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Informace pro občany

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Kamile Vyšenkové, majitelce Tiskárny Na Kamčatce, a pracovnici tiskárny p. Elen Laštůvkové
za 22 letou spolupráci při vydávání
Petřvaldských novin. Na začátku
roku 2013 oznámila p. K. Vyšenková, že ukončí činnost firmy ke dni
31.3.2013. Vypsali jsme výběrové řízení a od 1. 4. 2013 bude vítězná firma Tiskárna Kleinwächter

z Frýdku-Místku zpracovávat a vydávat náš měsíčník PN. Noviny
budou ve stejném formátu, celobarevné a na základě výběrového
řízení podstatně levnější. Ještě
jednou srdečné poděkování Tiskárně Na Kamčatce za velmi dobrou a kvalitní spolupráci. Přejeme
p. Vyšenkové a p. Laštůvkové mnoho zdraví a pracovní spokojenosti
na novém pracovním místě. JaS.

Z obsahu:

p. Vyšenková

p. Laštůvková

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

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

zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2013/2014, a to

v úterý 14.května a ve středu 15.května 2013 od 8. do 16. hodiny.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonní zástupci dětí
vyzvednou od pondělí 6.května 2013 na vybrané mateřské škole denně v době provozu
2. května 1654 (Březiny) od 6 do 16 hodin,
K Muzeu 257 (u kostela) od 6 do 16 hodin,
Závodní 822 (Pustky) od 6.30 do 16 hodin,
Šenovská 356 (Nová Dědina) od 6 do 16 hodin.
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a pediatrem potvrzený evidenční list
dítěte odevzdají zákonní zástupci dětí u zápisu 14. nebo 15. května 2013
na pracovišti 2. května 1654 (Březiny).
K docházce se přihlašují děti zpravidla od tří let věku.
Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Jiřina Budíková, ředitelka mateřské školy

• Sbírka použitého
ošacení
• Očkování psů
• Zápis
do mateřské školy
• Zájezd do Vídně

TERMÍN UZÁVĚRKY
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
Č. 5 JE

9. KVĚTNA 2013

OČKOVÁNÍ
PSŮ
Termín:

28. května 2013
Stanoviště:
zastávka U Kaple
- 08.00–08.30 hod.
u hřiště HEPO			
- 09.00–09.30 hod.
Podlesí, prostranství u fa TRIAS
- 10.00–10.30 hod.
Březiny, hasičská zbrojnice		
- 11.00–12.00 hod.
Městský úřad			
- 13.30–16.00 hod.
Cena očkování: 120,- Kč
Možnost zakoupení tablet na
odčervení i antiparazitálních prostředků.
Každý pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem.
Psa musí předvést osoba fyzicky
způsobilá k zajištění potřebné
fixace zvířete při očkování. Chovatel předloží průkaz o očkování
k dalšímu záznamu.
Dana Szotkowská,
referent odboru výstavby a ŽP
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Ztráty a nálezy
V březnu 2013 byl na MěÚ Petřvald odevzdán tento nález:

Místo nálezu:
Petřvald ul. Šachetní

• Černá koženková taška s uchem
na rameno s obsahem (igelitová
taška v hliníkovém obalu, krém
na holení, balzám po holení,
šroubovák, kondomy, kosmetické tašky, letáky).

Majitel se může informovat
v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na
čísle 596 542 905

UPOZORNĚNÍ REDAKČNÍ RADY
Příspěvky do Petřvaldských novin (mimo příspěvků do společenské kroniky – vzpomínky, blahopřání) jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátu WORD.
Děkujeme za pochopení. 			

red.

Bc. Ivana Rajdusová

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 2. ČTVRTLETÍ 2013
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Květen

Červen

7.,8.

4.,5.

14.,15.

11.,12.

21.,22.

18.,19.

28.,29.

25.,26.

PET láhve
16. května

ODPADOVÉ OKÉNKO Č. 4/2013
KOŠÍKY NA BIOODPAD
Do zkušebního provozu byly do bytů v panelové zástavbě na ulici
Březinské dány plastové košíky včetně biosáčků určené k ukládání
biologicko rozložitelného odpadu z domácností. Naplněné sáčky se
pak odkládají do hnědých kontejnerů s označením BRO.
D.Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP

13. června
Papír
9. května
6. června

Biologickorozložitelné komunální odpady

Sklo

6., 7.,13.,14.,20., 21., 27. a 28. května

15. května

3., 4., 10., 11., 17., 18., 24. a 25. června

12. června

Jak v našem městě třídíme odpad?
Celkem 299 obcí a měst z Moravskoslezského kraje je zapojeno do systému EKO-KOM, soutěží
ve výtěžnosti tříděného odpadu.
Soutěž konkrétně hodnotí množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce.

ném sběru využitelných složek.
Hodnotí se také systém hospodaření s odpady pro občany. Porovnání obcí se provádí především
na základě údajů poskytovaných
obcemi do systému EKO-KOM
v rámci jejich pravidelného vykazování.

výtěžnosti za rok 2012 v kg na
osobu. Z nabízeného materiálu
jsme se dozvěděli, že v tabulkách
s obcemi a městy nad 4 000 obyvatel bylo vyhodnoceno celkem
42 měst a obcí. Naše město se
umístilo na pěkném „předposledním místě“ – 41. v pořadí.

V soutěži jsou každoročně vyhodnoceny aktivity obcí a měst
v oblasti nakládání s komunálním
odpadem, to především v třídě-

A jak dopadlo naše město
v této soutěži v roce 2012? Dne
26. 3. 2013 vydala společnost
EKO-KOM pořadí měst a obcí dle

Je to jistě důvod k zamyšlení. A co je důležité, mělo by nás
to motivovat k třídění odpadů.
Stále (ještě aktuálněji) platí, že

Přišel nám dopis…
Jelikož na únorovém zasedání
zastupitelstva města padl dotaz
občanů žijících v lokalitě Zimný
důl ohledně vlivu těžby uhlí a jeho
vliv na životní prostředí v této části
města, požádali jsme o vyjádření
společnost OKD Karviná. Odpověď vám předkládáme:
„Vážený pane místostarosto,
na základě Vašeho dopisu ze
dne 12. 3. 2013 Vám poskytujeme následující sdělení k problematice vlivu těžby uhlí v oblasti
„Zimný důl“ na katastru města
Petřvald.
Důl Karviná v současné době
neprovádí žádnou hornickou činnost na katastru města Petřvald

a ani vlivy z realizované hornické
činnosti nezasahují do Vašeho
katastru.
Co se týče dlouhodobějšího
výhledu, Důl Karviná předloží do
konce letošního roku na MŽP
Oznámení o záměru pokračování
hornické činnosti na lokalitě Lazy
Dolu Karviná po roce 2015 v rámci posouzení vlivů této činnosti
na ŽP procesem EIA. V současné době se upřesňují plánované
plochy k dobývání, ze kterých se
následně vypočte rozsah ovlivněného území.
S pozdravem
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D., ředitel“.

do budoucna se budou zvyšovat
poplatky za uložení odpadů na
skládky, popřípadě spalování.
Pokud se nenaučíme lépe třídit
odpad, budou se zvyšovat i poplatky, které budou vybírány od
nás občanů. A to není ta správná cesta. Raději třiďme odpad
a veďme k tomu i další generaci.
Je to pro naše i její dobro.
J. Skálová, starostka města
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Zeptali jsme se za vás Ing. Zuzany Sáňkové,
referentky odboru výstavby a ŽP:
1. Jak je to s kácením dřevin
na pozemcích města?
Stromy ve městech jsou, na
rozdíl od dřevin rostoucích v přírodě, stresovány mnoha faktory,
které limitují jejich růst a vývoj.
Městské prostředí je více znečištěné výfukovými plyny a zvýšenou
prašností, jsou zde nejen větší výkyvy teplot, nižší vzdušná i půdní
vlhkost, ale i intenzivnější osvětlení vlivem pouličních světel, což
má na zeleň rovněž negativní vliv.
Dřeviny, které byly v minulosti vysazovány často náhodně, rostou
v mnoha případech na stanovištích, kde je výrazně omezen rozvoj
jejich podzemních i nadzemních
částí a to okolní zástavbou nebo
zpevněným povrchem zasahujícím

až do kořenové zóny dřevin. Kolem
silnic navíc dochází ke kontaminaci půdy posypovou solí a mnohdy
i k mechanickému poškození dřevin vlivem provozu nebo údržby na
místních komunikacích, čímž vznikají otevřené rány pro vnik patogenních organismů.
Tyto extrémní podmínky způsobují, že stromy ve městech rychleji stárnou a ztrácejí svoji vitalitu.
Rozeklané, proschlé, přestárlé či
napadené dřeviny mohou být pro
kolemjdoucí nebezpečné a ohrožovat je možným pádem, přestože
na první pohled není nic patrné.
Pravidelná péče o zeleň je tedy
nezbytnou prevencí. Ošetřováním
dřevin je možné předejít problémům a pozdějším technicky i fi-

nančně náročnějším opatřením,
avšak někdy může být zdravotní
stav stromu natolik špatný, že
se nevyplatí investovat do stabilizačních zásahů a je vhodnější
přistoupit k jeho kácení.
Kácením však péče o zeleň
nekončí, naopak je třeba za vykácené dřeviny naplánovat vysázení
nových, přičemž jedním ze základních předpokladů úspěšně zvládnuté výsadby a dosažení pokud
možno co nejrychlejší, nejvyšší
a dlouhodobé funkčnosti vysazených dřevin je výběr vhodného
druhu dle podmínek konkrétního
stanoviště a zajištění následné
péče v průběhu několika prvních
let po výsadbě.

2. Jak je to s náhradní výsadbou ve městě?
Orgán ochrany přírody a krajiny může žadateli o kácení uložit
za pokácené dřeviny náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické
újmy vzniklé kácením. Náhradní
výsadbu je možné nařídit na pozemcích ve vlastnictví žadatele
o kácení nebo ve vlastnictví města. V rámci takto uložené náhradní výsadby by měly být v rozmezí
cca jednoho roku realizovány nové
výsadby na pozemcích města Petřvald, konkrétně například v „Parčíku u bludných balvanů“ na ulici
Družstevní, v parkové části pod
knihovnou, na městském hřbitově nebo u panelových domů na
ulici Březinské.

Mezi viditelné defekty, které poukazují na zhoršený zdravotní stav dřevin, patří např.: praskliny, dutiny, boule, dřevokazné houby a pod.

Bič na černé skládky – ZmapujTo
Záleží vám na vzhledu své
obce? Narazili jste na svých procházkách po okolí svého domova na nějakou černou skládku
nebo víte o nějaké v okolí svého
bydliště? Pomozte s jejím odhalením! Díky ekologickému projektu ZmapujTo, jehož úkolem je přispět k řešení problému nelegálních skládek v České republice,
nyní můžete nahlásit existenci
černé skládky nebo i přeplněného kontejneru přímo na místě
pomocí „chy trého“ mobilní ho
telefonu resp. mobilní aplikace
ZmapujTo (v současnosti dostupné pro platformy Android a iPhone) nebo přes webový formulář
na stránkách www.ZmapujTo.cz.
Tento web usnadňuje občanům
i obcím boj s černými skládkami
tím, že shromažďuje informace

o nelegálních skládkách na jednom místě.
Naše obec se rovněž zapojila
do tohoto projektu, díky kterému
má možnost efektivněji spravovat černé skládky na svém území, neboť vaše hlášení se po
nezbytné kontrole automaticky
objeví na mapě černých skládek
na webu ZmapujTo.cz a jsou také
zobrazena v administraci našemu úřadu. My tak můžeme na
základě obdržených informací
zjednat nápravu. Tím, že se černá skládka včas objeví a odstraní, se zabrání jejímu dalšímu rozrůstání. Tím se snižují i náklady
na její likvidaci, zároveň se snižuje riziko vážnějšího poškození
životního prostředí a v neposlední řadě je tak chráněna bezpečnost dětí i zvířat.

Další informace o mapování
černých skládek naleznete na
www.ZmapujTo.cz
Černou skládku můžete také
nahlásit na odbor životního pro-

středí městského úřadu na telefonní číslo: 596 542 909
Zpracovala: Ing. Zuzana Sáňková,
referent odboru výstavby a ŽP,
zdroj: www.ZmapujTo.cz
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INFORMACE
K SLAVNOSTNÍM OBŘADŮM
Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá
v obřadní síni slavnostní obřady
– vítání občánků, jubilejní svatby
a setkání s jubilanty.
Srdečně zveme občany, kteří
oslaví životní jubileum, jubilejní
svatbu anebo mají zájem o vítání občánků.

