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INFORMACE PRO OBÈANY

TERMÍN UZÁVÌRKY
Petøvaldských novin
è. 4 je 8. dubna

2013
UPOZORNÌNÍ

Pøíjemné prožití svátkù
velikonoèních
pøeje vedení mìsta a redakèní
rada petøvaldských novin.

Od 2. dubna 2013 budou opìt
otevøena pro veøejnost tato
høištì:
- víceúèelové høištì pøi ZŠ Školní 246, Petøvald
- høištì u víceúèelového sportovního areálu v Petøvaldì
Více informací naleznete na
www.petrvald.info

Radnice se bude stavìt

ÈÍSLO 3

Z OBSAHU:

Prosím všechny pøihlášené na
zájezd do Vídnì 18. 5. 2013,
aby v prùbìhu mìsíce dubna
pøišli zaplatit. Nebudu-li pøítomna v kanceláøi, mùžete platit i v knihovnì.
J. Burová

q
Výstavba

radnice
q
Oèkování psù
q
Okénko knihovny
q
Zájezd Nošovice,
Komorní Lhotka

Informace o poskytnutí vìcného
daru chovatelùm psù
Vedení mìsta Petøvald rozhodlo
o poskytování jednorázového vìcného daru (krmivo pro psy) ve výši
max. 1000,- Kè chovatelùm, kteøí
si vezmou do péèe toulavého psa
z útulku odchyceného na katastru mìsta Petøvald. Pes musí být
øádnì pøihlášen k poplatku a ten
øádnì zaplacen.
Chovatel mùže po 6 mìsících,
kdy má psa v péèi, požádat mìsto
Petøvald o poskytnutí tohoto vìcného daru. Doloží protokol o pøevzetí psa do péèe, vystavený útulkem, a doklad o pøihlášení psa a
zaplacení poplatku. Žádost bude
projednána vždy na nejbližším zasedání rady mìsta. Poskytování
vìcného daru se bude týkat cho-

vatelù, kteøí si vezmou psa do péèe od 1. 3. 2013.
Více informací u paní Dany Szotkowské, referent odboru výstavby
a ŽP, tel.: 596 542 913

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání zastupitelstva mìsta,
které se bude konat 24. dubna 2013
v 15.30 hod. v kulturním domì.

Pohled jižní
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Legenda:
1

Zateplovací systém tl. 150mm + tenkovrstvá omítka
probarvená omítka barva bílá

8

Ocelová vstupní stìna,
barva bílá

18

Nezateplená fasáda + probarvená omítka
barva bílá

9

Obklad Marmolit
barva oranžová

21

Tepelná èerpadla vzduch voda

10

Ocelové sloupy
barva bílá

2

Zateplovací systém tl. 120mm + tenkovrstvá omítka
probarvená omítkabarva oranžová

3

Zateplovací systém tl. 80mm + obklad Marmolit
barva oranžová

4

Zateplovací systém tl. 150mm + tenkovrstvá omítka
probarvená omítkabarva bílá

11

Sekèní garážové vrata
barva bílá

5

Plastové okna, dveøe
barva bílá

13

Nosná konstrukce pergoly + tenkovrstvá omítka
barva bílá

6

Zámeènické výrobky ocel. konstr. zábradlí balkónu a terasy
barva bílá

14

Vstupní schody
keramická mrázuvzdorná dlažba

7

Klempíøské oplechování,
barva nejbližší pøiléhající omítky

15

Zámeènické výrobky ocel. konstr. zábradlí rampy
barva oranžová

SO 01 Radnice
± 0,000 = 267,00 m.n.m.
ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KRESLIL

TECH. KONTROLA

Ing. Jar. Pokorný

Ing. Jar. Seidler

David Feltl

Ing. Jan Pokorný

poel

Radnice, zpevnìné plochy

FORMÁT
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a inženýrské sítì v Petøvaldì
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MÌØÍTKO

Vizualizace radnice, která bude stát nad kulturním domem.
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PETØVALDSKÉ NOVINY

POZVÁNÍ RODIÈÙ K VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
Zveme rodièe èerstvì narozených petøvaldských obèánkù (tj. do 5 mìsícù vìku dítìte) k slavnostnímu vítání.
- vítání obèánkù se konají v soboty v obøadní síni MìÚ Petøvald
- konkrétní termín obøadu je nutno dopøedu dohodnout na matrice:
tel.: 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
- vítání obèánkù je urèeno všem novorozeòatùm s trvalým bydlištìm
v Petøvaldì
- pro každé dítì je uspoøádán samostatný obøad
- dìti jsou vítány zástupci mìsta
- délka obøadu je cca 20 minut
- v obøadní síni máme pro dítì pøipravenou kolébku
- spolu s rodièi se mohou slavnostního vítání zúèastnit i další pøíbuzní vítaných dìtí
- bìhem obøadu je povoleno fotografovat a poøizovat videozáznamy
vlastními prostøedky anebo využít i fotoslužeb, které jsou na místì
k dispozici
V pøípadì zájmu o zveøejnìní údaje o narození dítìte v Petøvaldských
novinách je nutno podepsat na matrice MìÚ Petøvald souhlas se zveøejnìním (nutno pøedložit rodný list dítìte a doklad totožnosti jednoho z rodièù).
I. Tomková, matrikáøka MìÚ Petøvald

