNKA
Tìžko se s Tebou louèilo,
tìžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì stále budeme mít.
Dne 14. bøezna 2013
vzpomeneme
1. výroèí úmrtí
našeho drahého
pana Petra Kochana.
S láskou a úctou vzpomínají
za celou rodinu
maminka Naïa
a manželka Marcela s dìtmi.

Narozené dìti
Vojtìch Bìhal
Ema Springerová
Bára Strachová
Jan Šoch
Alex Vasko
Rodièùm blahopøejeme k narození
dìátka.

Zemøeli obèané
Jindøich Dvorok
Jiøina Hloušková
Ladislav Hrùša
Robert Kenša
Olga Maøecová
Soòa Sobotková
Pozùstalým vyslovujeme
upøímnou soustrast.

71 let
78 let
91 let
80 let
85 let
37 let

VZPOMÍNKA
Dne 14. února 2013 uplynuly 4 roky
od úmrtí pana Miloše Farany z Petøvaldu
u Karviné, který by se dne 21. února
2013 dožil 87 let.
S láskou vzpomíná manželka Zdenka,
dcera Jaroslava a syn Vladimír s rodinami.

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

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 23. února 2013 jsme vzpomnìli
30. výroèí úmrtí
paní Jarmily Czyžové z Petøvaldu
a dne 21. øíjna 2013 vzpomeneme
15. výroèí úmrtí pana Eduarda Czyže.
Zároveò s bolestí v srdci oznamujeme,
že po tìžké nemoci dne 4. února 2013
zemøela jejich dcera, paní Irena Rišková.
Za celou rodinu vzpomíná dcera a sestra
Jarmila Bartalosová.

14

PETØVALDSKÉ NOVINY
VZPOMÍNKA
Dne 14.února 2013 jsme vzpomnìli
10.výroèí úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka, dìdeèka a tchána,
pana Josefa Dohnala.
S láskou vzpomínají manželka Anna,
synové Rostislav
a Petr, dcera Šárka s rodinami.

Žena ve vìku 43 let,
nekuøaèka, hledá podnájem.
Tel.: 739 442 642

KULINÁØSKÉ OKÉNKO
Bulharská pomazánka
300 g dietního salámu, malý rajský protlak,
malá tatarská omáèka, kyselá okurka, cibule.
Salám umeleme na masovém strojku nebo nastrouháme na struhadle. Pøidáme jemnì nastrouhanou okurku, rajský protlak, tatarku a
jemnì nakrájenou cibuli. Vše umícháme.
Èertova pomazánka
Velký uzenáè nebo uzená makrela, 50 g majolky, 2 natvrdo vaøená vejce, sladkokyselá
okurka, paprika sterilovaná v oleji, kousek
cibule, hoøèice, citronová šáva, sùl.
Rybu peèlivì vykostíme, zbavíme kùže a maso

BLAHOPØÁNÍ
Dne 21. února 2013 oslavili krásných 60 let manželství
„Diamantovou svatbu“ manželé Josef a Anna Motlochovi.
Do dalších spoleèných let hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti jim
ze srdce pøejí dcera Anna s manželem Josefem, syn Petr
s manželkou Vìrou, vnuèka Martina s manželem Daliborem, vnuci
David s manželkou Ivetou a Petr, pravnouèata Jiøí, Markéta a Davídek.

spolu s vejci, cibulí a okapanou paprikou umeleme. Smìs spojíme majonézou, pøidáme na
kostièky nakrájenou okurku, ochutíme hoøèicí,
citronovou šávou a solí. Necháme proležet.
Dobrá pomazánka na chlebíèky
2 vejce, 100 g šunkového salámu, 1 menší
cibule, 2 tavené sýry nebo 4-5 trojúhelníèkù
taveného sýra, 1-2 lžíce majolky, 1 lžièka
hoøèice.
Na velmi malé kostièky nakrájíme šunkový salám, cibuli a vejce uvaøená natvrdo. Pøidáme
tavený sýr, majolku a hoøèici a dùkladnì promícháme.
Jednoduchá èesneková pomazánka
na chlebíèky

1 pomazánkové máslo bez pøíchuti, 1-2
stroužky èesneku, asi 2 lžièky majolky. Do
pomazánkového másla dáme utøený èesnek, pøidáme majolku a utøeme.
Mažeme na chlebíèky a zdobíme nejlépe loveckým salámem, èervenou a zelenou paprikou. Pomazánka slouží jako základ na chlebíèky nebo jednohubky.
Jednoduchá krabí pomazánka
250 g krabích tyèinek, 3 vejce natvrdo, 1 tatarská omáèka, citron a pórek na ozdobu.
Krabí tyèinky necháme rozmrazit, pokrájíme
na drobné kousky, pøidáme nakrájená nebo
nastrouhaná vajíèka, promícháme s tatarkou a
mažeme na veku.