Tyto uvedené slavnostní obřady se konají v sobotu v obřadní
síni MěÚ Petřvald, jejich konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout na matrice (osobně nebo na
níže uvedeném kontaktu).

Vítání občánků
– slavnostní zápis
Slavnostní obřad probíhá pro
každé dítě samostatně. V obřadní síni máme pro dítě připravenou
kolébku.

V sobotu 16. března 2013 přijali pozvání KPOZ jubilanti, kteří
v 1.čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea. Na čestná místa v obřadní síni usadila
matrikářka Iva Tomková všechny pozvané jubilanty. V oficiální
části přednesla slavnostní projev
členka rady města paní Valérie
Pěršalová a přednesem veršů sametového alba pohladila po duši
Mgr. Šárka Němcová. Svůj projev
ukončila p. Pěršalová přípitkem
na počest všech jubilantu s přáním štěstí, zdraví a životní pohody.

Pod taktovkou hudebníků zpěvačky Ľ. Oczkové, varhaníka K. Jaši
a houslisty O. Zemánka si společně zazpívali ,,živijó“. Jubilanty potěšili svým programem i žáci LŠU
pod vedením paní Blanky Ryšánkové. Jako každé narozeniny se
ani tyhle neobešly bez malého dárečku a kytičky. Všichni přítomni
odcházeli spokojeni a s úsměvem
na rtech. Přejeme všem jubilantům pevné zdraví a spokojenost
do dalších let.
Za KPOZ Mgr. Šárka Němcová

Kontakt na matriku:

Jubilejní svatby
- zlatá svatba

JARNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ
V OBŘADNÍ SÍNI

- 50. výročí

Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz

- smaragdová svatba - 55. výročí
- diamantová svatba - 60. výročí

Těšíme se na setkání s vámi.
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

PODĚKOVÁNÍ
Upřímné a milé poděkování Městskému úřadu Petřvald za pěkné přivítání a poděkování občanům, kteří slaví své kulaté narozeniny
od osmdesátky. Děkujeme a velmi si toho vážíme. Rovněž děkujeme
za pěkné vystoupení dětí z místní hudební školy, kytičku a knížku s obrázky Petřvaldu do roku 1945.
Olga Tomicová

SDH Petřvald-Březiny
zve všechny fanoušky a příznivce hasičských
soutěží k 1. kolu v požárním sportu! Neváhejte
a přijďte podpořit hasičská družstva, která budou
soutěžit v disciplínách běh na 100 m s překážkami
a požární útok.

Zleva sedící: p. Olga Tomicová, p. Oldřich Dzik, p. Zdeněk Šlachta,
p. Jenovefa Šplichalová, p. Věroslav Konderla a p. Vlasta Vicherková.
Zleva stojící: p. Mgr. Šárka Němcová, p. Valérie Pěršalová a p. Ivana Tomková

Vzpomínka
na osvobození Petřvaldu
Dne 1.5.2013 v 10.30hod. si připomenou členové KSČM u pomníku Rudoarmějců 68. výročí osvobození města Petřvaldu. Položením květů uctíme oběti našich osvoboditelů, kteří položili svůj
život za naši svobodu.
Srdečně zveme všechny občany.

Termín: 8. 5. 2013 v 9.00 hod.
Místo: prostranství před Sokolovnou

Zastupitelé města za KSČM.

Den učitelů se konal v našem městě 20. března 2013
Tento den se sešli v kulturním domě všichni pedagogové
a správní zaměstnanci školských
zařízení z našeho města ke společné oslavě svátku Dne učitelů.

V úvodu vystoupila paní starostka Jarmila Skálová, která
nejdříve přivítala hosty z polské
Jasienice a poté oslovila všechny přítomné projevem, ve kterém

Zprava: Mgr. L. Polková, Ing. M. Polochová,
Mgr. J. Budíková, J. Skálová, Ing. Z. Kozlovská

učitelům poděkovala za kladný přístup k výchově mladé generace.
Také předala poděkování všem
správním zaměstnancům za ochotu a snahu vytvářet co nejlepší

podmínky pro vzdělávání petřvaldských žáků. Také paní ředitelka
ZŠ a ZUŠ Ing. Z. Kozlovská spolu
s ředitelkou MŠ Mgr. J. Budíkovou
přednesly poděkování všem svým
zaměstnancům.
Setkání bylo o to vzácnější, že mezi přítomné
zaví tal pan Jan Přeu čil spolu se svou ženou
Evou Hruškovou, kteří
své umění předvedli další
den dětem z mateřských
škol a prvních tříd. Bylo
to velmi milé a srdečné
setkání.
Těšíme se na další
společné posezení.

Zprava: Mgr. J. Budíková, J. Skálová, Ing. Z. Kozlovská
(Foto P. Římánek)

JaS
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Z jednání Odborového klubu
důchodců PS a ÚK závodu
J. Fučík v Petřvaldě, které se ko-

nalo v Kulturním domě v Petřvaldě dne
19. března 2013
Vybíráme…
Předseda klubu důchodců
pan Lubomír Broda zahájil členskou schůzi a přivítal všechny
přítomné. V úvodu vystoupili žáci
ZŠ a ZUŠ Školní 246 Petřvald.
Poté následovalo vyhodnocení
akcí uskutečněných v roce 2012.
25. února se konal společenský večírek klubu důchodců (KD)
za účasti cca 80 osob. Všichni
se s dobrou náladou při výborné
hudbě dobře bavili.
21. března se konala členská
schůze KD, na které byl zhodnocen uplynulý rok 2011.
17. května byl uspořádán autobusový zájezd se zastávkou ve
Vsetíně ve výrobním družstvu IRISA, které vyrábí vánoční ozdoby
do celého světa. Po ukončení exkurze zájezd pokračoval do lázeňského města Luhačovice.
V termínu od 23. do 30. června se uskutečnil týdenní pobyt
v horském hotelu Súkenická. Celkem 34 osob si užívalo hezkého

počasí, procházek v přírodě, výborné stravy, pěkného ubytování
a zábavy.
Další akcí byl autobusový zájezd do památní ku Ostravské
operace v Hrabyni. Po prohlídce
památníku zájezd pokračoval na
zámeček v Raduni a poté do Hradce nad Moravicí.
12. září proběhla druhá členská schůze klubu důchodců, na
které si klub připomněl 40. výročí
založení. Součástí oslav byl koncert Májováku, který se uskutečnil 15. září ve spolupráci s městem Petřvald v Kulturním domě
v Petřvaldě.
Poslední akcí bylo setkání jubilantů pro rok 2012, které se
uskutečnilo 12. září v restauraci
U Mokroše.
Po zhodnocení činnosti klubu
důchodců byla schválena zpráva o hospodaření, revizní zpráva
za rok 2012 a rozpočet pro rok
2013. K datu 1. 1. 2013 má klub
důchodců celkem 98 členů.
red.

Víte, že …
v březnu 2013 byli obohaceni naši pedagogové o nový interiér sborovny na ZŠ Školní 246?
Je to dárek pro jejich kvalitnější pracovní zázemí za cca 140 000,- Kč.
Interiér byl renovován po 50. letech.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Základní organizace Českého svazu žen v Petřvaldě na Podlesí
pořádala dne 11. března 2013 slavnostní posezení s pohoštěním
u příležitosti MDŽ. Připomněly jsme si vznik a význam MDŽ. Krátkou reportáž na toto téma přednesla p. Konečná. Za obětavou práci
pro svaz žen byly k MDŽ vyznamenány medailí tyto členky základní
organizace: p. Alena Kukučová, p. Irena Uhrová, p. Marie Tomoszková a p. Marie Medňanská. Kulturní program k této akci zajistila
p. Kochová, vychovatelka ze ZŠ Masarykova. Děti zatančily a zazpívaly přítomným členkám. Spolupráce s dětmi ze školní družiny
probíhá již druhým rokem a jejich vystoupení má mezi členkami
svazu žen velký úspěch.
L. Broda – předseda organizace, Z. Novotný a J. Skálová – starostka města

Dáša Tomášková, ZO ČSŽ a Hermína Kochová,
vychovatelka na ZŠ Masarykova

TECHNICKÉ MUZEUM V PETŘVALDĚ VÁS SRDEČNĚ ZVE K NÁVŠTĚVĚ
13. - 17.5.
Netradiční zvířátka
Výroba zvířátek z odličovacích tampónků
1.st. ZŠ
20. - 24. 5.
Biologické invaze aneb vetřelci útočí
Beseda s přírodovědkyněmi Muzea Téšínska Mgr. D. Podstawkovou
a Mgr. J Strakošovou
1. a 2. st. ZŠ, SŠ
Pro žáky a studenty jsou připraveny pracovní listy a ukázky přírodnin.
27. - 31. 5.
Za krásami erbů a městských znaků
Poznáváme historii našeho regionu
Akce k 65. výročí založení Muzea Těšínska
Soutěž, vhodné pro 4.-5. třídy a 2. st. ZŠ

Na akce je nutno objednat se předem
Vstupné: 10 Kč za žáky, pedagogický doprovod zdarma,
veřejnost dle platného ceníku MT.
Technické muzeum Petřvald
K muzeu 89, Pretřvald
Tel.: 596 541 092
e-mail: petrvald@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz
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Přišel nám dopis…
Beseda s „naší cestovatelkou“
Když jsme se dozvěděli, že se
paní Helena Ševčíková, jedna z našich pečovatelek, vrátila z exotické dovolené v Thajsku, nezaváhali
jsme a požádali ji o rozhovor. Nejen
ze zvědavosti, ale i z důvodů vzdělávacích. Uvítali jsme její ochotu podělit se s námi o své čerstvé dojmy.
Při čaji i kafí čku, nad mapou a dokumenty, které s se-

bou přivezla, jsme vyslechli hodně zajímavého. Žasli jsme nad
exotickou krásou u moře i dobrodružstvím při projížďce pralesem na slonech. Mnohé jsme
se dozvěděli o cenách potravin
na tržištích i v obchodech, o čistotě a pestrosti nabízeného čerstvého ovoce i mořských plodů.
Byli jsme uchváceni vyprávěním
o pověstném mostu nad řekou

Kwai, kdy je před příjezdem vlaku nutno zcela tržiště přemístit.
Máme přislíbenou projekci mnoha fotografií.
Paní Heleně mnohokrát děkujeme, že společně s námi strávila
svůj čas. Uvítáme každou příležitost k získávání dalších zajímavostí, pokud nám je někdo nabídne,
ale hlavně za námi přijede. Je nás
stále více, jejichž mobilita se zhor-

šuje, takže jsme vlastně izolováni
od veřejného dění ve městě.
Sami se snažíme o aktivitu, jednou týdně se scházíme
v jedné suterénní místnosti, kde
hlavně při zpěvu, za doprovodu
„našeho harmonikáře“ Václava,
alespoň na chvíli zapomínáme
na trampoty, které jsou doprovodným jevem stáří.
jj

8. března 2013
se konala schůze Klubu důchodců Petřvald - Březiny
Vybíráme…
Předsedkyně klubu důchodců
paní Naděžda Zientková zahájila
členskou schůzi a přivítala všechny přítomné. Poté zhodnotila činnost klubu důchodců v roce 2012.
Členové klubu důchodců se

zúčastnili výroční členské schůze
s oslavou MDŽ. Také stavěli a káceli májku. V červnu se konal zájezd do Nového Jičína s prohlídkou
Muzea kloboučnictví. Poté jsme
navštívili Nošovice, kde proběhla exkurze do pivovaru. Další akcí

byl Den horníků, kde se při hudbě
pana Pěgřímka všichni dobře bavili. Poslední akcí byly Rybí hody
a Mikuláš s čertem a andělem.
V závěru paní N. Zientková
poděkovala členům výboru KD
a ostatním, kteří se aktivně podí-

leli a pomáhali při zajišťování akcí
a svou účastí přispěli ke zdárnému
plnění všech akcí. Také poděkovala městu Petřvald za dobrou spolupráci a celkovou pomoc.
V roce 2012 měl klub 77 členů.
red.