Mìsto Petøvald a Èeský svaz žen Petøvald - sídlištì
vyhlašují

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

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

BYLY JSME BLAHOPØÁT …
S paní starostkou Jarmilou Skálovou jsme byly osobnì poblahopøát
tìmto našim obèanùm:

p. Františce Burové, která oslavila 85. narozeniny.

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

Manželùm Josefu a Annì Motlochovým, kteøí oslavili svou
diamantovou svatbu - 60 let spoleèného života.

OÈKOVÁNÍ PSÙ
Termín: 28. kvìtna 2013
stanovištì:
zastávka U Kaple
08.00 – 08.30 hod.
u høištì HEPO
09.00 – 09.30 hod.
Podlesí, prostranství u fa TRIAS
10.00 – 10.30 hod.
Bøeziny, hasièská zbrojnice
11.00 – 12.00 hod.
Mìstský úøad
13.30 – 16.00 hod.
Cena:
oèkování 120,- Kè
Možnost zakoupení tablet na odèervení i antiparazitálních prostøedkù.
Každý pes pøedvedený k oèkování musí být opatøen náhubkem. Psa
musí pøedvést osoba fyzicky zpùsobilá k zajištìní potøebné fixace zvíøete pøi oèkování. Chovatel pøedloží prùkaz o oèkování k dalšímu záznamu.
Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a ŽP

Rádi pøijdeme blahopøát domù i vašim blízkým, kteøí oslaví 80., 85.,
90., 95. a 100. narozeniny nebo jiné životní jubileum a nemohou se ze
zdravotních dùvodù osobnì dostavit do slavnostní obøadní sínì.
Staèí si jen dohodnout termín návštìvy na matrice.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel.: 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
I. Tomková, matrikáøka MìÚ Petøvald
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ODPADOVÉ OKÉNKO è. 3/2013
Rozmístìní nádob na separovaný sbìr
Nakládání s odpady ve mìstì Petøvald se øídí zákonem è. 185/
2000 Sb., o odpadech ve znìní pozdìjších pøedpisù a Obecnì závaznou vyhláškou (OZV) è. 1 /2007. Každý obèan je povinen odpad tøídit. V našem mìstì lze tøídit ukládáním plastù do žlutých pytlù, biologicko rozložitelného odpadu do èerných pytlù. Obèané mohou využít
služeb sbìrného dvora, který je otevøen každý den v týdnu. Také jsou
na katastru mìsta rozestavìné kontejnery na plast, sklo, papír a biologicko rozložitelný odpad, jejichž seznam a rozmístìní zde uvádíme.
plasty

biolog.
rozlož.
odpad

papír +
LOKALITA

sklo
tetrapack
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

7 K Samoobsluze – køižovatka s ul. Na Parcelaci

x

x

8 Odborù - u è.p. 308

x

x

x

x

x

x

x

1 Bøezinská - u samoosluhy Petrnkovice
2 Bøezinská - u panel. zástavby, è.p. 1 616
3 Bøezinská - u panel. zástavby, è.p. 1619

