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INFORMACE PRO OBÈANY

Milé dìti, žáci a studenti petøvaldských škol!
Je konec prázdnin roku
2011. Mìsíc záøí ohlašuje pro
Vás všechny povinnost docházet
do školy, ve které se máte nauèit
mnohému, co budete potøebovat pro život.
Pøejeme Vám dobrý start, výborné pedagogy, nejlepší kamarády, zajímavé zážitky a pøedevším, aby se Vám v našich školách líbilo. Zároveò bychom rádi
popøáli pedagogùm, aby práce
s dnešní mládeží byla pro nì ví-

ce zábavou než povinností. Aby
do práce chodili rádi a naplòovali tak poslání uèitele. Rodièùm bychom rádi popøáli trpìlivost a pøipomnìli jim, že kdysi
taky chodili do školy a že to pro
mnohé nebyla vždy procházka
rùžovým sadem.
Vzájemné porozumìní, spokojenost s vykonanou prací a
dobrou pohodu po celý rok Vám
všem pøeje
vedení mìsta

KARVINSKÁ PRÙMYSLOVKA
SLAVÍ 90. NAROZENINY
Støední prùmyslová škola v Karviné
si letos pøipomíná 90 let od svého vzniku. V rámci oslav probìhne 8. øíjna
2011 od 10.00 do 16.00 hodin Den
otevøených dveøí.
Jen málo støedních škol v našem regionu se mùže pochlubit tak dlouhou tradicí jako SPŠ Karviná. O jejím významu
svìdèí i to, že nad oslavami 90. výroèí
pøevzali záštitu hejtman Moravskoslezského kraje pan Jaroslav Palas a
primátor mìsta Kar viné pan Tomáš
Hanzel. Historie karvinské prùmyslovky
se zaèala psát 1. øíjna 1921, kdy po definitivním stanovení hranic s Polskem
mohl být zásluhou obìtavých karvinských obèanù, Matice osvìty lidové
v Karviné a ministerstva školství zahájen v provizoriu první školní rok. Tehdy
škola nemìla ani vlastní budovu, ta
byla urychlenì vybudována v Karviné Dolech. Postupem èasu se škola pøestìhovala do Karviné - Nového Mìsta,
až definitivnì zakotvila v roce 1988
v novì postavené budovì v Karviné -

Hranicích. Také název školy se nìkolikrát zmìnil, v posledních letech vznikly
nové studijní obory, avšak své strojírenské tradici zùstává stále vìrná!
Takže, milí absolventi, a jste chodili
ještì na „starou prùmku“, nebo už na
„novou“, pøijïte se nejen vrátit na chvíli
do studentských let, ale také srovnat
možnosti, které dnešní generaci studentù nabízíme v novì revitalizované
alma mater v Kar viné - Hranicích!
Oslavy vyvrcholí Dnem otevøených dveøí, kdy se brány školy otevøou všem absolventùm, bývalým zamìstnancùm,
partnerùm a pøíznivcùm školy. Návštìvníci si budou moci prohlédnout odborné i kmenové uèebny, laboratoøe a
dílny, pøipomenout si dlouholetou historii školy, zavzpomínat na dobu svých
studií a hlavnì se setkat s bývalými
spolužáky a kantory. U pøíležitosti oslav
vydává SPŠ Karviná almanach, který zachycuje historii školy a pøináší seznamy
jejich pedagogù i absolventù. Více informací naleznete na www.sps-karvina.cz.
Tìšíme se na Vás!
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POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání
zastupitelstva mìsta,
které se bude konat
31. 8. 2011 v 15.30 hod.
v kulturním domì.

Oprava dveøí v domì s peèovatelskou službou
Ve dnech 21. - 22. 7. 2011 byly v domì DPS na ul. Ráèkovì
v Petøvaldì vymìnìny z dùvodu špatného stavu 3 ks vchodových dveøí. Demontáž pùvodních døevìných, osazení nových hliníkových dveøí tmavì hnìdé barvy vèetnì zárubní, samozavíracího systému (brano), obnovení propojení domácích telefonù a
el. vrátníku a osazení domovních schránek provedla firma
Stavby-Okna-Doležal, spol. s r.o., Petøvald za celkovou cenu
150.754,20 Kè vèetnì DPH.
M. Šopová, referent odboru výstavby a ŽP

pùvodní vchodové dveøe

Víte, že...
ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s., darovala mìstu Petøvald pro
Jednotku sboru dobrovolných hasièù Petøvald finanèní dar ve výši 25.902
Kè, který byl použit na nákup 2 kusù zásahových oblekù Fireman III?

POZVÁNKA
Klub pøátel Hornického muzea v Ostravì - poboèka Petøvald
Vás zve dne 8. záøí 2011 v 15.00 hodin do areálu HEPA na

DEN HORNÍKÙ

nové hliníkové dveøe
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POZVÁNKA
Zveme Vás

24. záøí 2011 v 15 hodin
na høištì (ulice Bøezinská - u panelových domù).
Bude se konat dìtské odpoledne.
Program je urèen všem dìtem,
kterým skonèily prázdniny, a proto nese název

„SKOK Z PRÁZDNIN“
Na co se mùžete tìšit?
- soutìže pro dìti
- pivo za 10 Kè (kdo døív pøijde, ten døív mele - jedná se o jednu padesátilitrovou „beèku“)
- limonáda pro dìti - opékání párkù - jízda v koèáøe taženým koníky
Pokud máte zájem, osobnì se mùžete setkat s poslancem PS PÈR
za ÈSSD Ing. A. Michalíkem, který se spolu se senátorem a starostou mìsta Bohumín Ing. P. Víchou bude podílet sponzorsky na
celé akci.
Na všechny, kteøí mají rádi dobrou zábavu, se tìší èlenové MO
ÈSSD Petøvald.

8. schùze Rady mìsta Petøvaldu
se konala 20. èervence 2011
RM rozhodla o zøízení vìcných
bøemen na pozemcích mìsta.
RM vyhlásila zámìr pronájmu
pozemku par c. è. 4546/19
a èásti pozemkù parc. è. 4546/1
a è. 4549, vše v kat. území
Petøvald u Kar viné, od 1. 9.
2011.
RM rozhodla
- na základì doporuèení bytové
komise o uzavøení nájemních
smluv na dvì uvolnìné bytové jednotky v Domì s peèovatelskou
službou;
- o uzavøení Dodatku ke smlouvì o dílo na realizaci díla Petøvald
- Podlesí - sesuv vypracování DUR
a podání žádosti o podporu z OP
ŽP, se zhotovitelem G-Conzult,
spol. s r.o., Ostrava - Pøívoz, kterým se mìní termín a zpùsob fakturace za provedené dílo;
- uzavøít smlouvu o poskytnutí finanèního daru ve výši 5.000,- Kè
s Nadací Landek Ostrava. Finanèní dar je úèelovì urèen na
podporu projektù zamìøených na
zachování hornických tradic v regionu a na podporu kulturních
i technických památek s tímto
oborem spojenými;
- o vyøazení opotøebovaných a

nezvìstných knih z knihovního fondu;
- o vyøazení nákladního automobilu Fiat Ducato 230 2.5 D z evidence majetku mìsta a o jeho odprodeji prostøednictvím autobazaru. V pøípadì neprodejnosti vozidla bude vozidlo ekologicky zlikvidováno;
- vyhlásit podle zákona è.
137/2006 Sb., o veøejných zakázkách ve znìní pozdìjších pøedpisù, veøejnou zakázku pod oznaèením „Výbìr nejvhodnìjšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro mìsto Petøvald“;
RM vyhlásila zámìr pronájmu
nebytových prostor v 1.p.p. domu
v Petøvaldì, na ulici Bøezinská
èp. 1615 na pozemku parc. è.
1837/7 v k.ú. Petøvald u Karviné,
o výmìøe 18,42 m2.
RM jmenovala dnem 1. 9.
2011 na základì výsledkù konkurzního øízení paní Ing. Zdeòku
Kozlovskou do funkce øeditelky
Základní školy a Základní umìlecké školy Petøvald, Školní 246,
pøíspìvkové organizace.
RM vzala na vìdomí pøedložený výkaz o plnìní rozpoètu
k 30. 6. 2011.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 25. 7. 2011 bylo na MìÚ Petøvald odevzdáno dámské jízdní skládací kolo modré barvy s bílým nákupním košíkem.
Místo nálezu: Petøvald, Na Úboèí, poblíž domu èp. 169.
Majitel se mùže informovat v kanceláøi è. 2 v budovì
mìstského úøadu nebo telefonicky na èísle 596 542
905.
Bc. I. Rajdusová, odbor správní