OKÉNKO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Cyrilometodějské jubileum
Rok 2013 je pro Českou republiku ve znamení velkého výročí. Uplyne 1150 let
od příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Poutní
místo Velehrad je národní, duchovní, kulturní i vzdělávací kolébkou našeho národa.
Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny v květnu 2012 v Římě. V České
republice začaly oslavy v den státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů
na Velehradě a pokračují Setkáním kultur v Mikulčicích
24. - 26. května 2013. Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech 4. - 5. července
2013 v rámci státního svátku ČR již tradičním projektem Dny lidí dobré vůle.
Než se tak ale stane, čeká nás velké množství projektů – výstavy, konference,
přednášky, semináře, bohoslužby, vzdělávací i interaktivní programy pro děti
a mládež, soutěže a řada dalšího.
Podrobné informace na: www.cyrilametodej.eu a www.velehrad.eu.

Cyrilometodějské oslavy se konají pod záštitami:

kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského • Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, předsedy Národní
komise k přípravě cyrilometodějského jubilea • Vladyky Kryštofa, arcibiskupa pražského, metropolity Pravoslavné církve v českých
zemích a na Slovensku • RNDr. Petra Nečase, předsedy vlády ČR • Milana Štěcha, předsedy Senátu PČR • Miroslavy Němcové,
předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR • Mgr. Aleny Hanákové, ministryně kultury ČR • prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M.,
ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR • Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí ČR • prof. Ing. Jiřího Drahoše,
DrSc., dr.h.c., předsedy Akademie věd ČR • MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje • Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana
Olomouckého kraje • JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje • prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., rektora Univerzity
Karlovy v Praze • doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity • prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc., rektora
Univerzity Palackého v Olomouci.

Děkujeme našim kamarádům ze 4. C třídy
ZŠ a ZUŠ Petřvald odloučené pracoviště Závodní 822 za krásně strávené chvilky v jejich
třídě. Pod vedením vedoucí učitelky Miluše
Wasilové si pro nás připravili hranou pohádku
Rozum a štěstí od Františka Hrubína. Divadelní představení v krásných kostýmech se nám
opravdu moc líbilo. Díky možnosti seznámit
se s prostředím školy, která bude tou jejich
školou už za půl roku, to byla zejména pro
předškoláčky z naší mateřské školy návštěva velmi podnětná a zajímavá.
Moc se už těšíme na další společné akce!
Ludmila Weidlová, vedoucí učitelka MŠ Závodní
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Den bezpečnějšího internetu
Dne 27. března 2013 na naší
škole proběhl projektový den s názvem Den bezpečnějšího internetu. Škola se tak připojila k mezinárodnímu Dni bezpečnějšího
internetu, který letos oslavil své
desáté výročí. V České republice
ho svými aktivitami podporuje
mj. Národní centrum bezpečnějšího internetu. Cílem projektu je
uvědomění si vlastní zodpovědnosti ve světě internetu nejen
vůči sobě, ale také k ostatním
uživatelům. Každý z nich by měl
chránit své soukromí, ale také zároveň respektovat práva dalších
a v online prostředí dodržovat základní pravidla netikety, slušného chování na internetu. Více na
www.saferinternet.cz
Pro žáky 2. stupně byla v průběhu projektového dne připravena celkem čtyři stanoviště, kterými děti pod dohledem svých
třídních učitelů procházely a seznamovaly se z různých pohledů
s problémem kyberšikany a dalšími negativními jevy spojenými
s rozvojem moderních technologií.
Vrchní inspektor Miroslav Kolátek
z Preventivně informační skupiny Karviná žákům představil problematiku kyberšikany ve světle
právních předpisů a autentických
zkušeností z již řešených případů
z vlastní praxe.
Po zhlédnutí krátkého videa
o kyberšikaně na dalším stanovišti následovala diskuze o příči-

nách a důsledcích takového jednání. Společně s třídními učiteli
žáci vypracovali informační plakáty, kde shrnuli zážitky z celého dne a sepsali třídní úmluvy
– Kyberšikanu v naší škole/třídě
nechceme! Využili jsme také počítačové učebny. Pod odborným
vedením se žáci připojili na facebook a zabezpečovali si své profily
tak, aby nemohlo dojít k zneužití
jejich osobních údajů či fotografií.
Žáci a žákyně 8. ročníku si sami
připravili k projektovému dni prezentace, nebáli se a našli odvahu postavit se před své kamarády a spolužáky a své znalosti jim
předat. Prezentace zhlédli žáci 4.,
5., a 9. ročníku. Odvážní osmáci
a osmačky (Martina Grafová, Dalibor Chrásta, Karolina Kaniová,
Darina Matušinská) si zaslouží
velkou pochvalu!
Mladší žáky na 1. stupni s nebezpečím, které je spojeno s používáním internetu, seznámily třídní
učitelky. Díky ochotě Národního
centra bezpečnějšího internetu
škola obdržela zdarma 40 kusů
pracovních sešitů, které téma
žákům představuje jim vhodnou
a přiměřenou formou. Odkaz ke
stažení pracovního sešitu jsme
umístili na stránky školy pro domácí práci.
Den bezpečnějšího internetu
doprovázely i další aktivity. Mj. to
bylo vytvoření vlastního školního
loga k projektovému dni. Tohoto

úkolu se úspěšně zhostil žák VII.A
Filip Káňa, který logo ztvárnil výtvarně, žák IX. B Michal Szkandera jej pak převedl do počítačové
podoby. Líbí se vám?

Celý den máme taky pečlivě zdokumentován. Žáci IX.A
veškeré dění ve škole natáčeli kamerou a pořizovali fotografie. Součástí záznamu jsou také
rozhovory s učiteli a policistou
nebo samotnými žáky. Video
můžete zhlédnout na stránkách
školy. Tereza Kijonková, Tomáš
Sklepek a Honza Svoboda si
tak zkusili, jaké to je být novinářem, kameramanem nebo střihačem. Za to jim také náleží velká
pochvala!
V hodinách českého jazyka
žáci zpracovali své názory a postoje k internetu, napsali krátké
úvahy a zapojili se tak do soutěže Ukaž, jak vidíš internet. Možná
vyhrají i smartphone!

Nová média zasahují do našeho života a ovlivňují jej v čím dál
větší míře. Internet se stal součástí našich životů, životů dětí nevyjímaje. S fenoménem internetu
však nejsou spjaty jen pozitivní
stránky, jejichž výčet by byl velmi
dlouhý. Je nutné neustále upozorňovat také na to, že kyberprostor
skrývá i mnohá rizika a nebezpečí,
před kterými bychom měli chránit
především děti.
Den bezpečnějšího internetu
měl na naší škole velký úspěch.
Žáci se bavili a zároveň se přiučili něčemu novému, popřípadě
si ujasnili a utřídili fakta, která
již znali. Poděkování za zdar celé
akce patří také všem pedagogům
a vedení školy, kteří akci podpořili. Obzvláště pak děkuji p. uč. Hlavaté a p. uč. Karáskovi za vedení
diskuze k videu, slečně psycholožce Lehnerové a p. uč. Plutovi za
názorné ukázky pro zabezpečení
facebooku a v neposlední řadě
p. policistovi Kolátkovi za poutavou besedu.
Bc. Julie Janková,ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, přísp.org.
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VII. Retro ples Kulturního domu Petřvald
pořádaný společností
Wegarest s.r.o. 16. 2. 2013.
Ples, který měl tentokrát před
názvem „šťastnou“ sedmičku, měl
znovu hojnou účast a nezklamaly
ani tolik oblíbené masky, které
jsou rok od roku lepší. Výherce té
nejlepší si odvezl jízdní kolo, které bylo sponzorováno firmou PTŠ
pana Tomáše Šedy.
Jako moderátor večera opět
zářil Ruda z Ostravy. Svým svérázným humorem celý večer jak-

sepatří okořenil a společně s hudební skupinou Kvatro vytvořil profesionální atmosféru celého plesu.
Samozřejmě nesměla chybět
tombola s mnoha hodnotnými cenami. Hlavní výhrou byl tentokrát
skútr od společnosti Wegarest
s.r.o. Chceme poděkovat všem
sponzorům, kteří se finančně i věcně podíleli na tomto plese.
Jsou to: Cyklo PTŠ, Dalkia,
Město Petřvald, Nerez výroba Jež
s.r.o., David Santarius, Radegast,

Pepsi Cola, Auto Kelly, Autodoprava Blacha, Autodíly JAS, The Candy
Plus, účetnictví Káňová, Autovrakoviště Petřvald, zahradní potřeby
paní Čupová, cukrárna GaJa Orlová, Víno Lechovice, Stock Božkov,
X-studio, Martina Feherová, ČSSD,
NOWACO, Šverma property a.s.,
velkosklad Vavřík.
Na závěr je třeba dodat, že báječná a originální atmosféra plesu je tvořena především všemi
zúčastněnými. Díky tomu, že je

o ples z vaší strany neustále velký
zájem, můžeme si dovolit pozvat
hosty, které znáte pouze z televize
nebo koncertů. Takže malá ochutnávka. Na příští v pořadí již osmý.
Retro ples v Petřvaldu nám přislíbila účast Kristina se svou kapelou,
jedna z nejoblíbenějších zpěvaček
současnosti na Slovensku i u nás.
Těšíme se na vás.
Lenka a Břeťa Hečkovi
(Wegarest s.r.o.)

OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY PETŘVALD
Přestože život v Domově Březiny v Petřvaldě byl v zimních měsících nového roku poznamenán
chřipkovou epidemií (stejně jako
život mnoha lidí v celé republice),
usilovali všichni pracovníci o její
co nejmenší negativní dopad na
obvyklý chod našeho zařízení.
Z důvodu nebezpečí nákazy
virem chřipky se totiž senioři nemohli po jistou dobu scházet na
pravidelných či plánovaných společenských akcích a skupinových
terapiích.
Proto pracovníci sociálního
oddělení prováděli například trénování paměti, společný zpěv,
práci s barvami, vzpomínkovou
terapii pouze s jednotlivci v jejich
pokojích.
Ve změněných termínech se
ale podařilo uskutečnit také několik společenských akcí.

Ples – předtančení			

Seniory byl nejlépe hodnocen
„Ples ve stylu 50. let“ (minulého
století), který se konal 1.března v
kulturní místnosti DB. Jednalo se
o tradiční akci, ale z výše uvedeného důvodu byla uskutečněna v
pozdějším termínu. Zřejmě proto
si účastníci plesu velmi užívali čas
rozhovorů, hodování, poslechu hudebního vystoupení pana Kubátka, společného zpěvu a tance. Při
zahájení plesu vystoupili v retro
kostýmech tři senioři a pracovnice sociálního oddělení ve stylové
taneční kreaci. Už při nacvičování
vystoupení si společně vychutnávali radost z pohybu, neméně pak
při předtančení na samotné akci.
Jejich dvě krátká vystoupení byla
také odměněna bouřlivým potleskem diváků, kteří ocenili především taneční umění mužů - svých
vrstevníků. Vrcholem plesu, tak

jak to ostatně bývá pokaždé, bylo
losování tomboly. Také letos byly
výhry díky sponzorským darům
pěkné a každý výherce při předávání výher neskrýval nadšení.
Druhou větší společenskou
akcí byla „Velikonoční kavárna“,
uskutečněná 3. dubna. Termín
konání krátce po skutečných Velikonocích však nezabránil našim
seniorům a zvláště seniorkám
v tom, aby se na setkání dobře
bavili. Součástí programu byla
krátká ukázka z pašijní hry Poslední večeře Ježíše Krista s
učedníky. Monolog
apoštola Matouše
přednesl jediný muž
v kolektivu instruktorek sociální péče,
který posléze v kostýmu apoštola „vy-

Ples – tombola			

konal“ na všech přítomných zájemkyních tradiční, byť opožděnou, velikonoční pomlázku.
Závěrem nutno poznamenat,
že letos se zima dlouho nechtěla
vzdát své vlády, ale nakonec musela ustoupit jaru a my – pracovníci i obyvatelé Domova Březiny
- se již velmi těšíme na krásné,
slunečné a teplé počasí, které
nám umožní realizovat množství
naplánovaných aktivit v zahradě.