x

4 Bøezinská - u panel. zástavby, è.p. 1621
5 Bøezinská - u panel. zástavby, è.p. 1611

x
x

6 Bøezinská - u panel. zástavby, è.p. 1615

x

9 Okrajová - Sportovní areál
10 Rychvaldská - pøed samoobsluhou
11 Parys - u è.p. 1108
x

12 Parys - u è.p. 85

x
x

13 Parys - u è.p. 1103
14 Podlesní - køižovatka s ul. U Letištì

x

x

15 Podlesní - køižovatka s ul. Na Návrší

x

x
x

16 Na Svahu - u è.p. 1133
17 Šumbarská – U Vodojemu, za zast. ÈSAD

x

18 Závodní - u ZŠ Masarykova
x

19 Závodní - pøed domy RPG (Jiskra)

x
x

x

x

x

x

x

x

20 Závodní - høištì HEPO
x

21 Klimšova - pod domy RPG, è.p 908

x

x

x

x

22 Klimšova - u domu RPG, è.p.875
23 Ráèkova - u DPS

x

x

x

24 Šenovská - u mateøské školy

x

x

x

25 Šenovská - za è.p. 1

x

x

x

26 Na Zaryjích - u domù RPG, è.p. 934

x

x

x

27 Do Kopce - u è.p. 1160

x

x

28 Družstevní - u "Popelky"

x

x
x

29 K Muzeu - u høištì u ZŠ
30 Školní - u ZŠ
x

31 ul. Kulturní, za kulturním domem

x

x

x

x

LYŽÁK 2013
Ve dnech 4. 2. – 8. 2. 2013 poøádala ZŠ a ZUŠ Petøvald lyžaøský výcvik – náš „lyžáèek“. Konal se ve ski areálu Severka s ubytováním na
horské chatì Skalka. V pondìlí v 8:00 jsme se plni oèekávání sešli u nákupního centra COOP na ulici Školní, už tam panovala radostná nálada.
V 8:30 pro nás pøijel krásný zájezdový autobus. Naložili jsme svá zavazadla, nastoupili a autobus nás odvezl na místo urèení. Pøestože cesta
trvala 1,5 hodiny, nám ubìhla velmi rychle a už jsme vystupovali na parkovišti pod ski areálem Severka v Dolní Lomné. Naši kluci naložili na
rolbu kufry i lyžaøskou výbavu a vyrazili jsme krásnou zimní pøírodou
k horské chatì Skalka. Cesta to byla nároèná, ale stála zato.
Provozovatel chaty nás srdeènì pøivítal a ubytoval v pìknì zaøízených
pokojích, pak jsme zašli na vydatný obìd. Hm, mòam! Po odpoledním
klidu následovalo rozlyžování, pøi kterém nás páni uèitelé – naši lyžaøští
instruktoøi rozdìlili do tøí družstev podle našich lyžaøských kvalit. První
dvì družstva se vydala na sjezdovku vzdálenou asi 700 m od chaty, tøetí
družstvo se uèilo na mírném svahu základním lyžaøským dovednostem.
Již druhý den si zdatní jedinci vyzkoušeli, jak sjet sjezdovku. Ve støedu
odpoledne jsme se vypravili na krátkou túru k chatì Kamenná. Mohli
jsme také vylézt na rozhlednu Tetøev. Pøekvapilo nás, že není tak vysoká,
jak jsme si mysleli.
Ètvrtý den byl nabit aktivitami. Hned po vydatné snídani nás èekal slalom, byli jsme zvìdaví, kdo bude mít nejlepší èas, stane se vítìzem a
získá cenu. Avšak drobné ceny èekaly i na ostatní závodníky, kterým
štìstí tolik nepøálo. Nejdùležitìjší však bylo, že i žáci, kteøí stáli na našem kurzu na lyžích poprvé, slalomovou tra zvládli. A to bylo jejich vítìzství! Po veèeøi jsme s napìtím èekali na vyhlášení výsledkù soutìže.
V 1. družstvu, což byla skupina našich nejzkušenìjších lyžaøù, se umístili: 1. místo Daniel Kašniar, 2. místo Nikola Dubnická, 3. místo Tereza
Kijonková. V 2. družstvu, což bylo družstvo prùmìrných lyžaøù, se umístili: 1. místo Martina Grafová, 2. místo Vladislav Vajdo, 3. místo Matìj
Mikulášek. Ve 3. družstvu, tvoøila je skupina žákù, kteøí stáli na lyžích
poprvé, bylo poøadí následující: 1. místo Michaela Machalová, 2. místo
Jakub Crlík, 3. místo Adam Karkoška. V závìru veèera jsme se mìli možnost „vyøádit“ na pøipravené diskotéce s DJ Lexou (naší spolužaèkou
Alexandrou Pavlitovou). Tak jsme si užili poslední chvíle našeho „lyžáèku“.
Bìhem páteèního dopoledne si ještì aktivní lyžaøi užili posledního lyžování a už nás èekalo balení. Hurá zpìt do našich domovù!
Na konec bychom rádi podìkovali Sdružení rodièù za poskytnutí finanèních prostøedkù a zakoupení rozlišovacích dresù. V neposlední
øadì také našim uèitelùm a zároveò instruktorùm Romanu Plutovi DiS.,
Mgr. Petøe Kynclové a Mgr. Ivì Šárové za pevné nervy a za krásnì prožité chvíle na našem „lyžáèku“.
Žáci ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, pøísp. org.

x

D. Szotkowská, ref. odb. výst. a ŽP

KALENDÁØ
svozu odpadù na 2. ètvrtletí 2013
Svoz odpadù ze 110 l (1100 l) nádob

Duben
3.,4.
9.,10.
16.,17.
23.,24.
30.

Kvìten
7.,8.
14.,15.
21.,22.
28.,29.

Èerven
4.,5.
11.,12.
18.,19.
25.,26.