Druhý roèník soutìže o udìlení znaèky
Regionální potravina Moravskoslezského kraje
zná své výherce
Znaèku Regionální potravina
Moravskoslezského kraje, jejímž
cílem je pomoci spotøebitelùm
najít kvalitní regionální produkty,
bude nyní moci využívat dalších
osm výrobkù: Minisalámky (Beskydské uzeniny, a.s.), Trefilova
masopustní klobása (Vladimír
Hájek - H + H, Frýdek-Místek),
Èerstvé mléko plnotuèné 3,5%
(Ekomilk, s.r.o.), Peèené mrkvánky (Beskyd Fryèovice, a.s.),
Por ubská pusinka (GAMYS
s.r.o.), Medovinka Originál (Jankar Profi, s.r.o.), Otické kysané
zelí èervené (ZP Otice, a.s.), a
Pšenièná mouka hladká Speciál
00 Extra - svìtlá (Mlýn Herber
s. r. o.).
O vítìzích v jednotlivých kategoriích soutìže rozhodla sedmièlenná hodnotitelská komise, ve
které zasedli odborníci z øad
Státní zemìdìlské a potravináøské inspekce, Krajského úøadu
Moravskoslezského kraje, Krajské veterinární správy, Potravináøské komory ÈR, Agrární komory Ostravsko a Ministerstva zemìdìlství ÈR. „Stejnì jako loni
jsme provádìli senzorické posouzení jednotlivých výrobkù, zjišovali jsme, jaká je jejich vùnì,
vzhled, chu, ale i technologické

parametr y nebo úroveò obalu.
Velký dùraz jsme kladli také na
vazbu daného výrobku k Moravskoslezskému kraji“, uvedl Ing.
Martin Štìpánek, pøedseda hodnotitelské komise.
Ing. František Mariánek, CSc.
z Agrární komory Ostravsko pak
doplnil: „Letos bylo do soutìže pøihlášeno 48 výrobkù v devíti kategoriích. Porota pak znaèku udìlila
osmi výrobkùm, které se tak v jejím užívání pøipojí k prvním šesti
z loòského roku.
Nyní bude probíhat prezentace
výrobkù pro veøejnost, protože cílem znaèky je právì seznámení
spotøebitelù s regionálními potravinami z jednotlivých krajù a upozornìní na kvalitní, chutné a tradièní èi speciální potravináøské výrobky. Kromì nìkolika ochutnávek v kraji se všichni vítìzní výrobci pøedstaví také na tradièní výstavì Zemì živitelka, která probìhne od 25. do 30. 8. v Èeských
Budìjovicích nebo na druhém roèníku pražského Regionfestu, kde
si mohou zájemci nejen koupit
ocenìné výrobky z jednotlivých
krajù, ale pøipraven je pro nì také
bohatý doprovodný program.

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ZMÌNIL SÍDLO
Dopravní inspektorát Policie ÈR Kar viná je pøestìhován.
Obèané, kteøí potøebují cokoliv vyøídit na dopravním inspektorátu, policisty této složky už nenajdou v budovì ÈSAD Karviná.
Novì sídlí v budovì Obvodního oddìlení Policie ÈR Karviná
1, ul. U Svobodáren èp. 1298, tel. 974 734 254.
por. Mgr. Zlatuše Viaèková

KALENDÁØ
svozu odpadù na záøí 2011
1. Svoz odpadù ze 110 l (1100 l) nádob

Záøí
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.
2. Svoz (PET láhve jen od nápojù) - žlutých pytlù

15. záøí
3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadù

Záøí
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
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PODÌKOVÁNÍ PANU ØEDITELI ZA TO, ŽE NÁM ØEDITELOVAL!
Pane øediteli, dìkujeme Vám
za to, že jste s námi mìl trpìlivost a strávil s námi úžasné a
legraèní hodiny nìmeckého jazyka. Taky Vám dìkujeme, že
jste této škole dobøe a úspìšnì
„øediteloval“. Chvíle strávené
s Vámi byly zábavné, ale nìkdy
i ponìkud napjaté. Nauèil jste
nás mnoho zajímavých a užiteèných vìcí. Jste pro nás velkým vzorem.
Konec jedné kapitoly.
V životì nìco konèí a nìco zaèíná. Proè to brát z té špatné
stránky, když jste jeden z tìch
pár šastných, kteøí pocítí vùni
penìz zaslaných státem na dùchod nebo ještì líp - dùchodu.
A mùžeme pokraèovat s teorií, že Vás škola nesvazuje a nyní
mùžete tøeba skákat padákem,
kandidovat na prezidenta, procestovat celý svìt, napnout
plachty smìr severní pól, zajet
do Prahy a projít se Paøížskou
ulicí a nakoupit plno obleèení,
zachraòovat dìti s malárií, podpoøit charitu a mnoho dalšího!
Je to úžasný pocit. Dokonèit
práci a vyletìt za svými cíli.
A aè se Vám bude stýskat
stejnì jako celé škole, které jste
obìtoval tolik úsilí, je tøeba

ukonèit jednu kapitolu a zaèít
psát další. Nedívejme se na to
jako na ztrátu, ale jako na nový
a svobodný zaèátek.
Mnoho úspìchù se psaním
další životní kapitoly!
Myslíme si, že jste FRAJER.
A ještì jsme si pro Vás nachystali báseò:
Na dvoøe školském vozù lán,
hoj, jede, jede sem náš pán,
na bujné jede, na své fordce,
seskoèiv, stvrdí povìst borce,
hop!,
to Rudolf sám!!
To nejhorší už má za sebou,
je už stár,
to nejhorší má pøed sebou,
ještì žije.
Jen jemu dík,
že na tomto panství
se naplnila utopie.
Kolektiv žákù tøídy VIII. A
Náš Pan Øeditel
Co Vás napadne, když se
øekne øeditel? Samé øvaní, pøísnost a poznámky? Tak tohle
u našeho Pana Øeditele Torže
neznáme! Je to už od pohledu
velmi sympatický a hodný èlovìk, který nás toho hodnì nauèil a s každým si porozumìl.
Ochota je u nìho na prvním
místì a za to ho naše škola má

Víte, že...
- TJ Petøvald - HEPO nechalo opravit tribunu na svém
fotbalovém høišti?
- finanèní prostøedky ve výši 104 tis. Kè poskytlo
Mìsto Petøvald?

ráda. Lepšího øeditele si snad
ani nedokážeme pøedstavit. Ve
všem poradil, všechno zaøídil,
staral se o naši bezpeènost, spokojenost, vzdìlání, vedl nás k toleranci k lidem a pøipravoval
nás na budoucí život. Uèil 38
let, mnohdy i naše rodièe.
Proto mu pøejeme za celou

VII. B tøídu šastný a spokojený
život, a zùstane takový, jaký je!
Pana Torže dlouho známe,
ve škole se s ním vídáme.
Žáky uèí rád,
proto je náš kamarád.
Velice si ho vážíme,
a neradi se s ním louèíme.
Kolektiv žákù tøídy VII. A

CYKLISTÉ Z FESA PETØVALD
Po nároèné zimní a letní pøípravì vstoupili do závodní sezony.
Podle trenéra družstva S. Matase za petøvaldský klub budou letos
startovat v jednotlivých kategoriích junioøi Ondøej Fierla, Adam
Kožušník, Lumír Šenkýø a Martin
Janko, kadeti Jan Wala, Eduard
Hrachovina, Jan Fierla a Pavel
Vrábel, žáci Daniel Glogovský a
Vojtìch Huráè a také muži Martin
Hajzler a Michal Pecha. V Masters
pak Jan Fierla starší a Josef
Muška.
Feso jako jediný klub z Karvinska vstoupil do série závodù
Èeského poháru mládeže a po závodech v Plzni, Pøíbrami, Sobìslavi, Brnì, Kynšperku nad Ohøí,
Kyjovì, Jevíèku a Raèicích drží v kategorii žákù Daniel Glogovský
11. místo, v kategorii kadetù Jan
Wala rovnìž 11. místo a v nejúilustraèní foto