Velikonoční kavárna

Domov Březiny v Petřvaldě
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Beseda na Úřadu práce Výlet na Kružberk
v Ostravě
Žá ci IX . B třídy navštívili
15. ledna 2013 Informační a poradenské středisko (IPS) ostravského úřadu práce. O den později
i budoucí studenti ze třídy IX. A absolvovali 3,5 hodinový program,
který jim připravila pracovnice IPS
paní Ing. Alena Pejčochová.
Po příjezdu do Ostravy a krátké procházce na IPS jsme se pohodlně usadili do přednáškové
místnosti a první hodina byla věnována procesu, jak postupovat
při správné volbě povolání, které
všechny informace brát v potaz
a na jakých internetových adresách je možné se informovat blíže. Některé informace byly pro
žáky opakováním z hodin volby
povolání, ale v polovině ledna
bylo toto opakování výborně načasované. V další části besedy je
lektorka seznámila s aktuálními
parametry trhu práce, žáci měli
za úkol konfrontovat své vybrané
povolání a obor studia s možnostmi uplatnění na trhu práce.
Po přestávce se žáci odebrali
do speciální místnosti vybavené

profesiogramy jednotlivých povolání, souborem informací o ostravských středních školách, videokazetami s ukázkami některých
profesí a také počítači s testy
pro volbu povolání. Žáci si mohli
vyhledávat informace dle svého
zájmu, pouštěli si ve skupinkách
videokazety a vyplňovali testy na
počítačích.
Poslední část besedy byla diskuzí nad výběrem školy a povoláním každého žáka, kdy ze získaných informací mělo dojít k finálnímu rozhodnutí. I na základě této
besedy pak žáci doma s rodiči
vyplnili své dvě přihlášky, které
jim poté připravila paní výchovná
poradkyně Mgr. Pavla Helbichová.
Doufám, že všichni žáci se rozhodli, jak nejlépe uměli, a v dubnu na
přijímacích zkouškách se jim bude
dařit, aby svou vysněnou školu
mohli v příštím školním roce navštěvovat.

Členové KČT Pet ř vald se
23. března 2013 zúčastnili výletu na Kružberk, který byl už pátým
v letošním programu. A protože
22. březen je Světový den vody,
byla veřejnosti přístupná přehrada
včetně odborného výkladu. Kružberská nádrž je nejstarší přehradní dílo v Moravskoslezském kraji. Od roku 1961 zdroj pitné vody
pro Ostravu. Zároveň slouží ke
snižování povodňových průtoků.
Využívána je také vodní energie

pomocí dvou malých elektráren.
Po prohlídce jsme se ještě seznámili s chovem ryb, které bylo
možné si koupit.
Pak jsme už vyrazili na trasu,
která vedla přes Jánské Koupele
do Podhradí – celkem 17 km. Počasí bylo příjemné, ale terén díky
jarnímu sněžení velice náročný.
I přes malé problémy jsme do cíle
(Podhradí) dorazili všichni včas.
Výlet se účastníkům líbil.
A. Vlčková, KČT Petřvald

PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp.org.

AGILITY pro začátečníky
Základní Kynologická organizace Petřvald oznamuje všem
zájemcům o kurz „AGILITY pro
začátečníky“, že vzhledem k nekončící zimě jsme byli nuceni posunout zahájení kurzu.
Zveme tímto všechny zájemce o tento psí sport na první lekci, která se koná v sobotu

4. 5.2013 od 10.00 hod
na cvičišti ZKO Petřvald. Kurz
bude mít celkem deset lekcí
a bude probíhat každou sobotu
od 10.00 a úterý od 17.00. Přijďte se podívat a pohrát si s pejskem, určitě se nebudete nudit.
Podrobnosti na
www.kkpetrvald.webnode.cz
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3.MÍSTO V SOUTĚŽI
DEVATERO ŘEMESEL
5. 2. 2013 se dvě tříčlenná družstva žáků z devátých
t ř íd v y da la na S O U B A R O N
SCHOOL s. r. o., kde se utkala
v soutěži zručnosti s šestnácti družstvy okolních sedmi škol
z Haví řova, Orlové, Albrechtic
a Doubravy. Zápolilo se ve více
než devíti disciplínách, mezi které
patřilo například pletení pletýnek
z těsta, sestavování motoru, montování dřevěné stoličky z jednotlivých dílů, pečení palačinek včetně
přípravy těsta, škrábání brambor,
roznáška nápoje, výroba figurek
z marcipánu, kreslení přání na
dort, poznávání druhů skleniček,
aut nebo vepřového masa a další. Družstvo ze třídy IX. A soutěžilo ve složení Veronika Motúzová,
Michaela Vrbová a Patrik Gomola.
V silné konkurenci se neumístili
na stupních vítězů, nicméně i jim
patří dík za pěknou reprezentaci
školy. Naše druhé družstvo ze třídy IX. B bylo úspěšnější a přivezlo z Havířova nejen krásný dort,

který druhý den se všemi zúčastněnými společně snědli, ale také
krásné 3. místo. Žáci se o svou
sladkou odměnu rozdělili také se
svými třídními učitelkami a paní
ředitelkou. V tomto družstvu nás
reprezentovali Michaela Konečná,
Lucie Prochádzková a Ondřej Filipczyk. Nejdůležitější na celém klání bylo, že si žáci mohli vyzkoušet
svou zručnost, někteří prohlédnout školu, na kterou budou po
prázdninách docházet, a na konci
soutěžního klání také zhlédli barmanskou show.
Děkujeme za reprezentaci
školy.
PhDr. Jana Lehnerová

Myslivecké sdružení
Petřvald - Haldy
Květen
Nejkrásnější měsíc v roce.
Básníky nazýván měsícem lásky. Ten letošní bude, díky dlouhé
zimě, trošku pomalejší v rozjezdu.
Ještě v dubnu jsme bojovali se
sněhovou kalamitou a spoustou
bílé nadílky.
I myslivci si museli prodloužit
krmnou sezonu a do krmelců a zásypů zakládali ještě v půlce dubna. Dlouhá zima prověřila, jak se
na podzim myslivci připravili a zásobili krmivem.
Příroda se barví do zelena.
Spousta odstínů zeleně klubajících se lístečků. Tisíce odstínů
ostatních barev prezentované květy keřů, stromů a trav.
Květen je hlavně měsíc mláďat - a to jak savců, tak i ptáků.
Můžeme zahlédnout první srnčata, malé lišky, zajíčky a při troše štěstí i jezevce. Rodící se dny
doprovází zpěv ptactva. Paleta
hlasů, pípání, trylkování a štěbetání. S příchodem jara k nám dorazili i tažní ptáci. Mezi ně patří
i holub hřivnáč.
Jejich stav y
v posledních
letech značně
klesly díky používání mořeného osiva, po jehož požití holubi
hynou. Z jihu přilétla velká hejna
špačků, která
hojně navštěvují a likvidují prv-

ní třešně. Narozdíl od holubů se
špačkům daří a momentálně na
našem území odhadem hnízdí jeden milion párů. Také vodní ptáci
vyvádí svá první mláďata.
V mysliveckém spolku Petřvald
– Haldy začal nový myslivecký rok.
Byla stržena řada starých posedů,
uklidily se všechny krmelce a zásypy. Také chata a přilehlé sklady
se po zimě daly do pořádku a brigádníci se činili.
V celém revíru byly rozmístěny
výstražné tabulky, upozorňující na
volné pobíhání psů.
Nálada a kamarádství je v petřvaldském spolku myslivců skvělá
a věříme, že se ta pozitivní energie přenese i na ostatní Petřvalďáky. Co může být lepší, než se těšit
na setkání s lidmi, které spojuje
myslivost a péče o zvěř. A zvlášť
v dnešní těžké době všichni doufáme, že ta pozitivní energie našich
členů je extrémně nakažlivá, ať už
jsme myslivci nebo ne.
Luboš Kučera

POZNÁTE SVÉHO PŘEDKA?
Kroužek citeristů v Petřvaldě cca v roce 1930.

Třetí zleva v horní řadě František Havlásek. Druhá zleva v dolní řadě Helena
Deptuchová (roz. Dostalová).

Pozná někdo svého (pra)předka?
Kontakt: Vít Ožana, tel. 736 608 006
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Český zahrádkářský svaz Petřvald hodnotí svou činnost
Naše organizace byla založena
16. 12. 1957 a k dnešnímu dni
má 73 členů. P. Marii Pavlíkové
a p. Evženu Podstawkovi udělila
v dubnu 2012 Republiková rada
ČZS bronzovou medaili za zásluhy
o rozvoj zahrádkářství. Čestným
členem je p.Maxmilián Ožana,
který se 6. 10. 2012 dožil 100 let.
Na výroční schůzi dne 25. března 2013 jsme činnost ČZS hodnotili.
Tradičně k úspěšným akcím patří společenský ples, na kterém
nám tentokrát hrála skupina Duo
Antico a představily se břišní tanečnice z Dětmarovic, a smažení
vaječiny ze 104 vajec pro 34 členů.
K nejkrásnějším akcím patří
zájezdy. Ten první byl v červnu,
navštívili jsme Kozlovice, valašskou dědinu, která leží na úpatí tří
beskydských vrcholů - Ondřejníku,
Solárky a Skalky, zašli do pivovar-

ské restaurace Valašského pivovaru, ochutnali domácí kvasnicové ležáky (světlý Valašský vejvoda
a tmavý Kozlovický fojt). Součástí
areálu je i živý skanzen Obecné
školy a expozice věnována historii
obce. Na dolním konci vesnice stojí zrekonstruovaný mlýn z r. 1591
s 250 m dlouhým náhonem a plně
funkčním mlýnským kolem. Častým hostem areálu Na Mlýně byl
i Leoš Janáček, místo ho inspirovalo při komponování opery Její
pastorkyňa.
V srpnu jsme odjeli na jižní Moravu. Nejdříve jsme navštívili jedno z nejvýznamnějších poutních
míst České republiky Velehrad.
Nenechali jsme si ujít návštěvu
Baziliky Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje. Obědvali
jsme v Uherském Hradišti a v odpoledních hodinách nás autobus
zavezl do Bzence, kde jsme se

ubytovali. Večer jsme strávili ve
vinném sklípku ve Strážnici, kde
nám nabídli zabijačkové speciality a samozřejmě výborné víno.
Na zpáteční cestě jsme zastavili
v Luhačovicích, prohlédli si lázně,
poobědvali, občerstvili se u minerálních pramenů a odjeli domů.
Na květnové brigádě se sešlo
35 členů. Uklízela se zahrádkářská budova i její okolí. Na podzim
se natírala střecha, venkovní dveře, vysekávaly se větve kolem plotu a naši ochotní moštaři p. Teodor Böhm a p.Štěpánka Uherková
vymoštovali 2926 kg jablek.