PET láhve

Papír

Sklo

11. dubna
16. kvìtna
13. èervna

5. dubna
9. kvìtna
6. èervna

10. dubna
15. kvìtna
12. èervna

Biologickorozložitelných komunální odpady

30. dubna
6., 7.,13.,14.,20., 21., 27. a 28. kvìtna
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24. a 25. èervna

ZTRÁTY A NÁLEZY
V únoru 2013 byl na MìÚ Petøvald odevzdán tento nález:
- vrtaèka, sekera, vrtací kladivo, pákové kleštì, èerný batoh,
sklenìná odmìrka, èerná deka, látkový béžový ubrus a rùžový
ubrousek
Místo nálezu: Petøvald, Šenovská u domu èp. 1
Majitel se mùže informovat v kanceláøi è. 2 v budovì mìstského
úøadu nebo telefonicky na èísle 596 542 905 - Bc. Ivana Rajdusová
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
32. schùze Rady mìsta Petøvaldu se konala 21. února 2013

„Kulturní pohranièí - vytvoøení moderní kulturní
infrastruktury v Jasienici a v Petøvaldì“ - projekt je
spolufinancován z Fondu mikroprojektù Euroregionu
Tìšínské Slezsko - Œlask Cieszyñski Operaèního pro
gramu pøeshranièní spolupráce Èeská republika Polská republika 2007-2013.

17. zasedání Zastupitelstva mìsta Petøvaldu se konalo 27. 2. 2013

PETØVALDSKÉ NOVINY
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DNES SI BUDEME POVÍDAT S ØEDITELKOU
Základní školy Školní 246 - Ing. Zdeòkou Kozlovskou
Paní øeditelko, v únoru letošního
roku probìhl zápis do 1. tøíd.
Kolik jste rozeslali pozvánek, kolik zákonných zástupcù se svými
dìtmi se k zápisu nedostavilo, kolik zák. zástupcù požádalo o odklad školní docházky?
Letošní zápis do 1. tøíd na naší
základní škole probíhal ve dnech
7. 2. a 8. 2. 2013. Celkem jsme
rozeslali 84 pozvánek. K zápisu
se nedostavilo 11 zákonných zástupcù se svými dìtmi. O odklad
školní docházky evidujeme 11 žádostí. Odklady musí rodièe doložit
vyšetøením z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaøe nebo klinického psychologa
do 31. 5. 2013. Pokud to zákonní
zástupci nestihnou ve výše uvedeném termínu, dítì musí v novém
školním roce nastoupit povinnou
školní docházku.
Osvìdèil se pøístup a pobyt školní psycholožky PhDr. Jany Lehnerové pøi pøijímání prvòáèkù?
Ano, pøítomnost školní psycholožky se u zápisu osvìdèila. Naše
školní psycholožka se zápisu do
1. tøíd úèastní již potøetí. Jejím úkolem je posoudit školní zralost dítìte orientaèním testem ještì
pøedtím, než jdou dìti k uèitelkám,
které je posuzují v mnoha znalostech a dovednostech. Spoleènì
pak s uèitelkami posuzuje a doporuèuje zákonným zástupcùm, zda
dítì má nastoupit do 1. tøídy,
nebo je vhodné požádat o odklad.

Zajímali se rodièe i o prostory
školy?
Zákonní zástupci mìli možnost
si prohlédnout školu dne 10. 1.
2013 na Dni otevøených dveøí,
který jsme v letošním roce pøipravili poprvé. Pøišlo se podívat 50
návštìvníkù se svými ratolestmi.
Nicménì i v dobì zápisu bylo
umožnìno rodièùm a jejich dìtem
podívat se do prostor školy.
Kolik tøíd s prvòáèky budete otevírat k 1. záøí 2013?
Pøedpokládáme otevøení tøí tøíd
pro prvòáèky, dvou tøíd na ul. Školní 246 a jedné tøídy na Závodní
822.
Které paní uèitelky se stanou tøídními uèitelkami v prvních tøídách?
Na ulici Školní budou uèit v prvních tøídách paní uèitelky Mgr.
Šárka Planková a Mgr. Vìra Winklerová, na Závodní 822 Mgr.
Ivana Palová.
A Vaše pøání pro prvòáèky a jejich zákonné zástupce?
Prvòáèkùm bych chtìla popøát
v novém školním roce šastné vykroèení pravou nohou, aby se jim
u nás ve škole líbilo a aby do školy
chodili s radostí. Jejich obìtavým
zákonným zástupcùm pøeji pevné
nervy a radost z úspìchu svých dìtí.
Tìšíme se na spolupráci s Vámi v novém školním roce 2013/
2014.
JaS