spìšnìjší kategorii juniorù Ondøej
Fierla 13. místo.
V Moravskoslezském poháru
mládeže v Orlové se Petøvaldští
také èinili. Glogovský dojel ètvrtý,
Hrachovina tøetí, O. Fierla ètvrtý,
Šenkýø pátý a Kožušník šestý.
V mistrovství Moravskoslezského kraje v Hranicích byl Glogovský v žácích nejúspìšnìjší a Jan
Wala mezi kadety rovnìž. Eda
Hrachovina a Ondøej Fierla dojeli
ve svých kategoriích druzí, Lumír
Šenkýø jako tøetí.
Talentovaný Ondøej Fierla pak
ještì suverénnì vyhrál mezi juniory závod v polských Pawlowicích.
Gratulujeme závodníkùm, ale
i manželùm Matasovým, kteøí se
již nìkolik desítek let vìnují svým
svìøencùm v cyklistice a spoleènì
s nimi prožívají vítìzství i prohry.
JaS
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Spoleènost Czech Digital Group spouští digitální vysílání
tøetího multiplexu z vysílaèe Pradìd na Olomoucku
Czech Digital Group, a.s. (CDG), provozovatel tøetího zemského digitálního multiplexu (MUX 3), zahájilo 31. èervence 2011 digitální vysílání z vysílaèe Pradìd na hranici Moravskoslezského a
Olomouckého kraje pro tøetí DVB-T multiplex a divákùm tak pøinese širší programovou nabídku. Od tohoto data budou moci diváci v Olomouckém kraji novì sledovat i televizní program Prima Love a poslouchat rozhlasovou stanici Radio Proglas.
Programy MUX 3 budou z tohoto vysílaèe šíøeny na 51. kanále
s horizontální polarizací a s vyzáøeným výkonem 100 kW. Pradìd
pokryje signálem významné území
v krajích Olomouckém, Moravskoslezském a Pardubickém.
V nìkterých lokalitách se mùže
vyskytnout problém s kvalitou pøíjmu, kter ý je zpùsoben vzájemným ovlivòováním pøíjmu s vysílaèem Hošálkovice. Pokud k tomuto problému dojde, doporuèuje
spoleènost CDG divákùm použít
smìrovou anténu s vyšším ziskem nebo upravit nastavení STA
(spoleèná televizní anténa) a zesilovaèù na aktuální pøíjmové podmínky, zejména snížení zesílení,
èi úplné vyøazení anténních pøedzesilovaèù u individuálního pøíjmu. V podobných pøípadech je nejvhodnìjším øešením kontaktovat
nejbližší odbornou firmu, která se
zabývá servisem antén a úpravu
pøijímací sestavy zajistí.
Více informací, jak postupovat
pøi ztrátì signálu vèetnì map pokrytí, je k dispozici na webových
stránkách www.digistranky.cz
v sekci Regiony - termíny a mapy
pokrytí DVB-T/Multiplex 3.
O spoleènosti:
Czech Digital Group, a.s. (CDG)
v Èeské Republice vlastní a provozuje tøetí zemský digitální multiplex (MUX3). Výstavbu a provoz
daného multiplexu technicky zajišují Èeské Radiokomunikace
(ÈRa). Jakmile bude tøetí zemský
digitální multiplex dobudován, nabídne ve své koneèné podobì televizní signál pro více než 93 % obyvatel Èeské republiky ze 17 vysílacích lokalit.
Jak postupovat v pøípadì problémù s pøíjmem televizního digitálního signálu
1. Jak postupovat v pøípadì
zhoršení pøijímaných signálù po
zmìnách v provozu vysílaèù ?
- V nìkter ých lokalitách se
mùže vyskytnout problém s kvalitou pøíjmu, který je zpùsoben vzájemným ovlivòováním pøíjmu s jiným vysílaèem. Pokud k tomuto
problému dojde, je vhodné použít
smìrovou anténu s vyšším ziskem nebo upravit nastavení STA
(spoleèná televizní anténa) a zesilovaèù na aktuální pøíjmové podmínky, zejména snížení zesílení,

èi úplné vyøazení anténních pøedzesilovaèù u individuálního pøíjmu. V podobných pøípadech je nejvhodnìjším øešením kontaktovat
nejbližší odbornou firmu, která se
zabývá servisem antén a úpravu
pøijímací sestavy zajistí.
2. Na set-top-boxu nenaladím
žádné programy. Co mám udìlat,
abych nepøišel o televizní vysílání?
- Zkontrolujte nejdøíve, zdali nemáte zablokovaný set-top-box.
Doporuèujeme STB resetovat do
takzvaného výchozího nebo továrního nastavení a následnì jej zkusit znovu naladit. Pøi nastavení
set-top-boxu lze zvolit automatické ladìní, které multiplexy
samo vyhledá. Další možností je
multiplexy nastavit v režimu ruèního ladìní. Pokud divák ví, na kterých kanálech vysílá pøijímaný vysílaè, je vhodnìjší používat právì režim ruèního ladìní. Zde nehrozí
nebezpeèí, že pøijímaè automaticky naladí kmitoèty ze vzdálenìjšího vysílaèe a pøíjem by mohl být
i nadále s problémy. Pokud settop-box stále nefunguje a pøijímáte signál na individuální anténu, vyzkoušejte ji dosmìrovat na
požadovaný vysílaè.- Dalším dùvodem výpadku mùže být novì spuštìný vysílaè v blízkosti bydlištì,
zvláš pokud je mnohem vìtšího
výkonu než ty, které v oblasti vysílaly doposud. Pokud je u antény
stále zapojený zesilovaè, signál je
pøíliš zesílen a souèasnì zkreslen
tak, že jej set-top-box není schopen dekódovat. Øešením je snížení výkonu zesilovaèe (u STA)
nebo u individuálních antén jeho
úplné vyjmutí nebo pøeklenutí.
Èastou chybou je pouhé vypnutí
napájení zesilovaèe - v tomto pøípadì v podstatì témìø dojde k odpojení antény nebo signál se z ní
pøes vypnutý zesilovaè k pøijímaèi
nedostane.
- Problémy s vysíláním mívají
velmi èasto diváci se spoleènými
televizními anténami (STA) - napøíklad v panelových domech.
Sdílené televizní antény ve vìtšinì pøípadù neumožòují pøijímat
pozemní digitální vysílání DVB-T a
systémy STA je nutné pro pøíjem
digitálního vysílání upravit.
Správce nebo majitel domu má povinnost zajistit odborné techniky,

kteøí problémy s pøíjmem signálu
pomohou vyøešit.
3. Naladím pouze jeden multiplex. Èím je to zpùsobeno?
- Pokud Vám jde naladit pouze
jedna digitální sí, dùvodem mùže
být pøíjem na individuální anténu,
která není širokopásmová a není
tedy vhodná pro všechny vysílací
kanály v dané oblasti. Souèasnì
každý kanál má mírnì odlišné podmínky šíøení signálù a také anténa má na rùzných kanálech odlišné parametr y pøíjmu (zisk).
Mùže proto dojít k zachycení
pouze jednoho signálu. V takovém
pøípadì pomùže vhodnìjší nebo
ziskovìjší anténa, pøípadnì použití anténního zesilovaèe, který je
vhodný pro pøíjem DVB-T vysílání.
4. Èasto mi kostièkuje obraz,
mohu tento problém sám odstranit?
- Tento jev mùže mít celou øadu
pøíèin. Nedostateèný signál, nekvalitní nebo zkreslený signál napø. použitím nevhodného zesilovaèe nebo technickou závadou nìkterého prvku pøijímací soustavy.
Také se mùže jednat o nežádoucí
lokální cizí rušení. V digitálním vysílání je jeho projevem buï kostièkování obrazu nebo zcela znemožnìný pøíjem, na rozdíl od analogového vysílání, kde se vìtšinou projevovalo pruhy v obraze a vrèením
ve zvuku. Zda se skuteènì jedná
o rušení, což nejlépe identifikuje

odborná servisní firma vybavená
mìøící technikou. V nìkterých pøípadech lze najít zdroj rušení nìkdy i svépomocí, a to v pøípadech,
kdy toto rušení vzniká pøímo ve
vlastním domì nebo domácnosti.
Doporuèujeme zkusit vysledovat,
zda poruchy nesouvisí napø. se zapnutím chladnièky, výtahu, jiných
pøijímaèù apod.
5. Na koho se mohu v pøípadì
poruchy vysílání nebo s pøípadnými dotazy obrátit?
- V pøípadì problémù mohou
diváci využít telefonní linku
800 906 030, informace mohou
také najít na speciálních stránkách Èeských Radiokomunikací
www.digistranky.cz .
6. Jak mají diváci postupovat,
pokud mají na svých anténách
nainstalované zesilovaèe a mají
problém s pøíjmem signálu z dùvodu jeho pøehlcení? Mùže k tomu napøíklad dojít v pøípadì, že
v dané oblasti dojde ke zvýšení
výkonu daného vysílaèe…
- Doporuèení pro diváky je nastavit si pøijímací øetìzec do optimální podoby, tj. redukovat zisk
(zesílení) zesilovaèù popø. konvertorù ve spoleèném anténním systému (to platí pokud mají spoleènou anténu, napøíklad v pøípadì
panelových domù). U individuálních antén je øešením vyjmutí
nebo pøeklenutí zesilovaèe, tak
jak je zmínìno výše (bod. 2).