Poděkování patří všem, kteří
se jakýmkoli způsobem přičinili
o zajištění akcí pro naše členy.
Na závěr několik citátů o přírodě.
Jedině příroda ví, co chce… nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby,
ty dělá jen člověk. (J.W.Goethe)
Všechny knihy zežloutnou, ale
kniha přírody má každý rok nové,
nádherné vydání. (H. CH. Andersen)
Příroda dovede stejně jako
básník vytvořit největší efekty
s nejmenším počtem prostředků.
(H.Heine)
Výbor ČSZ

Noc kostelů 2013
Také letos se v pátek 24. května
otevřou kostely v České republice,
Rakousku, Estonsku a na Slovensku v již tradiční Noci kostelů. Mezi
více než 1200 kostelů, ve kterých
připravili pořadatelé pro návštěvníky na 7 000 programů v loňském
roce, patřil náš farní kostel sv. Jindřicha. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i přes 400 000 návštěvnických
vstupů zaznamenaných během
večera a noci. Noc kostelů ani po
osmi letech „není ‚náboženským trhem‘, kde se dá leccos vyzkoušet
ani ‚šarmantním útokem‘ na znovuzískání členů církve, není to show
nebo naplnění diecézní ‚myšlenky‘,
žádný ‚povinný program‘, ale autentická událost – hnutí, které vychází
ze základů farností.“ (z mezinárodní
konference o Noci kostelů)
Program v kostele sv. Jindřicha
bude od 17:00 hodin do 24:00 hodin. Podrobnosti o programu najdete na www.nockostelu.cz,
www.farnostpetrvald.cz nebo na
plakátech.
Všichni jste srdečně pozváni
k návštěvě toho, co vás v programu zaujme. Pro návštěvníky bude
připravena speciální sběratelská
kartička, poutnický pas, pohlednice – a především setkání s lidmi
a křesťanskou kulturou. Těším se
na setkání s každým z vás.
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Zamyšlení nad mottem Noci
kostelů 2013
„Potom už nebude den ani noc,
ale v čase večera bude světlo.“
(Zach 14,7)
Tma nám přináší pocit ohrožení. Prožíváme pocit bezmoci.
Volání proroka Zachariáše může

být vyjádřením každého člověka,
který očekává záchranu. Nejen
ochranu před zlem, ale trvalou
záchranu, kterou už nic neohrozí. Kde vzít naději? Kde vzít sílu
k očekávání, že spravedlnost, právo, obecné dobro zvítězí? Mnohokrát jsme se zklamali, mnohokrát
jsme byli opět ponořeni do situací,
které se staví proti nám. Nadějí
nám je pouze to, že po noci přichází svítání, po zimě jaro. Že čas
odnese zlé a opět bude pro co žít.
V této chvíli chápeme touhu
člověka po absolutním dobru.
Touhu člověka po opravdové lásce
nedotčené sobectvím. Touhu, aby
náš křehký život měl cíl.
Otevřené kostely se v naší milostiplné noci mohou stát majákem naděje pro každého člověka,
který hledá jako Zachariáš trvalou záchranu, spásu. Nejde o zářící, mnohdy barevná okna, která
v noci tohoto světa budou svítit
dlouho do noci. Nejde především
o program, který nabídneme.
Kéž lidé, kteří chrámy navštíví,
najdou v nich ty, kteří pro ně budou
živým svědectvím naděje vložené
v Ježíše Krista. Jsme přece lidé,
kteří již žijí v Duchu a v Pravdě, kteří
mají živý vztah k Bohu nejen v kostele. Celý náš život, vše co říkáme,
co děláme, jak se chováme, ať je
projevem důvěry pramenící z poznání, že v Ježíši je záchrana. Pak se
v nás lidé setkají s Ním, Živým na
věky. My, lidé skutečně živí, jsme
přece slávou Boží (sv. Irenej z Lyonu); ta září nad každým místem
a naším nehasnoucím světlem je
Beránek (srv. Zj 21,23). Pokoj vám!
P. Vít Zatloukal, petřvaldský farář

Nanebevstoupení je žehnání
Ježíš zvedl ruce a požehnal
jim. Když jim žehnal, vzdaloval se
od nich. Jeho poslední obraz pro
ně tvořily pozvednuté ruce, žehnající gesto. … Nanebevstoupení je žehnání. Kristovy ruce se
staly střechou, která nás přikrývá, a zároveň jsou to ruce, které
otevírají dveře směrem vzhůru.
V žehnání odchází, platí to však
rovněž naopak – v žehnání zůstává. Takový je i nadále jeho vztah
ke světu a ke každému z nás: on
žehná, on sám se pro nás stal
požehnáním. (Benedikt XVI.,
z knihy: Boží světlo v naší době,
nakladatelství Paulínky)
Během velikonoční doby slavíme jeden významný svátek,
který zůstává trochu stranou,
protože tuto událost vlastně moc
nechápeme – Nanebevstoupení Páně.
Zmrtvýchvstalý Kristus definitivně vstupuje do věčné slávy.
Nabízí se nám myšlenka přesně taková, jako napadla apoštoly. Je všemu konec, zůstáváme sami, máme strach. Strach
z budoucnosti, strach, že odchází ten, kdo nám byl oporou, kdo
poradil... Jak známá situace!
Ale ve skutečnosti je to úplně jinak! Ježíš, odcházející k Otci
není tím, komu na nás nezáleží.
Z jeho úst jsme slyšeli: „Je mi
dána veškerá moc na nebi i na
zemi“(Mt 28,18).

Z toho tedy vyplývá, že Kristus, který sedí po pravici Otce,
se stává ještě hlouběji a důvěrněji společníkem každého člověka v jeho životě.
Jeho nanebevstoupení otvírá
plné pokračování díla, které při
svém působení na zemi začal:
působení učedníků. Ty, které zde
na zemi získal, posílá jako své
svědky do světa. Mají se prakticky starat o to, aby Ježíšova práce
pro záchranu světa pokračovala. Následné vybavení učedníků
dary Ducha svatého je obdarováním a posilou na tuto cestu. I my
jsme „rukou Boží“ v díle spásy na
zemi. Proč tedy máme strach?
Nanebevstoupení je velkou
zvěstí naděje. Tváří v tvář neznámé budoucnosti jsme pozváni, abychom pozvedli pohled ke
Kristu, na definitivní cíl lidské
existence. Přemozme strach
a uvěřme jeho přislíbením! Přijmeme-li dary Ducha svatého,
v jeho síle se staneme Kristovými spolupracovníky pro spásu
druhých zde na zemi.
Osud našeho světa není s konečnou platností ponechán v rukách žádných armád, ani vládců,
ani žádné slepé náhody nebo zákonitosti, ale je v rukách moudrého a milujícího Otce a Ježíše
Krista - Pána nade vším. (podle
J. Porubčana, zdroj: www.pastorace.cz )
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Představujeme Vám…
Dnes jsme se rozhodli představit vám manželský pár p. Stanislava Baigara a p. Gabrielu Baigarovou. Pan Baigar je provozovatel
Taxi Simir v Petřvaldě.
Pane Baigare, jaké služby nabízíte klientům?
„Nabízíme všestranné služby
spojené s dovozem a odvozem
zákazníka na požadované místo.
Jsme připraveni doprovodit svého zákazníka k lékaři, počkat na
něj po celou dobu vyšetření a odvézt jej zpět, tam kam potřebuje.
Dále jsme ochotni pomáhat i těm,
kteří mají těžký nákup a tento jim
odnést až ke dveřím“.
Paní Baigarová dodává: „Už
jsem takové případy řešila. Zavolala seniorka, že potřebuje dovézt k lékaři a já jsem jí pomohla

i s francouzskými holemi, odvedla
ji k lékaři a počkala jsem po celou
dobu jejího vyšetření v čekárně
u lékaře. Po celou dobu vyšetření
mé zákaznice jsem měla vypnutý taxametr, Ten jsem zapnula až
v okamžiku, kdy jsme vyjeli zpět do
jejího domova. Automaticky jsem
jí pomohla až před dveře. Takový
servis poskytujeme všem, kteří
nás o to požádají. Obsluha z naší
strany je úplně zdarma, automatická. Navíc musím podotknout, že
cestovné za 1km u těchto seniorů,
kteří jedou k lékaři, je velmi výhodné. Zaplatí 10 Kč/km“.
A co mladé rodiny, potřebují
také vaše služby?
„Ano, také vozíme na přání mladé maminky s dětmi k lékaři. Jsme
ochotni pomoci stejně tak jako

Setkávání absolventů 9. A,
9. B, 9. C, 9. D z roku 1963
(bývalé ZDŠ v Petřvaldě)

V roce 1962 jsme ukončili
osmou třídu na naší staré dobré „Masaryčce“, která se vlivem
poddolování začala rozpadat. Od
září 1962 jsme dostali krásný dárek. Všichni jsme se přestěhovali
do novotou vonící moderní školy
nad kostelem. Bylo nám i trošku
líto, že jsme si ji moc neužili. Po
roce jsme se s ní rozloučili hezkým rozlučkovým večírkem v nové
tělocvičně, kde nám k tanci i poslechu hráli naši spolužáci. Pak
jsme se rozběhli do světa. Někteří na učiliště, jiní na střední školy
a mnozí své vzdělání ukončili vysokoškolským diplomem. Dá se říci,
že díky dobrým základům, které
nám dali naši učitelé, jsme každý
z nás našli své životní uplatnění
a byli jsme úspěšní.
Dvě spolužačky zůstaly škole
věrné a po ukončení Pedagogické
fakulty v Ostravě se na školu vrátily, ne jako žačky, ale jako učitelky.
A až do odchodu do důchodu vyučovaly a vychovávaly petřvaldské

děti, včetně dětí spolužáků, kteří
zůstali v Petřvaldě a učily dokonce
i jejich vnoučata.
Scházeli jsme i po ukončení
školy, bohužel dost nepravidelně.
Byla to doba zakládání rodin, výchova vlastních dětí, pracovních
povinností atd. Teprve od roku
2008, tedy od srazu po 45 letech,
se scházíme pravidelně každý rok
poslední sobotu v květnu. Nejvíce
se náš sešlo v roce 2009, to nás
bylo přes osmdesát.
V roce 2008 nám bylo umožněno tehdejším vedením školy si
prohlédnout, jak naše nová škola
vypadá, jak nezaostala ve vývoji,
ale naopak jde s dobou, navštívili
jsme také naši dobrou „Masaryčku“, která přežila vlivy poddolování
a po rekonstrukci znovu v celé své
kráse slouží dále ke vzdělávání petřvaldských dětí.
Bohužel, jak nám přibývají léta,
někteří z nás odcházejí navždy.
Proto jsme se rozhodli, že se budeme scházet každoročně.

Letošní jubilejní sraz po 50 letech se uskuteční v sobotu
25. května 2013. Sraz bude od 14ti hodin v sále restaurace U Hřiště (t.j. Mokroš, jinak u Růženky Škutové) v Petřvaldě.

je tomu u seniorů. Vše zále ží na domluvě.
V ničem nevidím
problém“.
Kam nejčastěji zajíždíte se
zákazníky?
„N e j ča stě ji
jsou to nákupní
střediska typu
Globus, Kau f la n d, Pe n ny,
ale také k lékaři Manželé Baigarovi
apod. Naši zákazníci nejvíce využí- obrací s žádostí o odvoz. Důvěřují
vají našich služeb taxi tak, že auto- nám. Dokonce mám už i takové zábusem jedou do výše zmiňovaných kaznice z řad petřvaldských obyvanákupních center, poté si nás zavo- telek, které mi při nástupu do auta
lají a my je odvezeme i s nákupy řeknou: „Gábinko, ráda Vás vidím“.
na požadovanou adresu.
O Velikonocích jsem vezl zákazA jaké máte ceny?
nici na zubní pohotovost do Ostra„Nástupní taxa 15 Kč, občanvy. Bylo samozřejmostí, že jsem na ské jízdné 18 Kč/km, senioři, ZTP
ni po celou dobu ošetřování čekal. a osoby, které jsou zaměstnány
Byla velmi vděčná za mou službu. v restauračních podnicích platí
A to je vlastně celý princip našeho 10Kč/km. Za dopravu zákaznípodnikání. Chceme, aby lidé byli ka do práce a z práce účtujeme
s námi spokojeni. A my uděláme 13Kč/km, min. cena jízdného je
všechno pro to, aby tomu tak bylo“. 50 Kč. Čekání je potom 2 Kč/min.
Dálkové jízdné 13Kč/km na otočku
A kdy může zákazník volat na a cesta zpět je zdarma“.
vaše číslo?
Nabízíme veřejnosti nějakou
Pan Baigar odpovídá: „Lze vo- speciální službu.
lat nonstop. Volat zákazník může
„Ano, jmenuje se TAXI DRINK –
na tel. č. 722 344 144, popř. odvoz auta i majitele na jeho přání“.
všechny bližší informace najde na
Popřejme manželům Baigarowww.Taxi-Petřvald.cz. Jezdíme dvě- vým mnoho dobrých zákazníků
ma osobními auty“.
a šťastně ujeté kilometry všem,
„Velmi záleží na důvěře mezi kteří využijí služby firmy TAXI
námi a zákazníkem,“ říká p. Baiga- SIMIR z Petřvaldu.
rová. „Jestliže si nás vyzkouší některé důchodkyně seniorky, máme
Děkuji za rozhovor.
Jas
zkušenost, že se na nás opětovně

Pozvánka na školní sraz
po 55 letech
Setkání spolužáků, kteří ukončili školní docházku na Masarykově
škole v Petřvaldě v roce 1958, se koná 15. června 2013 v 16 hodin v KD v Petřvaldě (u MěÚ). Při vstupu zaplatíme 200 Kč. Informujte ostatní spolužáky.
Závazné přihlášky do konce května na tel. č. 606 744 240
nebo e-mail irenamannovaa@seznam.cz.