Myslivecké sdružení Petøvald - Haldy
Duben
Je to mìsíc, kdy pøíroda zakládá
spoustu nových životù, loòská suchá tráva vypouští výhonky, které
jsou až kýèovitì zelené. Pomalu
mizí poslední šedivé odstíny a vše
se barví pestrou paletou barev.
Vìtšina ptákù se již vrátila ze
svých zimoviš a zaèínají si budovat hnízda.
Zima definitivnì skonèila.
Zaèíná nový myslivecký rok.
Základní povinností slušných myslivcù je dát do poøádku krmná zaøízení a jejich okolí. Zlikvidovat
zbytky krmiva a celé zaøízení vydezinfikovat. Konec dubna je nejzazší termín k provedení tìchto
prací.
Objevují se mláïata, samice se
pøipravují na kladení nebo již sedí na vejcích. Proto je nežádoucí
v tuto dobu zvìø zbyteènì rušit.
Tento mìsíc má napilno myslivecký hospodáø. Po pøedchozím
sèítání zvìøe musí vypracovat plán
chovu a lovu spárkaté zvìøe, plán
práce péèe o zvìø a plán poètu lovecky upotøebitelných psù.
V ptaèí øíši panuje svatební veselí. Srnèí zvìøi dorùstají parùžky a
probíhá takzvané „vytloukání“.
Naopak daòci pøicházejí v tomto
období o svoje mužné ozdoby.
Lišky už mají lišèata, a proto je

možno u dospìlých vidìt zvýšenou
aktivitu pøi shánìní potravy.
Naplno probíhá tok u bažantù,
kteøí si oblékli nádherný svatební
šat a jejich hlavy ozdobily výraznì
rudé proužky.
V poslední dobì jsme zaznamenali spoustu nových divokých skládek u nás v revíru. Z tohoto dùvodu bychom chtìli upozornit veøejnost, že na procházkách by mìli
lidé dávat pozor, kam pouští své
pejsky a hlavnì dìti. Každoroènì
se vynakládají nemalé prostøedky
na likvidaci tìchto smetiš a každoroènì vzniká spousta nových.
Buïme k sobì navzájem v ten
nejkrásnìjší jarní èas tolerantní
a hodní. Chovejme se k pøírodì kolem nás ohleduplnì a s láskou.
Nezapomínejme, že ten kousek remízku nebo lesa hned za naším
plotem se chce chlubit stejnou krásou jako ta vaše opeèovávaná zahrádka.
Luboš Kuèera

Kynologická organizace Petøvald
DÌKUJE
Dne 16. února 2013 navštívila
areál naší kynologické organizace
paní starostka.
Velice si toho vážíme, pøedevším s pøihlédnutím k tomu, že se
jednalo o den pracovního volna.
Paní starostka si vyslechla problémy, se kterými se dlouhodobì potýká naše kynologická organizace.
Jedná se pøedevším o nedostatek
místa pro výcvik psù, chátrající klubovnu a oplocení a absenci hygienického zázemí. Paní starostku
také mile pøekvapilo, že se jako
málokterá spolková organizace
rozvíjíme a pøibývá nám èlenù.
Vzhledem k tomu, že se na
konci minulého roku poèet èlenù
naší organizace více než zdvojnásobil a poèet úèastníkù kurzù
„Základní výcvik psa“ a „Výcvik
psa pro pokroèilé“ témìø ztrojnásobil, musí se výše uvedené problémy zaèít okamžitì øešit.
V nejbližším èasovém horizontu také zahájíme kurz „Agility“,
o který jsme zaznamenali enormní
zájem.
Velmi nás potìšil zájem obèanù
mìsta Petøvald a blízkého okolí
o poøádané a plánované kurzy, ale
zároveò si uvìdomujeme, že je
naší povinností zajistit úèastníkùm kurzù alespoò základní sociální zázemí (voda, WC, apod.).
Vzhledem k tomu, že jsou naše
finanèní zdroje velmi omezené (jediným zdrojem financí je poplatek
za kurz, který èiní 200,- Kè/mìsíc,
u mládeže 50,- Kè/mìsíc), a témìø veškeré tyto finance jsou použity na pomùcky pøi výcviku a po-

platky, požádali jsme zastupitele
mìsta o pomoc.
Po zvážení celé stávající situace
nám bylo nabídnuto ze strany
mìsta Petøvald následující:
- budou nám poskytnuty vyøazené
židle (popø. stoly) na dovybavení
klubovny
- je možné si podat žádost o dotaci k opravì stávající klubovny
- je možné požádat o pomoc pøi
poseèení trávy a køovin v areálu
cvièištì
Za nabídnutou pomoc DÌKUJEME.
Jsme pøesvìdèeni, že jednání
bylo oboustrannì pøínosné. Pevnì
doufáme, že se spolupráce se zástupci mìsta bude nadále úspìšnì rozvíjet.
Za Kynologickou organizaci
Petøvald Petr Semanco
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Nejen vzpomínkami k uchování dìjin

Z ohlasù na besedu

Pamì národa - Dìti z Petøvaldu besedovaly
s panem Gilem, pamìtníkem 2. svìtové války

Ing. František Gil

Zleva sedící: Bc. Patrik Günther, Uršula Krzywoòová, Ing. František Gil

PETØVALDSKÉ NOVINY

OKÉNKO MATEØSKÉ ŠKOLY
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Pøedstavujeme vám akciovou
spoleènost VAMOZ – servis, a.s.