MUZEUM TÌŠÍNSKA
vydalo v rámci pøeshranièní spolupráce s Muzeem
Tìšínského Slezska (Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego) v polském Tìšínì již ètvrtý svazek Tìšínského muzejního sborníku
(Cieszyñskie Studia Muzealne). Zájemci nejen o region
Tìšínského Slezska zde na 383 stranách naleznou 17 hodnotných odborných studií z oblasti archeologie, antropologie,
etnologie, historie, dìjin umìní a muzejnictví ve tøech jazycích (èeský, polský a nìmecký). Publikace je k dostání zdarma
nejen ve všech poboèkách Muzea Tìšínska s výjimkou
Archeoparku a v Muzeu Tìšínského Slezska, ale je možno si ji
zapùjèit ve všech obecních a mìstských knihovnách na území
èeského Tìšínska (tedy celý okres Karviná, slezské èásti
okresù Frýdek-Místek a Ostrava). Sborník obdržely napø. rovnìž knihovny muzeí a gymnázií na èeském Tìšínsku, Státní
okresní archivy Frýdek-Místek a Karviná, stejnì jako místní
odbory Tìšínské oblasti Matice slezské.
PhDr. David Pindur
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Dnes si budeme povídat s panem Pavlem Gorovièem,
pøedsedou TJ Petøvald HEPO a zastupitelem mìsta
1. Pane Gorovièi, máme za sebou další roèník petøvaldské
pouti a jarmarku. Jak byste hodnotil její prùbìh?
Pøípravu a prùbìh letošní petøvaldské pouti bych hodnotil kladnì, prodejci i hosté se chovali
ukáznìnì, oproti minulým letùm
hlavnì prodejci dbali pokynù poøadatelù, což vnímám za základ
úspìšné organizace. A hlavnì
nám po dlouhé dobì pøálo poèasí.
2. Jako spoluorganizátoøi akce
spolupracujete s lidmi, kteøí jsou
organizováni z øad mìsta Petøvaldu (èlenové dopravní komise,
zamìstnanci støediska údržby,
èlenové jednotky dobrovolných
hasièù a další). Jak vnímáte tuto
spolupráci?
Spolupráce se spoluorganizátory z øad mìsta Petøvaldu je dobrá. Nebudu je všechny jmenovat,
je jich celá øada. Na profesionální
úrovni je vyøizování legislativy, zajištìní úklidu. Velmi si této spolupráce vážím já i celý tým spoluor-

ganizátorù z øad TJ HEPO Petøvald.
3. A co zástupci OO PÈR v
Petøvaldì. Mìli mnoho práce?
Co se týká práce OO PÈR, vnímal jsem, že policisté byli na tuto
akci oproti minulým rokùm dosti
posíleni, to má urèitì zásadní vliv
na bezproblémový prùbìh organizace podobných akcí. Napøíklad
se nám spoleènì s policisty podaøilo vytlaèit z pouti takzvané
„skoøápkáøe“, kteøí na takové
akce urèitì nepatøí. Èlenové policie museli øešit dva pøípady
„unavených obèanù“, kteøí zøejmì
nezvládli kombinaci konzumovaného alkoholu a teplého poèasí.
Ve veèerních hodinách tedy policisté museli proti tìmto obèanùm
zasáhnout.
4. Daøí se vám na tuto velkou
akci dostat prodejce s pouovým
zbožím nebo neustále je na vás
vyvíjen tlak prodejcù i s jiným zbožím, které se popravdì øeèeno na
pou nehodí?
Samozøejmì o „naši“ pou je

velký zájem z øad prodejcù s rùzným sortimentem zboží, vždy je to
jedna z nejvìtších poutí v širokém
okolí. Dáváme pøednost stánkaøùm s pouovým zbožím, je ovšem
pravdou, že je na nás vyvíjen velký
tlak i z øad stánkaøù s „nepouovým zbožím“.
5. A co vaši èlenové a pøíznivci
TJ HEPO. Je to jistì velký nával
organizace i pro vás. Pøesto již
nyní spøádáte plány na organizaci
pouti v roce 2012. Nemýlím se?
To máte pravdu, vždy již nyní se
nám hlásí prodejci na pøíští petøvaldskou pou. Ale troufám si tvrdit, že èlenové a pøíznivci našeho
fotbalového oddílu opìt organizaci
spolu s dalšími spoluorganizátory
z øad mìsta Petøvaldu, policie a
hasièù zvládnou. A to i pøesto, že
jako fotbalový oddíl, který sdružuje pìt mládežnických týmu a jeden mužský tým, musíme mimo
jiné organizovat pøípravu na novou
sezonu. Mám obrovskou radost
z toho, že se nám daøí do organi-

zace pouti zainteresovat i naše
mladé fotbalisty. Také bych chtìl
podìkovat našim drahým polovièkám za pomoc a toleranci nejen
pøi organizaci petøvaldské pouti.
Za vedení mìsta a zastupitelstvo chci touto cestou pøedsedovi
TJ Petøvald HEPO podìkovat. Platí
to i pro celý kolektiv lidí, obèanù
i èlenù jednotlivých složek, kteøí
se nìjakým zpùsobem podíleli na
organizaci pouti, za témìø bezchybné zvládnutí celé akce, která
se konala letos ve dnech 16. a
17. èervence.
JaS

V. LETNÍ OLYMPIÁDA DÌTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCI
Ve dnech 21. - 26. 6. 2011 se
konaly v Olomouci hry V. letní olympiády dìtí a mládeže. V cyklistických soutìžích reprezentovalo
Moravskoslezský kraj 10 závodníkù. Z našeho regionu to byli v kategorii kadetù Jan Wala, Jan Fierla a
Eduard Hrachovina, v kategorii
žákù Daniel Glogovský - všichni
z CK FESO Petøvald. V kategorii kadetek Kateøina Mudøiková z TJ Kolík Bohumín a Lenka Krzyžánková
z TJ TŽ Tøinec.
Cyklistické soutìže tvoøily ètyøi dráhové závody ve velodromu v Prostìjovì, s nimiž tito závodníci nemají žádné zkušenosti a na dráze
startovali vùbec poprvé v životì,
a dva silnièní závody v okolí
Prostìjova. 22. 6. se jely tøi závody na dráze a to sprint, 500 m
s pevným startem a bodovací závod.
Sprint:
8. místo Jan Wala - kadeti
9. místo Eduard Hrachovina - kadeti
41. místo Jan Fierla - kadeti
15. místo Daniel Glogovský - žáci
7. místo Lenka Krzyžánková - kadetky
10. místo Kateøina Mudøíková - kadetky
500 m s pevným startem:
23. místo Eduard Hrachovina
25. místo Jan Wala
40. místo Jan Fierla
12. místo Daniel Glogovský
5. místo Lenka Krzyžánková
7. místo Kateøina Mudøíková
Bodovací závod:
25. místo Jan Wala
34. místo Eduard Hrachovina
43. místo Jan Fierla

8. místo Daniel Glogovský
5. místo Lenka Krzyžánková
6. místo Kateøina Mudøíková
23. 6. se jel na dráze 2 km stíhací
závod a odpoledne silnièní èasovka.
Stíhací závod:
23. místo Eduard Hrachovina
25. místo Jan Wala
40. místo Jan Fierla
11. místo Daniel Glogovský
5. místo Lenka Krzyžánková
7. místo Kateøina Mudøíková
Silnièní èasovka:
22. místo Jan Wala
35. místo Eduard Hrachovina
41. místo Jan Fierla
10. místo Daniel Glogovský
4. místo Kateøina Mudøíková
8. místo Lenka Krzyžánková
24.6. se jelo závìreèné silnièní
kritérium v ulicích Prostìjova.
18. místo Jan Wala
26. místo Eduard Hrachovina
34. místo Jan Fierla
10. místo Daniel Glogovský
3. místo a bronzovou medaili získala Lenka Krzyžánková
6. místo Kateøina Mudøíková
Ve dnech 1. - 3. 7. 2011 se konal v Lišovì u È. Budìjovic mezinárodní 4. etapový závod na silnici
v kategorii žákù a kadetù. Žáci absolvovali celkem 125 km a kadeti
195 km za velmi nepøíznivého poèasí. CK FESO Petøvald reprezentovali v kategorii žákù Daniel Glogovský, který se umístil celkovì
na 9. místì a v kategorii kadetù
Jan Wala, který obsadil celkovì
11. místo (jediní úèastníci z okresu Karviná).
Témìø ve stejném termínu ve
dnech 2. - 5. 7. 2011 se konal

v Plzni „Junior Tour 2011“ 5. etapový závod juniorù se silnou mezinárodní úèastí. Závodníci absolvovali za velmi nepøíznivého poèasí
celkem 425 km. Jedinými úèastníky z našeho okresu byli Ondøej
Fierla - celkovì obsadil 12. místo
a Adam Kožušník - celkovì obsadil
20. místo (oba z CK FESO Petøvald).
Ve dnech 8. - 10. 7. 2011 se jel
v Lounech 4. etapový „Mléèný závod“ kadetù s mezinárodní úèastí.
Na velmi tìžkých tratích Èeského
støedohoøí o celkové délce 260
km startoval Jan Wala z CK FESO
Petøvald a po ètyøech etapách obsadil celkovì 27. místo.