Převrácené popelnice
V noci první sobotu v dubnu se
po dlouhé době Porubskou ulicí
prohnala tlupa „šprýmařů“. Ve tmě
a v tichosti převrátili asi 16 plných
popelnic. Hrají si na dospělé, chodí na diskotéky, kouří, dvoří se děvčatům, ale s dospělostí nemají nic
společného. Neuvědomí si, že je
pak těžké plnou popelnici zabořenou ve sněhu zvednout a nepořádek uklidit. Pro ně to byla legrace,
povyražení, hrdinství. Je zajímavé,
že je nikdy nenapadne vzít odpado-

vý pytlík a sesbírat papíry, plastové
láhve a jiný odpad podél Porubské
ulice. To by byl „hrdinský čin“. To
by je všichni obdivovali za takovou
brigádu.
Vím, že tito „hrdinové“ Petřvaldské noviny nečtou, ale rodiče „puberťáků“ by mohli své ratolesti upozornit na nesmyslnost tohoto počínání. A také se víc zajímat o to, kde
se jejich nezletilé děti toulají večer,
po desáté hodině.
Miroslav Encemler
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KOMU ČEST, TOMU ČEST

Generál Čsl. letectva Alois Vicherek

Také se vám, vážení čtenáři, někdy zdá, že lidé jsou dnes
nervózní, na sebe zlí, často nepoctiví, že jsou sobečtí, neumějí se
na sebe usmát, zato jsou ochotní
vám hned vynadat pro prkotinu?
Máte pocit, že se svět otáčí na
nějakou špatnou stranu, že nikdo nesrší optimismem, všichni
pořád někam spěchají, nemají na
nic čas, i když, jak říkají moudří lidé: času je pořád stejně jako
kdysi…! Kde zůstal klidný svět
babičky Boženy Němcové na
Starém bělidle s jejím dobrým
srdcem a laskavostí ke každému člověku? Také máte chuť popadnout první pohádku, která je
po ruce, a přenést se do světa,
kde dobro vítězí nad zlem, král je
dobrý a spravedlivý, vyhraje vše,
na co sáhne, a království prosperuje k radosti všech poddaných?
No, tak to by stačilo. Chci vám
dnes vyprávět o životě jednoho
člověka. Posuďte sami, co ho vše
potkalo, jak se s životem popral
a jak byl za své skutky ,,odměněn“… Náš neznámý se narodil

před 121 lety 20. června
1892 v Petřvaldě v nyní
opuštěné dřevěnici u zastávky autobusu Parcelace
na trase Ostrava – Karviná.
Jediným bohatstvím rodičů
bylo 12 dětí. Náš hrdina byl
v pořadí pátý. Po ukončení obecné školy pracoval
nejprve jako zedník a pak
se přihlásil o práci v dole.
Při práci se vyučil zámečníkem a dál rozšiřoval své
vzdělání na Státní české
průmyslové škole v Brně.
Po absolvování nastoupil
jako konstruktér v orlovské strojírně a poté u firmy
Elektrometer – Erich Roučka Blansko. Do života lidí
však zasáhla první světová
válka. V roce 1915 byl náš
neznámý odveden do rakouské armády k pěchotě
a v červenci 1916 padl do ruského zajetí. V r. 1917 vstoupil do
Čs. legií v Rusku. Jako legionář
se zúčastnil všech významných
akcí československých legií. Koncem r. 1918 byl přidělen k leteckému oddílu ve Vladivostoku.
Do Petřvaldu se vrátil v hodnosti
nadporučíka v r. 1920. U armády
a letectva už zůstal. Absolvoval
Vysokou leteckou školu v Paříži,
kterou ukončil v roce 1927 jako
inženýr letectví a strojní techniky. V průběhu studií se oženil
s Boženou Marešovou a stal se
otcem dvou dcer. Vytvořil několik národních a světových leteckých rekordů- v r. 1928 dálkový
rekord 2 110 km na trase Praha- Běduvděmjanovsk. A jeho
vojenská kariéra pokračuje dálv r.1929 se stal podplukovníkem
a velitelem 6. leteckého pluku;
v r. 1933 pracuje na Ministerstvu
národní obrany.
A nezadržitelně se blíží druhá
světová válka. Organizuje přechod českých letců přes českopolskou hranici. Letci se hlásili

Zleva: p. Alois Vicherek, p. Jarmila Skálová a p. Zdenka Vicherková

v Petřvaldě v důlní kanceláři na
jámě Evžen, kde obdrželi potřebnou částku zlotých na cestu do
Varšavy a později do místa, kde
se soustřeďovali českoslovenští
letci. Koncem r. 1939 přichází ze
zahraničí výzva, aby náš neznámý , v té době generál, odešel do
emigrace. Velel našemu letectvu
ve Francii, později ve Velké Británii a od poloviny března 1945
v Sovětském svazu.
Je po válce. V době, kdy velí
našim letcům v zahraničí, byla zatčena v r. 1942 jeho žena, která
zahynula v koncentračním táboruMauthausen. Obě děti zachránili
příbuzní. V r. 1948 byl povýšen
na generálplukovníka a v 50. letech odchází do invalidního důchodu. V r. 1953 byl vojenským
velitelstvím v Praze vyrozuměn,
že se mu ,,snižuje důchod o dvě
třetiny, protože byl příslušníkem
buržoazního režimu a nejevil dostatek porozumění při budování
socialistického zřízení!“
Generál se proti tomu odvolal
a příslušný výnos byl v plném rozsahu zrušen. Ve svém životopise
generálplukovník Alois Vicherek, nar. 20. 6. 1892 v Petřvaldě (náš slavný rodák) napsal:
,,Politicky jsem organizo ván nebyl nikde, avšak celý život jsem se snažil, abych celým
svým úsilím a prací co nejvíce
prospěl naší vlasti a spravedlivému sociálnímu řádu v ní.“
Generálplukovník Alois Vicherek zemřel v Praze 15. 1. 1956
ve věku 64 let.
Tak vidíte, vážení čtenáři, že
život našeho slavného rodáka,
ve kterém zasáhly do jeho osudu
dvě světové války, nebyla žádná
procházka růžovým sadem. Šlo
o dramatický příběh, žádnou pohádku. Navíc si myslím, že vůči
svému rodákovi máme jako občané i jako město Petřvald dluh.
A dluhy je třeba platit! Třeba poz-

dě, ale přece…! Možná, že naši
senioři životní příběh generála
Aloise Vicherka znají, avšak ti
mladší nebo občané, kteří se
k nám přistěhovali, jej čtou poprvé. A stejně tak naši školáci.
Měli by se seznamovat s hrdiny,
kteří byli ochotni za svou vlast
nasazovat život. Věřím, že vedení
města, rada města i naši zastupitelé dají hlavy dohromady a poradí se, jak uctít památku našeho
rodáka. Postaví- li se v dohledné
době nová radnice, jistě by na ní
vynikla pamětní deska připomínající našeho chrabrého občana.
A ve městě se najde dost ochotných a schopných lidí, kteří přijdou s podnětnými nápady.
A nyní bych vás chtěla informovat o mimořádné události
ve městě, která se uskutečnila
v 10.30 hod. v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě v pátek
19. dubna 2013. Na pozvání
vedení města Petřvaldu, které
zprostředkoval Mgr. Martin Juřica, který je archivářem města
Ostravy, navštívil rodiště svého
otce, generálplukovníka Aloise
Vicherka, jeho syn z druhého
manželství s Marií, roz. Styblíkovou. Pan Alois Vicherek přijel se
svou chotí, paní Zdenkou Vicherkovou. Vzácné hosty přivítala starostka města p. Jarmila Skálová,
přítomni byli místostarosta a tajemnice MěÚ - Ing. Václav Holeček a Mgr. Eva Káňová.
Na besedu byli starostkou
města pozváni občané, kteří
dobře znají životní příběh gen.
Vicherka, případně s ním přišli
osobně do kontaktu nebo se vůbec zajímají o dějiny Petřvaldu.
Ale o tom všem se dozvíte
v květnových Petřvaldských novinách. Pokud byste chtěli na toto
téma přispět do PN, rádi váš příběh zveřejníme.
Ilona Karkošková

V popředí zleva: p. Jarmila Skálová, p. Alois Vicherek a Ing. Václav Holeček
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Kontakty na SKS
petrvald.sks@email.cz,
tel. 596 541 648, 723 909 247
Čtvrtek 2. 5. 2013 v 16.00 hod.

PŘEDNÁŠKA
a PORADNA DIABETES
Každý první čtvrtek v měsíci
v prostorách SKS
připravila diabetologická a edukační
sestra Zdeňka Čočková setkání diabetiků- poradna a přednáška o některém
z témat k problematice diabetu - zdarma měření cukru v krvi.
14. 5. 2013 v 10.00 hod.

SCHŮZKA „KLASiků“
Další setkání je ve znamení
tvořivosti. Navštíví nás paní, která se naučila jednu prastarou ruční technikou a ráda s ní seznámí
i vás. Technika pochází z Mexika
– je to původní technika starých
Mayů. Ti ji před staletími používali k výrobě různých produktů pro
svoji potřebu a vyráběli tenkrát
z palmových listů. My si vyzkoušíme výrobu z papíru, z obalů, novin nebo starého telefonního seznamu. Podle materiálu si můžete
vyrobit jakýkoliv design a můžete
si technikou Candy udělat kabelku, náramek, pouzdro na brýle či
na mobil.
A nemyslete, není to pouze
ženská záležitost. Této technice
se často věnují i muži.

KAŽDOU STŘEDU (podle počasí)- vycházka po okolí.
Informace o vycházce přes
e-mail nebo SMS den předem.
18. 5. 2013

ZÁJEZD VÍDEŇ
Odjíždíme od Penny
v 5.00 hod. ráno.
Kdo ještě nemá zaplaceno
(550,- Kč), prosím, urychleně doplatit, nezaplacená místa budeme považovat za volná a obsadíme je náhradníky.
P r o g r a m : P ř e d p o k lá d a ný
příjezd do Schönbrunnu okolo
10.00 hod.
Krátká prohlídka rozkvetlých
císařských zahrad, možná prohlídka části zámku (Imperiál Tour
- cca 35 minut, 22 komnat, cena
pro dospělé 10.50 Euro) nebo ná-

vštěva cukrárny Gloriet (cca 2 hodiny).
Přejezd do centra starého
města, procházka mezi nejznámějšími památkami v centru- Stephansdom, Hofburg, Parlament,
Vídeňská radnice, Hradní divadlo,
Vídeňská univerzita (cca 2 hod.)
Odpočinek v parku nebo v Hotelu Sachr.

NÁVŠTĚVA GALERIE
ALBERTINA – holandské malířství - vstupné cca 9.50 E.
Albertina je jedna z vídeňských
galerií. Nachází se v těsné blízkosti císařského paláce Hofburg.
V současné době tvoří Albertinu
komplex čtyř staveb. Původní palác, dále pak klášter Augustiniánů z 15. a 16. století, klasicistní přístavba a podzemní prostory. Na konci 2. světové války byla
Albertina značně poškozena, ale
byla opět zrekonstruována. Sbírka, která je zde umístěna od roku
1795, byla založena vévodou Albertem von Sachsen–Teschen
v roce 1768 a obsahuje mimo jiné
asi 45 000 obrazů, 35 000 knih,
25 000 různých architektonických
plánů a modelů a obrovské množství grafik. V roce 1999 byla založena také sbírka fotografií.
Lze zde obdivovat díla takových
umělců jako např. malířů Albrechta Dürera, Maneta či Rubense
nebo tvorbu slavných architektů Johanna Bernharda Fischera
z Erlachu, Francesca Borrominiho nebo Otto Wagnera. Kromě
stálé expozice této sbírky umění
zde probíhají i výstavy
krátkodobé.
V tomto
období můžeme na vštívit výstavu BOSCH –
BREUGHEL
–RUBENS
-REMBRANT
Anebo
se v podvečer projít po Mariahilfer Strasse.
Co si vzít s sebou? Pas nebo
občanský průkaz a pojištění. Dostatečné množství eur, drobné
do turniketu na WC. A pokud nechcete příliš utrácet,tak přiměřeně jídla a pití.
Odjezd domů kolem
20.00 hod.

SOBOTA 1. 6. 2013
K svátku dětem připravujeme
u Kulturního domu Petřvald od
15.00 hod.

DÍVČÍ VÁLKA – NOVÁ ÉRA
Divadelní komedie Františka
Ringo Čecha, která vás zavede do
historie starých Čechů.

Hry a soutěže v trávě
Jednotlivé organizace a kluby
města jako každoročně připraví dětem veselé soutěže s odměnami.