Pøišel nám dopis…
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Pøedstavujeme vám p. Evu Kubisovou, úèastnici MS v tradièním wu-schu

pokraèování na str. 9

PETØVALDSKÉ NOVINY

Pøedstavujeme vám p. Evu Kubisovou, úèastnici MS v tradièním wu-schu
pokraèování ze str. 8

TJ Petøvald HEPO (1933 - 2013)
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Okénko knihovny
Milí ètenáøi a naši pøíznivci,
s prvními teplými sluneèními paprsky se vše dává do pohybu – domácnost vyžaduje poøádný jarní
úklid, okna volají po umytí, zahrádka se probouzí a je potøeba
pøipravit záhonky na jarní období.
Pøes všechno uklízení a pøípravy
na jaro doufáme, že si najdete èas
i na pìknou knížku. Kromì románù a bestsellerù nabízíme øadu
knih a èasopisù plných rad a nápadù, jak nejen jarnì zkrášlit byt,
dùm a zahradu. Do konce bøezna
navíc stále probíhá registrace nových ètenáøù zdarma!!!

Galerie
Nad knihami
Srdeènì zveme na výstavu ilustrací pro dìti výtvarnice Dariny
Krygielové.
Výstavu si mùžete prohlédnout
v prostorách knihovny v mìsících
dubnu a kvìtnu 2013.

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

Kvìten 2013 Út 7. 5., 21. 5.

Nejvìrnìjší
dìtský
ètenáø!!!
V rámci Bøezna – mìsíce ètenáøù jsme opìt
oceòovaly naše nejlepší
ètenáøe. Cílem této aktivity je posilovat spoleèenský význam a prestiž
èetby a ocenit ty, kteøí
služby knihoven nejvíce
využívají. Mezi ocenìnými
byly Kuklová Denisa, Kuklová Sandra, Berkyová
Lucie, Petøvalská Kristýna, Èopianová Michaela.

Velikonoèní prázdniny 2013
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 13:00 - 17:00 promìní
v hráèské doupì. Navíc jsme do klubu poøídily øadu herních novinek,
takže neváhejte pøijít vyzkoušet!!!

Pozvánka na
Slet èarodìjnic
2013
30. dubna 2013
od 16:00 hodin u Støediska
kulturních služeb Petøvald
(knihovna).
Více v pøíštím èísle
Petøvaldských novin.

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/

PETØVALDSKÉ NOVINY

Støedisko kulturních služeb mìsta Petøvald v dubnu zve
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SPOLEÈENSKÁ
KRONIKA

VZPOMÍNKA
Ani èas nezahojí rány, co nám osud dal,
ve vzpomínkách, Mirku, budeš žít dál.
Dne 25. bøezna 2013 jsme vzpomnìli
40. výroèí tragického úmrtí
pana Miroslava Grochola.
S láskou vzpomíná sestra Kvìta.

VZPOMÍNKA
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a v srdcích našich žije dál.
Dne 27. bøezna 2013 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí paní Elišky Turské.
S láskou vzpomíná maminka,
dcery Marcela a Jitka s rodinami.

VZPOMÍNKA
Mìl jsi nás rád
a chtìl jsi ještì žít,
nebylo Ti dopøáno
tu s námi být.
Dne 14. bøezna 2013 jsme
vzpomnìli 7. smutné výroèí,
kdy od nás navždy odešel
pan Milan Tomáš.
S láskou vzpomínají manželka
Marie, syn Milan s rodinou
a dcera Marie s rodinou.

VZPOMÍNKA
Oèi Tvé se zavøely, srdce pøestalo bít,
vzpomínky na Tebe budou však stále
s námi žít. Dne 30. dubna 2003
nás navždy opustil pan Robert Václavek.
S láskou stále vzpomínají manželka Libuše,
dcera Pavla a vnuèka Karin s rodinou.

VZPOMÍNKA
Èas plyne, vzpomínky zùstávají.
Dne 24. bøezna 2013 vzpomínáme
2. smutné výroèí úmrtí
a zároveò nedožité 83. narozeniny naší babièky,
paní Kvìtoslavy Sasynové.
S láskou a úctou vzpomínají vnouèata Ivan
a Nikola s rodinami, ze Jaroslav.