KAMENICTVÍ
PLOSZEK

Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobù,
broušení terasa, pracovní desky.

www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377

PETØVALDSKÉ NOVINY
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VÝKUP KOVÙ
NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY !!!
MÌÏ
HLINÍK
MOSAZ
BRONZ
NEREZ
ŽELEZO

až 132,až 32,až 80,až 100,až 30,až 7,-

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

Provozovny:

Petøvald, Šenovská 641
Po – Pá: 7:30 – 15:30 | tel: 603 988 517
Ostrava – Vítkovice, ul. Nerudova
Po – Pá: 8:00 – 16:00 | tel: 732 674 085
Havíøov, Stanièní 1566
Po – Pá: 8:00 – 16:00 | tel: 733 189 202
Všechny provozovny jsou vybaveny digitálními váhami
www.metalfaktor.cz

V provozovnì Havíøov
vykupujeme železo i papír !!!
Zde také disponujeme AUTOVÁHOU.
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Dotaci na nový kotel už mám doma.
A co Vy?

Nezaspìte šanci!

www.lokalni-topeniste.cz

Secondhand

Srdeènì vás zvu
do novì otevøené prodejny
v Petøvaldì na ulici Na Pùstkách
(u ZŠ Masarykova).
Prodejna bude otevøena
od 1. 3. 2013
ve dnech pondìlí až pátek
od 9:00 do 17:00 hod.
Provozovatel KULTURNÍHO DOMU PETØVALD firma

WEGARESTs.r.o.
Nabízí rozvoz obìdù (menu)
v rámci mìsta nejen pro dùchodce a jednotlivce,
ale i pro malé a vìtší firmy i mimo mìsto Petøvald.
Po – Pá mezi 10:30 – 12:00
Vybrat si mùžete ze 4 druhù jídel
s cenami již od 74,- Kè i s dovozem.
Firmám nabízíme množstevní slevy!!!
Informace na èísle: 605 548 423, nebo obedy@kdpetrvald.cz
www.kdpetrvald.cz

Taxi Simir v Petøvaldì
Doprava W Passat.
Nástupní taxa 15 Kè.
Obèanské jízdné 18 Kè/km.
Senioøi, ZTP, Perzo 10 Kè/km.
Doprava k lékaøi 13 Kè/km.
Doprava do práce z práce 13 Kè/km.
Minimální cena jízdného 50 Kè.
Èekání 2 Kè/min.
Dálkové jízdné 13 Kè/km,
na otoèku cesta zpìt zdarma.

NON-STOP
www.Taxi-Petøvald.cz
Tel.: 722 344 144

KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ
IÈO:74447971,
E-mail: kominictvi1@seznam.cz Tel.: 605 379 799
Pravidelná kontrola spalinových cest 330,- Kè,
vložkování, frézování, èištìní komínù a kouøovodù,
veškeré další kominické práce. NÍZKÉ CENY

MASÁŽE

V Petøvaldì, Odborù 1180
provádíme regeneraèní
a rekondièní masáže.

Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Øešíme potíže
s krèní, hrudní, bederní páteøí i s klouby ramen, loktù, kyèlí, kolen,
srovnání délky nohou atd... Pracujeme rùznými metodami:
Dornova metoda, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing,
lymfatická masáž, atd...

Lze se kontaktovat na tel. èísle 777 781 811
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz
//www.sweb.cz/dzpc.reiki

AŠ Petøvald provádí
výcvik v øízení na skupinu „B“.

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

ZÁMEÈNICTVÍ Vala & Tøos
Møíže - vrata - ploty - zábradlí - schodištì - brány
a ostatní zámeènické práce na zakázku.
Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Pøijedeme, zmìøíme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za pøimìøené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

Petøvaldské noviny, mìsíèník, vydává mìsto Petøvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petøvald. IÈ: 00 297 593. www.petrvald.info. E-mail:
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