Účinkují: Miluše Bittnerová, Tomáš Krejčíř, Václav Upír Krejčí
a další.

Rozesmátí klauni
Klasické klaunské vystoupení
se spoustou humoru a legrace
(točení talířů, hry s dětmi, točení
kruhů, soutěže).

23. 5. 2013 v 19:00 hod. –
velký sál MěDK

Kouzelnické čárymáry
Interaktivní kouzelnický program, do kterého budou zapojeny děti i dospělí, kteří pomůžou
kouzelníkovi při tvorbě zábavného vystoupení.
Facepainting (malování na tvář)
Dvě malířky se po dobu 2 hodin budou zabývat zkrášlováním
tváří našich dětí, takže se můžeme těšit na velice pestrou podívanou.

Hravé atrakce:
- velká skluzavka
- trampolína

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
Zájezd do divadla NDM Ostrava

JAK DŮLEŽITÉ JE MÍT FILIPA
- Oscar Wilde
Repríza 5. 6. 2013
v 18.30 hod. - Divadlo Antonína
Dvořáka
Lehkovážná komedie pro seriózní publikum.
Přestože autor napsal tuto komedii za pouhé tři týdny, světová
premiéra v roce 1895 v Londýně předčila všechna očekávání
a předznamenala její veleúspěšnou éru. Dva mladí gentlemani si
v ní pohrávají s pravdou, jen aby
vnesli do svého poklidného venkovského života trochu vzrušení.
Jejich imaginární přátelé „Filipové“ jim ale začnou přerůstat přes
hlavu v okamžiku, kdy našim hrdinům poplete hlavu láska. Jak
je důležité mít Filipa pochopíte
i v nečekaném rozuzlení, které je
hodné velikána konverzační komedie Oscara Wilda

KULTURA V OKOLÍ
Městský dům kultury Karviná
tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město, tel.: 596 309 000,
fax: 596 309 027,www.medk.cz
13. 5. 2013 v 19.00 hod. –
velký sál MěDK

Vstupné: 245 Kč/225 Kč/ 195 Kč

SHIRLEY VALENTINE
Bravurní komedie o hledání
sebe sama je určena nejen ženám
středního věku, ale všem, kdo
mají rádi dobrou zábavu.
V hlavních roli: Simona Stašová
Vstupné: 315 Kč/295 Kč/265 Kč
Od února se v SKS schází

Klub mladých debrujárů
„Sluníčko“ Petřvald
pod vedením paní Ilony Křižákové.
Kdo je to „debrujár“?
Je to zvídavé dítko ve věku 6-18
let se zájmem o vědu (fyzika, chemie, biologie), techniku a zejména
provádění pokusů. Anebo stejnojmenná celosvětová organizace.
Asociace malých debrujáru
České republiky AMD ČR vznikla
na základě zkušeností z Kanady
a přes Francii se dostala až k nám,
kde působí od roku 1992. Slovo
„debrujár“ je francouzského původu, vzniklo ze slov „débrouillard“
- šikovný, obratný a „débrouiller“
- objevovat, pomoci si v těžkostech, umět si poradit. Debrujáři
jsou chlapci a děvčata, kteří mají
zájem o vědu, techniku, kteří stále
něco vymýšlejí, objevují a experimentují. Věda je pro ně poučením,
ale i zábavou. Objevují řadu zákonitostí přírody, více poznávají sebe,
své okolí, svět a to vše hrou! Na
pokusy nepotřebují žádné složité
přístroje. Vystačí s materiálem,
který mají doma, nebo ho koupí v nejbližší prodejně. Tyto děti
a jejich vedoucí – animátoři - jsou
sdruženi v asociaci. Tato asociace je také členem Mezinárodní
federace malých debrujárů FIPD,
jejímž sídlem je Quebec v Kanadě. Logem AMD je žabák Beppo.
Členové klubů z celé republiky se
mohou zúčastňovat společně zajímavých akcí, setkání a táborů.
Učitelé fyziky nebo chemie mají
možnost vytvořit si z dětí, které
mají o tuto činnost zájem, klub
(kroužek) malých debrujárů přímo
na škole. Snahou AMD ČR je všestranná pomoc a podpora těmto
klubům. Zpracovává návody pro
pokusy, pořádá semináře pro vedoucí klubu, republikové akce, tábory, soutěže, cestování za vědou
do zahraničí.
(pokračování na str. 15)

etřvaldské noviny
(pokračování ze str. 14)

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 a na celorepublikových soutěžích, kde jsme se v naší kategorií umísťovali na pěkných místech.
Se svými projekty se prezentovali v Coimbře, Grenoblu, Santiagu, Limě a JAR.
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Samozřejmě nezapomínají
svou činnost prezentovat doma,
ve svém Petřvaldě.
Mezi náš NEJ 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!

ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE
TANCE NA
PREMIÉROVÉ
VYSTOUPENÍ.

V SOBOTU 4. května 2013
od 15.30 hod. a od 18.00 hodin
Kulturní dům v Petřvaldě

Přišlo nám poštou…

Vstupné 50,- Kč
děti do 10-ti let 25,- Kč

Malé okénko poézie
STAŘENA
Na konci vesnice, v chalupě malé
umírá stařena.
Je chudák vyschlá na kost,
ústa má stažená.
Syny ta stará nemá,
dcery ji neznají.
Je tu jen světnice němá,
slzy jí stékají.
Odpouští všem jen křížek mačká ve své dlani,
odpouští všem a pláče by vzpomněli si na ni.
Marně pláče a prosí, nikdo však nepřichází,
za pár dní na hřbitůvku hrobník na rakev hlínu hází.
Nikdo ji neprovázel na té poslední cestě,
místo hudby bubnovaly, snad jenom kapky deště.
Hrobník ten chvíli postál, nadával na počasí,
co my si o těch dcerách teď pomyslíme asi?
HARRYJAN

Předprodej ve
Středisku kulturních služeb,
tel: 596 541 648, 723 909 247

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
celý měsíc březen jsme věnovaly přípravám na kouzelnou Noc
s Andersenem. Bez újmy nakonec
v knihovně přenocovalo celkem
21 dětí a 7 dospělých. Hlavním
motivem letošní noci byl oblíbený
komiks Čtyřlístek. Děti se rozdělily do skupinek podle příslušnosti k Fifinkám, Bobíkům, Pinďům
a Myšpulínům. Připraven byl bohatý program, který jsme zahájili
noční návštěvou Těšínského muzea v Petřvaldě. Pak přišly na řadu
soutěže inspirované Čtyřlístkem,
takže děti sbíraly suroviny na Fifinčinu polévku, zdobily Fifinčin
dort, stavěly Myšpulínovi robota,
skládaly „čtyřlístkovské“ puzzle,
ovládaly Pinďův strach na ostrovech, cvičily v kruhu s Bobíkem,
vyplňovaly komiks podle své fantazie apod. Občerstvení pro děti
nám sponzorovala místní Pizzerie
U Rýznara, z čehož byly děti nadšené. A my také, protože nám odpadla práce s přípravou housek.
Na závěr nás čekala diskotéka se
světelnou show v podání samotných dětí. Spát se nikomu moc nechtělo, ale při poslechu pohádek
usnuli úplně všichni. Ráno jsme
spořádali zbytek buchet od maminek a hurá domů. Cenu spáčů za
nej dobrotu získala paní Kalousková. Gratulujeme!!!!

Zároveň bychom chtěly poděkovat všem maminkám za dobroty,
které nám v noci přišly vhod. Paní
Lucii Mikolášové za zdravotnický
dozor a výpomoc při soutěžích.
Paní Ince Burové za skvělého Myšpulína, Evičce Kaňové rovněž za
ztvárnění Bobíka. Paní Lucii Polkové za morální podporu.

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 13:0017:00 promění v hráčské doupě.
Navíc jsme do klubu pořídily řadu
herních novinek, takže neváhejte
přijít vyzkoušet!!! Náš herní fond
se rozrostl také díky sponzorskému daru, který nám poskytla firma
Mindok. Děkujeme.

www.mindok.cz

Pozvánka na Slet čarodějnic 2013
30. dubna 2013 od 16:00
u Střediska kulturních služeb Petřvald (knihovna).
Zveme všechny čarodějnice,
čaroděje a čarodějčata na velký
společný slet, který odstartujeme
a slavnostně zahájíme v 16:00
v prostoru u SKS Petřvald. Očekáváme všechny, kteří se celý rok
těší na legální poletování na koštěti, soutěže o putovní koště a jinou
veselou čarodějnickou zábavu. Na
všechny, kteří nepodcení přípravu
masky, čeká drobný dárek. Chceme tímto počinem zamezit nešvaru, který se v posledních letech
mezi čarodějnickou elitou rozmohl
- a to účast na sletu bez reprezentativního oděvu!!!

Klub maminek
Duben 2013
Úterý 2. 4., 16. 4.

Galerie Nad knihami
Srdečně zveme na výstavu ilustrací pro děti výtvarnice Dariny
Krygielové.
Výstavu si můžete prohlédnout
v prostorách knihovny v měsících
dubnu a květnu 2013.

Květen 2013
Úterý 7. 5., 21. 5
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/

etřvaldské noviny
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TJ PETŘVALD – HEPO
Výbor TJ Petřvald pořádá oslavy, protože uplynulo 80 let od založení kopané v našem městě.
Zveme všechny bývalé a současné hráče, funkcionáře a fanoušky. Oslavy se konají 22.června
2013 na hřišti HEPA. Úvod oslav
je ve 13.00 hodin. Utkají se naši
dorostenci s dívčím mužstvem
BANÍKU OSTRAVA. V 15.00 proběhne slavnostní zahájení. Oslavy zahájí starostka města p. Jarmila Skálová. Pak se utkají staré
gardy TJ PETŘVALD a TJ VÍTKOVIC. V poločase utkání nastoupí proti sobě naši benjamínci,

v průběhu oslav bude slosována
tombola.
Ještě jednou vás všechny zve
výbor TJ PETŘVALD
Mladší žáci
Ve dnech 22.3 - 24.3 jsme
se zúčastnili společně s mladší a starší přípravkou tradičního soustředění v turistické ubytovně Horní Lhota. Bohužel několik dětí těsně před odjezdem
onemocnělo. Z původního počtu
35 dětí a 9 dospělých odjelo pouze 24 dětí a 8 dospělých.

Fotbalista roku 2012 – mladší žáci
Jméno

Body

Kluci měli připravený náročný
program včetně desetiboje, který
všichni bravurně zvládli. Poděkování patří všem dětem za příkladný přístup a také panu správci,
který nám vše dokonale připravil. Se soustředěním byli všichni
spokojeni. Po mnoha pozitivních
ohlasech jsme dětem slíbili, že
příští rok opět akci zopakujeme.
Soustředění se zúčastnili:
Hrachovec Petr, Gellnar Vojtěch,
Strouhal Vladimír, Volný Jan, Knorr
Daniel, Fujala Jakub, Klos Daniel,
Pokorný David, Zborovský Jan, Kuzma Kristián, Šimek Bruno, Šimek

Richard, Kotas Oliver, Rusoň Jan,
Sobek Martin, Marenčák Richard,
Klos Martin, Lach Dalibor, Kačor
Pavel, Mrázek Jan, Gargulák Vítězslav, Durczok Adam, Sommer
Václav, Stavař Viktor a jako doprovod: Pokorný Kamil, Stavař Martin,
Vlček Ivo, Sobek Vlastislav, Kačor
Pavel, Durczok Radek, Lachová
Miroslava a Strouhal Vladimír. Na
závěr bych chtěl sdělit všem rodičům, že rádi přivítáme další nadšence fotbalu.
Trenéři: Šebestová Renáta
a Strouhal Vladimír.
Tel: 608 602 143

Fotbalista podzimu 2012
- mladší přípravka

Fotbalista podzimu 2012 - starší přípravka

1.

Sobek Martin

1

Milian Ondřej

2

2395

2.

Marenčák Richard

2

Rusoň Jan

2

8

2350

3.

Klos Martin

3

Volný Jan

33

14

2225

4.

Štachel Lukáš

4

Kuzma Kristian

1

5

2150

5.

Lach Dalibor

5

Pokorný David

6.

Kačor Pavel

6

Zborovský Jan

3

7.

Mrázek Jan

7

Šebesta Martin

8.

Burget Adam

8

Klos Daniel

9.