VZPOMÍNKA
Dne 29. bøezna 2013 vzpomeneme nedožité
72. narozeniny mého manžela, našeho tatínka
a dìdeèka, pana Miroslava Skyby.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
Manželka Marie, dìti Miroslava, Radomír, Taána,
Sylva, Kamila a vnouèata s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 2. února 2013 jsme vzpomnìli
7. výroèí úmrtí a dne 30. bøezna 2013
si pøipomeneme nedožitých 85 let
paní Kvìtoslavy Marenèákové.
S úctou vzpomínají manžel Miroslav,
syn Ladislav a dcera Jarmila
s rodinami a též ostatní pøíbuzní.

ÚMRTÍ
S bolestí v srdci oznamujme všem pøíbuzným
a známým smutnou zprávu,
že nás navždy opustil náš drahý
tatínek, tchán, dìdeèek, pradìdeèek, bratr,
švagr a strýc, pan Tibor Riška.
Zesnul ve støedu 13. bøezna 2013
po krátké nemoci ve vìku 74 let.
Zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 7. bøezna 2013 jsme
vzpomnìli 1. smutné výroèí
úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka, dìdeèka, pradìdeèka
a tchána pana Karla Kozubka.
S láskou a úctou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka Jiøina,
syn Vratislav s rodinou
a dcera Ivana s rodinou.

Blahopøejeme jubilantùm
Jaromír Jasiok
80 let
Marie Kondìlková
85 let
Vìroslav Konderla
85 let
Anna Mièovská
80 let
Zdenìk Šlachta
85 let
Jenovefa Šplichalová
80 let
Vlasta Vicherková
85 let
Jaromír Volný
85 let
Mária Vudarèíková
80 let
Našim jubilantùm pøejeme do dalších
let hodnì zdraví a osobní pohody.
Narozené dìti
Lukáš Blacha
Anna Kadlubová
Viktorie Králová
Adéla Kübel
Bára Súdna
Isabella Vysloužilová
Barbora Zifèáková
Rodièùm blahopøejeme k narození
dìátka.
Uzavøená manželství
Roman Œpiwok
a Lenka Jurášková
Novomanželùm pøejeme mnoho
štìstí na spoleèné cestì životem.

Zemøeli obèané
Josef Holisz
Lumír Chládek
Emil Káòa
Emil Kubiš
Zdeòka Palašová
Miroslav Pavlica
Pozùstalým vyslovujeme
upøímnou soustrast.

81 let
63 let
85 let
61 let
45 let
61 let

VZPOMÍNKA
Dne 8. bøezna 2013 by se dožila
72. narozenin naše drahá manželka, maminka,
babièka a prababièka, paní Alena Salamonová
z Petøvaldu u Karviné.
8. dubna 2013 si pøipomeneme
4. smutné výroèí jejího úmrtí.
S láskou stále vzpomínají manžel Jan,
dcera Šárka a syn Martin s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 27. bøezna 2013 jsme vzpomnìli 11. výroèí úmrtí
naší babièky a prababièky, paní Marie Judasové.
Vzpomíná vnuèka Pavla s rodinou.

ÚMRTÍ
Dne 5. bøezna 2013 v nedožitých
62 letech náhle dotlouklo srdíèko
mého syna, pana Emila Kubiše.
Když bylo tøeba, vždy jsi mi pomohl.
Když mi bylo smutno, s láskou jsi mne pohladil.
V Tvém dobrém srdíèku tolik lásky bylo,
škoda jen, Emilku, že se navždy zastavilo.
Láska smrtí nekonèí, v srdci Tì stále budu mít.
S tìžkým srdcem vzpomíná maminka.

PETØVALDSKÉ NOVINY
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Je Vám horko? Je Vám zima?
Pro Vás jsme tady!

BLAHOPØÁNÍ
Dne 29. bøezna 2013 se dožívá moje maminka
paní Jarmila Bartalosová 68 let.
Dne 30. bøezna 2013 zároveò oslaví se svým
manželem Vojtìchem Bartalosem 50. výroèí svatby.
Do dalších let mnoho štìstí, zdraví a spokojenosti na spoleèné cestì
životem jim pøeje dcera Jarka s manželem, vnuèka Andrejka
s manželem a pravnuèka Terezka.

BLAHOPØÁNÍ
Dne 10. dubna 2013 oslaví své
50. narozeniny paní Šárka Lukáèová.
Do dalších let hodnì štìstí, zdraví, lásky
a životního optimismu pøejí rodièe Emílie a
Aleš Borkovští, manžel Mirek, dcera Mirka s Vláïou,
syn Pøemek s Janou a vnuci Daliborek a Vojtíšek.