CK FESO Petøvald
poøádá v sobotu
17. 9. 2011 již
19. roèník cyklistického
závodu „O cenu mìsta
Petøvald“ s mezinárodní
úèastí, který je
v letošním roce opìt
zaøazen do série závodù
Èeského poháru
mládeže a žen. Start
závodu je v 10.00 hod.
v Petøvaldì na
Bøezinách.

Horní øada vlevo: Jan Fierla st., Jan Wala, Katka Mudøíková, Lenka
Krzyžánková, Daniel Glogovský, trenér Silvestr Matas.
Spodní øada vlevo: Jiøí Petruš, Eduard Hrachovina, Tomáš Fláma,
Jakub Wágner, Jan Fierla ml.

6

PETØVALDSKÉ NOVINY

KRTEÈEK JE
ZASE DOMA
Andrew Feustel je americký kosmonaut s èeskými koøeny. Absolvoval poslední let raketoplánu Endeavour a vzal
si s sebou do vesmíru i krteèka, kterého u nás znají
snad všechny dìti z veèerníèkù. Totéž lze øíci i o dospìlých a krteèek je neménì oblíben také v zahranièí.
Raketoplán úspìšnì ukonèil misi 1. èervna. O devìt
týdnù pozdìji Andrew Feustel navštívil Èeskou republiku.
V sobotu 6. srpna zavítal do Valašského Meziøíèí, kde ho
ve velkém sále hotelu Apollo oèekávalo na šest set lidí,
další, na které se nedostalo, se tlaèili venku.
Pøednáška amerického kosmonauta byla poutavá a
úèastníky pøekvapil svou skromností. Ukázal nám krteèka v nehoølavé podobì, s nímž smìl vzlétnout do
vesmíru, a ti nejšastnìjší od nìho dostali pohlednici
s krteèkem s vlastnoruènì psaným monogramem.
V. Kostiha

Andrew Feustel (druhý zprava) v pøeplnìném sále
hotelu Apollo. (Foto: J. Suchý)

Pohlednice krteèka s vlastnoruèním
monogramem amerického kosmonauta.
(Foto: J. Suchý)

OCHRANA OBYVATELSTVA
A JEJÍ ZÁKLADNÍ ÚKOLY - EVAKUACE
Evakuace je jedním ze základních
prostøedkù ochrany obyvatelstva. Je
souhrnem opatøení zabezpeèujících
pøemístìní osob, hospodáøského zvíøectva a vìcných prostøedkù v daném
poøadí priorit z prostoru ohroženého
mimoøádnou událostí na jiné území,
kde ohrožení neexistuje.
Evakuaci obyvatel má právo vyhlásit velitel zásahu IZS (Integrovaný záchranný systém), starosta obce, nebo
ji mohou vyhlásit orgány krizového øízení. V objektu, kde se shromažïuje
vìtší poèet osob, ve veøejných budovách pøi bezprostøedním ohrožení lidí,
mohou evakuaci vyhlásit též jejich provozovatelé èi majitel.
Výzvy oprávnìných orgánù k evakuaci je fyzická osoba povinna se podrobit. Povinnost mùže odmítnout, pokud
by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní
nebo jiných osob.
Zásady opuštìní domu a bytu pøi
evakuaci
Bezprostøednì pøed a pøi opuštìní
bytu po vyhlášení evakuace je nutno
provést tato opatøení:
- ovìøit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,
- uhasit oheò v topidlech,
-zhasnout svìtla, vypnout všechny
elektrické spotøebièe kromì chladnièek a mrazákù, uzavøít pøívody plynu a
vody do bytu a domu,
- zabalit evakuaèní zavazadla,
- malým dìtem dát do kapsy lístek
se jménem a adresou,
- koèky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvíøata ponechat doma, dát jim
potravu a vodu na nìkolik dní,
- vzít si s sebou evakuaèní zavazadla, uzamknout vstupní dveøe do bytu
(do rodinného domu) a na nì dát lísteèek s oznámením „EVAKUOVÁNO" s poètem osob,
- dostavit se do evakuaèního støediska, majitelé osobních automobilù se
svým vozidlem.
Je-li dostatek èasu (napø. možnost
vyhlášení evakuace byla pøedem avizovaná orgány veøejné správy) doporuèujeme obèanùm uskuteènit tato pøedbìžná opatøení:
- evakuovat mimo ohrožené území
cenné pøedmìty a zaøízení, spotøební
elektroniku, osobní poèítaèe, pøedmìty kulturní hodnoty jako obrazy, plastiky, starožitný nábytek apod.,
- odvézt nebo zajistit proti znièení
cenné a jedineèné dokumenty: vysvìdèení, diplomy, rodinné fotografie, CD,
DVD, smlouvy, cenné papíry, záruèní
listy, úèetní záznamy, stavební dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.,
- odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla,
které nebudou použita pro pøepravu
vlastní a rodinných pøíslušníkù za evakuace,
- pøestìhovat z ohroženého území

velké i drobné domácí zvíøectvo a na
místì nového ustájení pro nì zajistit krmivo.
Pøi povodních dále uskuteènit:
- rùzné chemické prostøedky, rozpouštìdla, barvy, pohonné hmoty, olej
apod. vynést ze sklepù a pøízemních
místností do vyšších pater; má se tím
pøedejít zamoøení vody nebezpeènými
chemickými látkami,
- na dvorech a zahradách odklidit
nebo upevnit (pøivázat) pøedmìty,
které plavou nebo by je mohla vzít voda,
- z volného prostranství odstranit
pøedmìty, které mohou vytváøet umìlé
hráze valící se vodì a tím zhoršovat povodòovou situaci,
- pøipravit si pytle s pískem a s nimi
ucpat okenní otvory do sklepù a vstupních dveøí do domu, utìsnit otvory u kanalizace a odpadù v pøízemí a ve sklepech,
- vytvoøit hráz z pytlù s pískem kolem
studní.
Evakuaèní zavazadlo
Evakuaèní zavazadlo se pøipravuje
pro pøípad opuštìní bytu v dùsledku
vzniku mimoøádné události, oèekává-li
se vyhlášení evakuace. Pøipravuje se
pro každého pøíslušníka rodiny. Pøi
jeho zabalení je nutno pøihlédnout ke
specifickým potøebám jeho uživatele;
zvláštní pozornost je nutno vìnovat pøípravì zavazadla pro dìti.
Jako evakuaèní zavazadlo poslouží
napøíklad cestovní taška, batoh nebo
kufr. Zavazadlo je potøebné oznaèit visaèkou s jménem a adresou majitele.
Evakuaèní zavazadlo by mìlo obsahovat:
- osobní doklady, peníze a platební
kar ty, doklady od vozidel, pojistné
smlouvy a jiné drobné cennosti,
- léky a brýle, užíváte-li je,
- náhradní prádlo, odìv, obuv, pláštìnku,
- spací pytel nebo pøikrývku,
- pitnou vodu na dva dny,
- základní tr vanlivé potraviny nejménì na 24 hodin, nejlépe stravu
v konzervách a dobøe zabalený chléb,
- pøedmìty denní potøeby, jídelní misku, nùž, otvírák na konzervy, pøíbor,
- ruèník, toaletní a hygienické potøeby,
- mobilní telefon s nabíjeèkou,
- pøenosnou svítilnu, nebo svíèky a
zápalky,
- psací potøeby, sešit nebo volné papíry,
- knihy, pro ukrácení èasu kar ty,
drobné spoleèenské hry,
- pro dìti drobné hraèky, pexeso,
omalovánky apod., malým dìtem plyšovou hraèku na spaní.
Pokud se bude jednat o evakuaci
krátkodobou (napøíklad u evakuace pøi
zakouøení èásti obytného domu) vzít
s sebou pouze doklady, peníze a léky.
mjr. Ing. M. Jílek
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Deset èastých chyb, kterých se dopouštíme ve snaze ušetøit
Šetrnost je chvályhodná vlastnost, musí se ale umìt vzít za
správný konec. Jinak ve snaze
ušetøit si mùžete naopak poøádnì
pustit žilou. I pøes rostoucí finanèní gramotnost se Èeši kvùli
své šetrnosti stále dopouštìjí chyb
a finanèních pøehmatù.
Pøíkladem jsou nákupy. „Každý
z nás má sklon uvìøit lákadlùm obchodníkù, že je lepší koupit si 2+1
balení zdarma nebo že produkt nabízený v teleshoppingu je naprosto
bezkonkurenèní cenovì i svým výkonem,“ øíká Libor Svoboda, manažer pro Produkty a služby Poštovní
spoøitelny. Ve snaze ušetøit dokážeme ale tratit i v dalších situacích.
1. Nákup bez seznamu a s prázdným žaludkem
Jestliže si myslíte, že napsat seznam toho, co chcete koupit, je zbyteèné, protože si to dobøe pamatujete, jste na omylu. Pokud byste
totiž „jeli“ podle pøedem sestaveného seznamu, nemìli byste èas
se v obchodì nièím rozptylovat.
Ovšem na ty, kteøí se po obchodì
jen tak rozhlíží a hledají, co vlastnì
chtìli, èíhají nástrahy v podobì rùzných ochutnávek a akèních nabídek.
A prázdný žaludek je velký pokušitel. Spolehlivì vás donutí koupit
i to, o co vùbec nestojíte. Prostì
na to máte chu.
2. Kupte dva, dostanete tøi
Regály v obchodech, pøedevším
v super a hypermarketech se jen
hemží nabídkami výhodných balení
2+1, 3+1 apod. V pøípadì, že koupíte dva kusy, máte tøetí zdarma.
Opravdu ale potøebujete mít více
stejných výrobkù, když jste si chtìli
koupit jen jeden?
3. Nákup z televize
Nìkolikrát dennì máte možnost