Gargulák Vítězslav

9

Fajkoš Otakar

10.

Kalousek Jakub

10

Čarnecký Pavel

11.

Durczok Adam

11

Knorr Daniel

12.

Sommer Václav

12

Gawlas Jakub

Počet
Odehrané
Branky
tréninků
minuty

1. Hrachovec Petr

4128

59

1178

2. Slavev Petr

3990

55

1240

5

3. Gellar Vojtěch

3940

54

1240

2

4. Strouhal Vladimír

3928

55

1178

5. Stoklasa Břetislav

3906

56

1106

jméno

góly

1

asistence body

2

2115

1

2085

25

9

2075

1

19

2055

6. Ševčík Daniel

3897

56

1097

9

7. Volný Jan

3678

50

1178

1

8. Sliwka David

3666

51

1116

9. Sliwka Ivar

3616

50

1116

10. Pokorný Daniel

3468

52

868

13.

Řanek Jakub

13

Šimek Bruno

11. Balo David

3044

46

744

1

14.

Stavař Viktor

14

Šimek Richard

1125

1

15.

Ševěček Matěj

15

Kotas Oliver

1000

16.

Böhm Štěpán

16

Dvořáček Lukáš

700

17

Třos David

450

12. Štachel Dominik

1794

21

744

13. Erben Tomáš

1596

22

496

14. Fujala Jakub

1458

18

558

Trenéři: Stavař Martin, Kačor
Pavel a Vlček Ivo

4

1995
1895

1

1735
1400

2

1235

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Okurková polévka
300 g brambor, sůl, mletý
nebo drcený kmín, 150 ml zakysané smetany, 2 lžíce hladké mouky,
150 g kyselých okurek, 1 vejce.
Oloupané brambory nakrájíme
na kostičky, zalijeme vodou (asi 1 l),
osolíme, okmínujeme a uvaříme
doměkka. Smetanu rozmícháme
s moukou a vlijeme do hrnce, rozmícháme a necháme povařit. Okurky
nakrájíme na tenké plátky a přidáme do polévky. Nakonec rozšleháme v hrnku vejce a tenkým pramínkem nalijeme do vařící polévky. Zamícháme, odstavíme, podáváme.

Cizrna po valašsku
250 g cizrny, 400 g kysaného
zelí, 200 g uzeného masa, 1 velká
cibule, 1 lžíce sádla, sůl, 2 lžíce
cukru, 1-2 lžíce octa.
Cizrnu propláchneme a zalijeme vodou. Necháme bobtnat minimálně 12 hodin. Druhý den vodu
slijeme, zalijeme čerstvou a pod
pokličkou vaříme do změknutí cizrny (cca 45 minut).
Zelí (pokud je příliš kyselé,
můžeme propláchnout) překrájíme na menší kousky, podlijeme
trochou vody, osolíme, osladíme
a dusíme do měkka.

Na sádle necháme zesklovatět pokrájenou cibuli. Přidáme
na malé kostičky pokrájené maso
a za stálého míchání společně
osmažíme.
Ze zelí necháme vydusit téměř všechnu vodu a dochutíme
ho (solí, cukrem, octem). Přidáme
k němu maso a scezenou uvařenou cizrnu, dobře promícháme
a podáváme.
Hovězí nudličky s fazolkami
40 0 g hovězí ho za d ní ho
masa, 350 g zelených fazolových
lusků, sůl, 1 lžíce country koření,
1 velká cibule, trochu oleje

Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno, omyté a osušené
maso pokrájíme na nudličky, fazolky překrájíme na kratší kousky. Na pánvi zahřejeme trošku
oleje a osmažíme na něm cibuli
dozlatova. Přidáme maso a za
častého míchání restujeme do
zhnědnutí.
Osolíme, přimícháme koření,
podlijeme trochou horké vody
nebo vývaru a pod pokličkou dusíme doměkka. Podle potřeby
podléváme. Až je maso měkké,
přidáme fazolky a ještě pár minut podusíme.

etřvaldské noviny
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Blahopřání
Dne 20. dubna 2013 oslavili
krásných 50 let manželství –
zlatou svatbu manželé Rudolf
a Marie Kožuchovi. Do dalších
společně prožitých let především pevné zdraví, hodně štěstí
a osobní spokojenosti ze srdce
přejí dcera Svatava s manželem, dcera Šárka s manželem a vnoučata Kamila, Tomáš, Janička a Mireček.

Blahopřání

Blahopřání
V pátek 5. dubna 2013 oslavila paní Marta Kotrová 65 let.
K Tvým narozeninám
Ti přejeme vše nejlepší, co
jen život Ti může dát, ať lásku, zdraví a moudrost stále máš a plnými doušky si
všechno krásné užíváš.
Kolektiv bývalých
spolupracovníků Sila Petřvald.

Blahopřání

Dne 6. dubna 2013 oslavili
50 let společného života
manželé Břetislav a Jiřina Sojkovi.
Do dalších let jim přejeme hodně
štěstí, zdraví a tolerance. Syn Břetislav a dcera Šárka s rodinami.

Společenská
kronika
Blahopřejeme
jubilantům
Karla Koběrská
90 let
Jiřina Kochanová
Otakar Kochan

80 let
85 let

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

Narozené děti
Anna Pščolková
Natálie Riessová
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Zemřeli občané

Blahopřání
Dne 7. dubna 2013 dovršila
paní Pavla Konečná šestou desítku svého života.
Málo slovy, za to vřele, přejeme Ti z duše celé,
štěstí, zdraví, dlouhý věk, ať jsi s námi do sta let.
Manžel Petr, maminka Marie, dcery Marcela
a Daniela s rodinami.

Vzpomínka
Dne 19. dubna 2013 jsme vzpomněli 3. výročí
úmrtí paní Jarmily Budinové.
S úctou vzpomínají manžel Alois, syn Milan
s rodinou a dcery Jarmila a Naďa s rodinami.

Dne 17. dubna 2013
oslavila krásné
80. narozeniny naše maminka
paní Zdeňka Kaňová.
Do dalších let hodně zdraví,
štěstí a pohodu přejí syn Jaromír s rodinou a dcery Drahomíra a Zdeňka s rodinami.

Bohuslav Gabzdyl
Mgr. Alena Gnidová
Dalibor Křístek
Božena Kusová
Tibor Riška
Libuše Václavková

80
69
54
91
74
88

let
let
let
let
let
let

Pozůstalým v yslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka
Čas neúprosně letí a v srdci bolet zůstává, slzy
v očích Tě neprobudí a domov prázdný zůstává.
Dne 28. dubna 2013 jsme vzpomněli na 1. výročí úmrtí a 17. dubna 2013 nedožitých 68 let
pana Josefa Fojtíka.
S láskou vzpomíná manželka Anna
s blízkou rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Byl plný života, mysl plná snění a nikdo z nás
se nenadál, jak rychle se vše změní.
Dne 27. dubna 2013 uplynuly dva roky, kdy
s nesmírnou láskou a bolestí vzpomínáme na
mého syna Jakuba Šeligu.
Maminka Gabriela s rodinou.

Dne 13. dubna 2013 by se dožil 100 let
pan Josef Trombík.
Vzpomínají dcera Marie, synové Josef, Jan
a Jaroslav s rodinami.

Vzpomínka
Dne 7. dubna 2013 uplynulo již 20 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Ing. Zdeněk Juřica.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, syn Vladimír s rodinou a dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka
Potůček v údolí, nad strání les, rozkvetlá louka
a vonící vřes. Tam rád jsi chodíval po mnoho let,
osud Ti všechno vzal a nevrátí zpět.
Dne 9. května 2013 vzpomeneme 15. smutné
výročí, kdy nás opustil náš drahý pan Štěpán Černý.
Stále vzpomíná zarmoucená rodina z Havířova –
Města a z Havířova – Šumbarku.

Vzpomínka
Měl jsi nás rád a chtěl jsi ještě žít, nebylo Ti
dopřáno tu s námi být.
Dne 20. května 2013 vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás navždy opustil tatínek, dědeček, švagr
pan Miloš Kačor. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou a úctou vzpomíná dcera Sylva
s rodinou, rodina Lipkova a Mendlíkova.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás opustila 18. března 2013 ve věku
88 let paní Libuše Václavková, roz. Dudková.
Zarmoucená rodina.
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VÝKUP KOVŮ
NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY !!!
MĚĎ
HLINÍK
MOSAZ
BRONZ
NEREZ
ŽELEZO pouze v Havířově

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

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Provozovny:

Petřvald, 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
Havířov, Staniční 1566
Po – Pá: 8:00 – 16:00 | tel: 733 189 202
Všechny provozovny jsou vybaveny digitálními váhami
www.metalfaktor.cz

V provozovně Havířov
vykupujeme železo i papír !!!
Zde také disponujeme AUTOVÁHOU.
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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
Pravidelná kontrola spalinových cest 330,- Kč,
vložkování, frézování, čištění komínů a kouřovodů,
veškeré další kominické práce. NÍZKÉ CENY

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
V BYTĚ ZÁKAZNÍKA

mobil: 605 140 362
Opravy provádíme v lokalitách: Petřvald, Rychvald,
Orlová, Dětmarovice, Bohumín a Ostrava.

Kocourek Josef VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců a sedacích souprav
- půjčování stroje Kärcher
- mytí oken
mobil: 606 363 300, 731 490 561

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

ÚKLID DOMÁCNOSTÍ
ÚKLID - pravidelný
- generální
- po malování

Tel. : 603 22 11 95

www.smetacekazehlicka.cz

RODOKMEN ZDARMA
pro petřvaldské rody,
jen jedna větev po meči
a do r. 1840.
Kontakt: Vít Ožana
tel. 736608006
ozana@volny.cz

Mytí fasád

Máte Váš dům zelený
nebo černý od plísní?
Provádíme odstranění plísní,
řas a mechů z fasád.

Čištění
zámkové
dlažby
Čištění
střech

Od mechů, plísní,
lišejníků a další.

Nástřik fasád

Nátěry fasád, podhledů a střech.
Úspora času stříkáním AirLess
systémem dokáže ušetřit minimálně
40 % nákladů od cen jiných firem.
Všechny práce provádíme pomocí
žebříků, plošin a horolezecké techniky.
ZDARMA Vám uděláme vyměření a cenovou kalkulaci.
Volejte denně na telefonní číslo 776 102 175.
Videa a foto ukázky na www.HousePro.cz.
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INFO K INZERCI www.petrvald.info
!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE !!!
1.

Někteří obyvatelé obce nebudou mít možnost/povinnost dle zák. č. 274/2001Sb. se napojit na budovanou moderní veřejnou oddílnou splaškovou kanalizaci
2. Tímto je umožněno/povinno se napojit na vlastní ČOV splňující celoročně na odtoku hodnoty nařízení
vlády 416/2010 Sb. a vyhnout se případným pokutám 50 tis. až 10 mil. Kč
3. Ušetřit tak nemalé náklady na zhotovení domovní přípojky
4. Možnost získat až 150l / osobu a den kvalitní zálivkové vody pro období
sucha a neutrácet za vyprazdňování zaslepeného septiku
5. Využít slevy na projekt (PD) v ceně 1.500 Kč / RD
Řešením je korektní domovní čistírna odpadních vod.
Hellstein spol. s r.o. - Projekce, Petřvaldská 459, Šenov, +420 606 709
804, dec@hellstein.cz

PIDI TAXI
TAXISLUŽBA – PŘEPRAVA OSOB, DRINK
SERVIS A STĚHOVÁNÍ

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

Venčení, hlídání a výcvik psů
s profesionálem
v době vaší krátkodobé i dlouhodobé nepřítomnosti nabízíme :
- pravidelné i nepravidelné venčení spojené s procházkami v přírodě
- výuku poslušnosti a socializace (možnost i nácvik obrany)
- zábavu pro psa formou tzv. psích sportů (agility, dogfrisbee...)
- převzetí a předání psa přímo u vás nebo na dohodnutém místě
- další služby dle individuální dohody (česání, návštěva veterináře, aj.)
- služby se týkají jakéhokoliv plemene a povahy psa (i problémoví psi)
- odstraňování nežádoucího chování psa
- dlouhodobé kynolog. a praktické zkušenosti s výcvikem a výchovou

Tel.: 608 77 10 88; p.semanco@seznam.cz
www.hlidaniavenceni.cz

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
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