Klimatizace s tepelným èerpadlem v létì
chladí a v zimì topí s náklady o 70 % ménì
než napø. elektrický pøímotop.
Dodáváme a instalujeme klimatizace
a tepelná èerpadla svìtových znaèek,
nejlepší kvality s prodlouženou zárukou.

í
Dýchejte

èistý vzduch, zbavený prachu,
bakterií, alergenù a dalších škodlivých èástic
díky 5-ti stupòové filtraci. Klimatizace s tepelným èerpadlem obsahuje ionizátor vzduchu
a plazma filtr.

í
Sami si nastavíte

teplotu v místnosti, která
Vám bude vyhovovat. V létì se ochladíte,
v zimì se zahøejete. Zaøízení budete používat
celý rok, za velmi nízké provozní náklady.

Cenovou nabídku a mìøení
vypracujeme zdarma.
BLAHOPØÁNÍ
Postøehnout lze jenom stìží, jak ta léta kvapem bìží.
Pøejeme tak jenom krátce
hodnì zdraví k devadesátce.
Dne 29. dubna. 2013 se dožívá
90 let paní Karla Kobìrská.
Všechno nejlepší, hlavnì pevné zdraví
pøeje celá rodina.

Zavolejte 724 029 987,
pøijedeme za Vámi a poradíme Vám.
E-mail: klimaracingteam@seznam.cz
Web: www.klimaracingteam.cz

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
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ZLATNICKÁ DÍLNA
Gabriela Šèerbová
- výroba zlatých a støíbrných šperkù
- snubní a zásnubní prsteny
- opravy šperkù
- výkup
Èapkova 36, Ostrava-Radvanice
tel.: 737 238 837, scerbovagabriela@seznam.cz
provozní doba:
po a èt 12.00 – 18.00 hod.
út, st, pá 10.00 – 17.00 hod.

ÈLEN SDRUŽENÍ ÈESKÝCH ZKUŠEBEN A LABORATOØÍ
NTL - Nezávislá tribotechnická laboratoø Petøvald nabízí:
- Kontroly stavù motorù (rozbor motorového oleje – napø.
poradenství pøed výmìnou olejové náplnì nebo vyhodnocení
kvality výmìny olejové náplnì provedené v servise)
- Kontroly palivových systémù a opotøebení motorù - vhodné
napø. pøi koupi automobilu (bezdemontážní diagnostika)
- Kontroly kvality paliv BA, NM (zhoršená kvalita paliva = vyšší
spotøeba, nižší výkon)
- Prodej aditiv pro snížení spotøeby, zvýšení výkonu motoru a
snížení emisí výfukových plynù (tablety Boogie Energy Pill).
Kontakty: info.ntl@seznam.cz;
tel.: 732 303 111, 736 107 814, 596 530 898
www.ntllaborator.cz

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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PIDI TAXI
TAXISLUŽBA – PØEPRAVA OSOB
A MATERIÁLÙ

Tel.: 737 835 341
PROZVOÒTE NÁS,
ZAVOLÁME VÁM ZPÌT - NONSTOP

Kominictví Hlaváèik Havíøov
- èištìní, vložkování, frézování komínù
- revize spalinových cest a kontroly komínù
dle NV è. 91/2010 Sb.
- montáž komínových støíšek
- poradenství
tel.: 773 60 99 33

Opravy chladnièek a mraznièek
v BYTÌ ZÁKAZNÍKA
mobil: 605 140 362
Opravy provádíme v lokalitách: Petøvald, Rychvald,
Orlová, Dìtmarovice, Bohumín a Ostrava.

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

Venèení, hlídání a výcvik psù s profesionálem
v dobì vaší krátkodobé i dlouhodobé nepøítomnosti nabízíme:
- pravidelné i nepravidelné venèení spojené s procházkami v pøírodì
- výuku poslušnosti a socializace (možnost i nácviku obrany)
- zábavu pro psa formou tzv. psích sportù (agility, dogfrisbee...)
- pøevzetí a pøedání psa pøímo u vás nebo na dohodnutém místì
- další služby dle individuální dohody (èesání, návštìva veterináøe, aj.)
- služby se týkají jakéhokoliv plemene a povahy psa (i problémoví psi)
- odstraòování nežádoucího chování psa
- dlouhodobé kynolog. a praktické zkušenosti s výcvikem a výchovou
Tel.: 608 771 088 p.semanco@seznam.cz
www.hlidaniavenceni.cz

AUTOŠKOLA DAKOL
Výcvik v øízení vozidel sk. B.
Tel.: 725 595 399

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“.

Taxi Simir v Petøvaldì

Tel.: 737 615 199

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.

e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

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

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
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