zhlédnout v televizi nabídky rùzných teleshoppingových spoleèností. Nadšení zákazníci vás pøesvìdèují, jak jen díky tomuto posilovacímu stroji dokázali zhubnout
desítky kil, èi jak jen díky tomuto
skvìlému masážnímu pøístroji je
záda už nebolí.
Nekupte to, když je to tak úèinné a
levné. Rychle vytoèíte èíslo, objednáte a až po dodání zjistíte, že
takhle jste si ten výrobek vùbec nepøedstavovali. Nevýhodou teleshoppingu je nemožnost zboží si
poøádnì prohlédnout, vyzkoušet a
až poté se rozhodnout k nákupu.
4. V tržnici levnì, ale nekvalitnì
Nadšení nakupovat na vietnamských tržnicích obleèení, obuv èi
elektroniku už sice opadlo. Ovšem
stále se najde mnoho lidí, kteøí si
šatník doplòují pøedevším zde.
Koupíte sice levnì a mnohdy i poslední módní výstøelky, ale spolehnout se na to, že budete moci obleèení nosit i pøíští rok, už nejde. Po
nìkolika vypráních se vám vìtšina
výrobkù brzy rozpadne.
5. Historické spotøebièe
Mnozí Èeši mají dvì domácnosti jednu doma, druhou na chalupì. A
tu si vìtšinou vybaví staršími lednièkami, praèkami èi mikrovlnkami, které vyøadili ze svých mìstských domácností. Proè je vyhazovat, když ještì fungují? Ovšem
právì tyto staré spotøebièe pracují
znaènì neekonomicky, spotøebují
mnohem více elektrické energie
než spotøebièe nové.
A pokud by mìly na chalupách sloužit ještì nìkolik let, èlovìk za jejich
spotøebu utratí mnohem více, než
kdyby si koupil nové.
6. Pøesun výplaty z úètu do penìženky
Naprostá vìtšina zamìstnavatelù
dnes zasílá výplatu svým zamìst-

Vážení ètenáøi,
chtìla bych Vám sdìlit své
pocity z výletu do Zlatých Hor
ze dne 14. 7. 2011. Cílem
naší cesty byla pøedevším nádherná zlatohorská pøíroda.
Velice mì potìšilo, že o tyto
krásy projevilo zájem hodnì
mladých lidí a dìtí.
Náš šlapáèek smìøoval na
rozhlednu Biskupská kupa
s nadmoøskou výškou 891 m.
Odtud jsou nádherné výhledy
na všechny svìtové strany.
Schylovalo se k poøádné
bouøce. Fotoaparáty cvakaly
jako o závod, každý si chtìl odnést tu krásu s sebou. Za
chvíli se ale setmìlo. A pláèou
a pláèou nebesa. Tento vydatný déš nás doprovázel pøi
sestupu k stanovišti. Dalším
naším cílem byl hornický skanzen Zlatorudné mlýny, ke kterým nás dovedlo Údolí ztracených štol. Na vlastní oèi jsme
pozorovali, jak se drtí, získává

a oddìluje ten vzácný, drahý
kov - zlato.
A úplnì zlatá teèka na konec. Úèastníci si mohli „rýžování zlata“ vyzkoušet na vlastní kùži. V tom se vyžívaly hlavnì dìti - no hotoví zlatokopové
z Klondiku.
A pak dozrál èas k návratu.
Trochu unavení, trochu promoèení, ale nanejvýš spokojení,
plní pozitivních zážitkù vraceli
jsme se do našich domovù.
Nemohu opomenout dobrou
organizaci zájezdu, za což patøí dík p. J. Burové.
A ještì nakonec. Kdo z Vás
by chtìl zhlédnout to pravé rýžování zlata, bude se 16. - 22.
8. 2011 konat ve Zlatých Horách mistrovství svìta v této
disciplínì. Pøejeme našim borcùm více štìstí. A porazí Finy,
kteøí zatím drží prvenství.
Na další setkání s Vámi
se tìší Hely

nancùm na bankovní úèty. Mezi klienty se stále najde dost tìch, kteøí
v den výplaty zamíøí na poboèku
své banky a prakticky do poslední
koruny si peníze vyberou.
Tento transfer penìz má mnohá
úskalí. První spoèívá v tom, že na
pøepážce poboèky zaplatíte za výbìr hotovosti poplatek ve výši nìkolika desítek korun. Pokud byste
vlastnili platební kartu, i pøi nìkolika výbìrech mìsíènì u vlastní
banky tolik nezaplatíte.
Dalším nebezpeèím je to, že máteli naditou penìženku, utrácíte
snadnìji i vyšší èástky, než když
v ní máte jen pár stokorun a zbytek
na úètu a vìtšinu plateb provádíte
pomocí karty.
7. Není bankomat jako bankomat
Rozhodnì nelitujte pár krokù a pøi
potøebì vybrat si peníze z bankomatu vyhledejte bankomat své banky. Odmìnou vám bude mnohem
nižší poplatek, než kdybyste peníze vybrali u jakéhokoliv cizího
bankomatu.
Napøíklad klienti ÈSOB zaplatí za
výbìr z bankomatu své banky šest
korun a z bankomatu cizí banky
pìtkrát tolik - 30 korun. Klienti
Èeské spoøitelny u své banky též
šest korun a pøi výbìru z cizí banky
dokonce 40 korun.
8. Peníze ve slamníku žere inflace
Mnozí lidé rezignovali na bankovní
úèty a hotovost si spoøí doma do
šuplíku. A èasto jsou to opravdu vysoké èástky. Neuvìdomují si však,
že se jim naspoøená suma postupnì ztenèuje. Na vinì je inflace,
kvùli které se peníze znehodnocují.
Mnohem výhodnìjší je uložit si peníze napøíklad na spoøícím úètu,
kde se vám peníze úroèí v prùmìru
kolem 1,5 procenta roènì (Zuno
Bank a Axa Bank dvì procenta,
ING Bank 1,75 procent). A pokud

budete peníze okamžitì potøebovat, mùžete si je bez èekání vybrat.
9. Není všechno zlato, co se tøpytí
Rozhodnì nejsou ojedinìlé pøípady
lidí, kteøí naletìli na nabídky pochybných spoleèností nabízejících
výnosy, o kterých se vám ani nezdá. Jejich mnohdy celoživotní
úspor y nakonec skonèily v kapsách podvodníkù.
Vždy si uvìdomte, že „vysoký výnos = vysoké riziko“. Než podepíšete smlouvu a peníze spoleènosti
svìøíte, sežeòte si o ní co nejvíce
informací èi se poraïte s odborníky.
10. Zbyteèné zadlužování
Protipólem snahy ušetøit za každou
cenu, je nadmìrné zadlužování.
Dokonce není málo tìch, kteøí na
jednu stranu šetøí, kde se dá, a na
druhou si zbyteènì pùjèují. Aby vás
dluhy nesrazily až k osobnímu
bankrotu, snažte se držet nìkolika
zásad:
- Mìjte k dispozici finanèní rezervu
ve výši až šesti mìsíèních výdajù.
- Dobøe zvažte, jestli vìc, kterou si
chcete na úvìr koupit, skuteènì potøebujete.
- Zadlužte se jen u dùvìryhodných
spoleèností - napøíklad bank abyste nenaletìli podvodníkùm, pøípadnì se kvùli pùjèce nezavázali
k dalším produktùm (více si pøeètìte v našem pøedchozím èlánku).
- Úvìrovou smlouvu si pøed tím,
než ji podepíšete, dobøe prostudujte. A není-li vám nìco jasné, zeptejte se, než ji stvrdíte svým podpisem.
- Pokud se dostanete do problémù se splácením, nedìlejte
„mr tvého brouka“ a okamžitì
s bankou komunikujte. Mùžete se
dohodnout na odkladu splátek, na
prodloužení splátkového období èi
na zmìnì výše splátek. Banky dlužníkùm, kteøí se snaží situaci aktivnì a vèas øešit, vìtšinou vycházejí vstøíc.

Protihlukové vyhlášky nejen na sekaèky a pily
Nevím, zda Petøvald má protihlukovou vyhlášku. Nedávno jsem se
doèetl v Deníku, že na Karvinsku
mají tuto vyhlášku nìkteré obce.
Zakazují používání motorových pil a
sekaèek trávy o víkendu, nebo jen
v nedìli. Možná mnoho lidí s tím
souhlasí, ruší je zvuk sekaèek a pil.
Jiní zas namítají, že celý týden jsou
v zamìstnání, proto na údržbu zahrady a poøezání døeva mají volno
akorát o víkendu. Urèitì ten hluk vadí, ale zase si øeknu, jedná se o práci, jedná se o zvelebení zelenì, tak
proè bych to nemohl vydržet.
Spíše mi vadí to, že nìkteøí obèané jsou bezohlední ke svému
okolí tím, že pouštìjí hudbu, jak se
øíká „na plné pecky“ z oken bytù,
nebo z auta. Prostì otevøou okno
dokoøán, nìkde dají reproduktor
i do okna a myslí si, že ostatní obèané jsou z tohoto poslechu nadšeni. Jindy zas si obèan - øidiè uklízí
auto a k tomu na celou ulici spustí
svoje techno nahrávky. Doma máte
tøeba puštìnou televizi, rádio, ale

vše je pøehlušeno hudbou z ulice,
protože to jednotvárné dunìní nezastaví ani zavøení oken. Poøád to slyšíte. Prostì techno.
Tito lidé by si mìli uvìdomit, že
kdyby se tak choval každý, byl by to
jeden veliký cirkus. Mohu mít rád
hudbu rùzného druhu, ale nesmím
tím obtìžovat ostatní. Mohu si to
pouštìt doma pro sebe, ale ne z toho dìlat veøejnou produkci.
Škoda, že i na takový hluk není
protihluková vyhláška! Mnohdy by
byla namístì. A argument, že ještì
není noèní klid, je chybný. I na takového rušitele klidu platí, že nesmí
ostatní obtìžovat i bìhem dne.
Proto pokud nìkdo na rušitele zavolá policii, mìla by ho napomenout. A pokud ji neuposlechne a
bude v hlasitém hraní pokraèovat,
mùže mu policie udìlit pokutu, ale
i pøedat k pøestupkovému øízení.
Ale každopádnì by k dobrému
soužití postaèila trocha ohleduplnosti a slušného chování.
Ètenáø Petøvaldských novin
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TJ Petøvald HEPO
Muži
30. 7. - pøípravné utkání.
TJ PETØVALD - H. SUCHÁ
1:3 (0:1)
Základní sestava v minutách:
P. Jonšta (90) - O. Ševèík (45),
M. Budina (90), L. Ligocki (80),
J. Jaglaø (45) - J. Doubek (45),
L. Kawulok (70), M. Klimek (90),
J. Kostka (80) - L. Chromik (75),
J. Režòák (70).
Náhradníci v minutách: J. Levánszký (45), R. Müller (45), M. Nalevajka (45), J. Kièerka (45), J. Pencek (45). Støídalo se hokejovým
zpùsobem. Branka: M. Klimek.
6. 8. - mezinárodní turnaj mužù Memoriál J. Šotkovského.
I. TJ PETØVALD
- ZBOROV n./B.
1:1
Branky: T. Budina - Kolembus
II. ZBOROV n./B.
- dorost HEPO
1:1
Branky: Podolák - J. Pencek (as. O.
Kostka)
III. TJ PETØVALD
- dorost HEPO
5:0
Branky: L. Kawulok, L. Ligocki,
L. Chromik, J. Režòák a T. Budina
IV. TJ PETØVALD
- ZBOROV n./ B.
0:0
V. ZBOROV n. / B. - dorost HEPO
1:1
Branky: Hlavatý - M. Sekera (as.
J. Pencek)
VI. TJ PETØVALD
- dorost HEPO
4:0
Branky: L. Chromik 2, M. Nalevajka
aj. Kostka.

Tabulka turnaje:
1. TJ PETØVALD
10:1 8
2. ZBOROV n./B.
3:3 4
3. dorost HEPO
2:11 2
Nejlepší støelec: L. Chromik 3 góly
Nejlepší hráè: M. Kormanec (Zborov n. / B.)
Nejlepší brankáø: S. Šlapka (Zborov
n. / B.).
Sestava TJ Petøvald: Ing. P. Jonšta,
J. Jaglaø, M. Budina, O. Cudrák,
T. Budina, J. Režòák, R. Kocur,
L. Ligocki, T. Volný, J. Doubek,
O. Ševèík, J. Kostka, M. Nalevajka,
L. Chromik, M. Klimek, L. Kawulok.
Sestava dorostu Hepa: O. Pytlík,
J. Cífka, O. Cudrák ml., R. Pavlas,
L. Pavlas, M. Goroviè, O. Kostka,
M. Sekera, M. Kocián, J. Sklepek,
Fi. Marek, D. Knorr, P. Bitala,
J. Kantor, J. Pencek, R. Mûller.
Záštitu nad turnajem pøevzalo
MÌSTO PETØVALD, mezi hosty turnaje patøili: p. Šotkovská a místostarosta Petøvaldu p. Ing. V. Holeèek.
Pùvodnì mìla nastoupit družstva ze Zubøí (vedení hráèe øádnì
omluvilo a jejich místo pøipadlo dorostu Hepa) a ze Strumienì, hosté
z Polska však nepøijeli…
Z tohoto dùvodu hrála turnaj jen
3 družstva, která si to rozdala dvoukolovì. Všech 6 utkání zvládl rozhodèí T. Jaglaø - odchovanec Hepa.

Fotbalista sezony 2010 - 2011 (starší pøípravka)
Jméno

Body

01. V. Strouhal
02. B. Stoklasa
03. V. Gellnar
04. D. Ševèík
05. P. Hrachovec
06. D. Èíž
07. J. Volný
08. M. Šebesta
09. P. Polhoš
10. D. Sliwka
11. M. Ježek
12. M. Mikulášek
13. T. Erben
14. J. Fujala
15. L. Válek
16. D. Klos
17. I. Sliwka

3.879
3.495
3.473
3.419
3.300
3.140
2.863
2.848
2.593
2.559
2.348
2.252
2.091
1.842
1.750
1.603
1.350

Poèet
tréninkù
61
57
53
54
48
54
46
49
41
43
46
44
30
34
35
31
27

Odehr.
min.
829
645
823
719
900
440
563
389
543
409
48
52
591
142
0
53
0

Branky

Asist.

5
4
18
2
0
0
6
6
8
1
0
0
0
2
0
0
0

10
3
6
1
0
0
4
3
8
0
0
0
1
0
0
0
0

Fotbalista sezony 2010 - 2011 (mladší pøípravka)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.
17.
18.
19.

Pavel Èarnecký
Jan Rusoò
David Pokorný
Václav Rusoò
Jan Zborovský
Kristián Kuzma
Václav Sommer
Lukáš Dvoøáèek
Jan Mrázek
Richard Šimek
Otakar Fajkoš
Bruno Šimek
Dominik Štachel
Jakub Gawlas
Daniel Døímal
Dominik Døímal
Viktor Konarský
Daniel Pokorný
Dominik Paluv

Mladší pøípravka vznikla v prùbìhu roku a nebyla ještì pøihlášena do soutìže. Proto bylo urèeno poøadí v tabulce fotbalisty
sezony 2010 - 2011 takovým zpùsobem, že byly seèteny absolvované tréninky a k nim body za
chování a pøístup k tréninkùm.
Samozøejmì kluci, kteøí se umístili v dolní èásti tabulky, jsou nováèci, kteøí s námi teprve zaèínají.
Rádi pøijmeme další nadšence,
kteøí se chtìjí zapojit k této skvìlé
partì.
Trenéøi: I. Vlèek, K. Pokorný, P.
Sztymon, V. Sobek a V. Strouhal
tel.: 608 602 143
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Ve dnech 16. - 17. 7. 2011 se uskuteènila v areálu Hepa a jeho
okolí tradièní petøvaldská pou. Byla to událost strávit pøíjemné
chvíle pro mnoho návštìvníkù, kterým tentokrát pøálo po oba dny
nádherné poèasí. Výbor oddílu kopané vyjadøuje touto cestou podìkování všem, kteøí se postarali o zdárný prùbìh.

STØEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB
mìsta Petøvald

KULINÁØSKÉ OKÉNKO
Zapeèené papriky se sýrem a
salámem
Bílé papriky, rajèata, libové
párky nebo toèený salám, sýr eidam, anglická slanina.
Z papriky seøízneme vršek a vydlabeme vnitøky, po omytí dáme
na talíø a na 5 minut do mikrovlnky, aby trošku zmìkly. Pak je nemusíme dìlat tak dlouho. Mezitím
si nakrájíme na špalíèky salám
nebo párky a na špalíky i eidam.
Vyndáme papriky z mikrovlnky a
zaèneme do nich dávat špalíky eidamu a salámu - až jsou úplnì vycpané. Naplnìné papriky naskládáme do pekáèku nebo zapékací
misky a pøekryjeme plátky anglické slaniny. Navrch nakrájíme
rajèata na plátky. Troubu nahøejeme na 250 stupòù a dáme zapéct na cca 1/2 hodiny. Mùžeme
podávat s tmavým peèivem.
Bramboráková pizza
Brambory, vejce, polohrubá
mouka, èesnek, majoránka, uzenina, sùl, pepø, rajèata, paprika,
sýr na strouhání... popøípadì
tøeba kukuøice nebo olivy
Udìláme normální bramborákové
tìsto, mùžeme pøidat nìjakou uzeninu. Vodu z tìsta hodnì slijeme.
Dáme na vymaštìný plech nebo
na peèící papír a necháme péct.
Až bramborák zezlátne, naskládáme na nìj na koleèka nakrájená
rajèata a papriku a posypeme kukuøicí nebo olivami. Dáme zapéct,
tìsnì pøed dopeèením posypeme
nastrouhaným sýrem... Je to
dobrá rychlá veèeøe.
Cuketový pekáè
0,5 kg nastrouhané cukety
(strouháme najemno), 250 g
mìkkého salámu nakrájeného
na kostièky, 1 hrnek hrubé mou-

ky, 1/2 hrnku oleje, 1 prášek do
peèiva, 1 cibule, 3 stroužky èesneku, 3 vajíèka, sùl, pepø, majoránka, 100 g cihly (nastrouháme na posypání)
Smícháme všechny suroviny, vyložíme pekáèek peèícím papírem a
peèeme - cca na 200°C do doby,
než se poøádnì zapeèe sýr na povrchu.
Zelný prejt
250g hlávkového zelí, 200g
mìkkého salámu, 2 vejce, 1-2
housky, 1,5dl mléka, 1 menší cibule, sùl èesnek, majoránka,
mletý pepø, zázvor, nové koøení,
1 lžièka sádla (oleje), strouhanku
Zelí oèistíme, nakrájíme na
drobné nudlièky a spaøíme vroucí
vodou. Necháme okapat, vsypeme do mísy, pøidáme najemno
nakrájený salám, housku namoèenou v mléce, vejce, nadrobno
nakrájenou cibuli, sùl, èesnek a
ostatní koøení, dobøe promícháme.
Zapékací mísu nebo pekáèek vytøeme sádlem (olejem), vysypeme
strouhankou, rozložíme pøipravenou smìs a v troubì dokøupava zapeèeme. Podáváme s brambory
nebo jen tak samotné.
Plnìné papriky
Vydlabané bílé papriky, 400g gothaje, 300 - 400 g tvrdého sýra,
olej
Nastrouháme sýr, gothaj nakrájíme na kostièky, smícháme a plníme papriky, znovu pøikryjeme
odkrojeným koncem paprik, aby
nám nevytekla náplò a peèeme
asi pøi 200 stupních, dokud papriky nezmìknou a nemají puchýøky. Podáváme s chlebem.
Jsou výteèné i studené.

Zahajujeme kurzy - POHYBOVÉ AKTIVITY
JÓGA pro zdraví
Zaèíná ve ètvrtek 15. záøí pod vedením uèitelky jógy J. Burové v obvyklých èasech 8.00,
15.45, 17.30.
Vítáme všechny zájemce, zaèáteèníky i pokroèilé.
Ranní kurz navštìvují spíše senioøi, ale mohou se úèastnit i pracující, kteøí mají zrovna
odpolední smìnu.
Máte-li zájem udìlat nìco pro své fyzické i psychické zdraví, stavte se a
vyzkoušejte si, jak se cílenì a vìdomì pracuje s tìlem, dechem i myslí. Informace tel.: 596 541 648.
TAI-ÆI pro zdraví
Zaèíná pod vedením uèitelky E. Kubisové v pondìlí
5. záøí pro zaèáteèníky i pokroèilé od 17.15
Jednoduché pohyby cvièení pøíjemnì harmonizují tìl-o i ducha, pøinášejí pocit uvolnìní a pohody.
Informace tel.: 737 948 848.
PØIPRAVUJEME
ZÁJEZDY DO OSTRAVSKÝCH DIVADEL
PRO SENIORY
Máte-li zájem stát se návštìvníky zajímavých divadelních pøedstavení,
pøidejte se k nám. Podle možností témìø každý mìsíc zajíždíme autobusem do ostravských divadel.
POZOR!!! AKCE V MÌSÍCI ZÁØÍ: 200 Kè
Zájezdy do divadel v nové sezonì
... „znám jednu dívku, ta má dukáty...“ a další úryvky z tohoto divadelního pøedstavení používáme v hovorech stejnì èasto jako úryvky ze
Švejka nebo citáty z èeské filmové klasiky.
Jak jste poznali, divadelní zájezdy urèené pøedevším seniorùm chceme
zahájit návštìvou jedné z nejkrásnìjších èeských komických oper, stálicí
èeského divadla, která se hraje na èeských prknech už 145 let, a to
PRODANOU NEVÌSTOU Bedøicha Smetany.
Moravskoslezské divadlo ji uvádí v novém zpracování ve sváteèní odpoledne v pátek 28. øíjna v 16.00 hodin.
Tak dlouho nerozmýšlejte a zamluvte si lístky - i když se jedná o národní
klasiku, dokáže tento divadelní kus znovu a znovu okouzlit naše srdce...
A ještì jedna nabídka. Protože z naší zájezdové skupiny milovníkù divadel pár starších jedincù ubylo, máte možnost se pøidat a pohodlnì se nechávat nejen na toto, ale i na další divadelní pøedstavení pøepravovat
z Petøvaldu do Ostravy a zpìt svozovým autobusem...
Objednávky na tel.: 596 541 648
MÁME PRVNÍ OHLASY
PØEDSTAVENÍ v okolí, NA KTERÁ BYCHOM MOHLI ZAJISTIT SVOZOVÝ AUTOBUS
anebo jen vstupenky - máte-li o nìkteré pøedstavení zájem, volejte co
nejdøíve do SKS 596 541 648, pøípadnì do knihovny 596 541 342.
Podle množství zájemcù zajistíme svozový autobus a lístky na pøedstavení.
Støeda 2. 11. Divadlo Járy Cimmrmana ŠVESTKA - jevištní sklerotikon,
autoøi Smoljak a Svìrák. Zájezd autobusem, MìDK Karviná.
Pondìlí 21. 11. v 19.00 Bratøi Jan a František Nedvìdové - koncert možno zajistit lístky, MìDK Karviná.
Pondìlí 15. 12. v 19.00 VÁNOÈNÍ KONCERT 2011 - Václav Hybš a
hosté (napø. Yvonne Pøenosilová). Zájezd autobusem, MìDK Karviná.

10

PETØVALDSKÉ NOVINY

Okénko knihovny
Prázdniny utekly jako každý rok rychle a pøestože byly deštivé,
doufáme, že i plné zážitkù a dobrodružství. V knihovnì si mohly dìti
(ale i dospìlí) každé úterní dopoledne zpøíjemnit zajímavou akcí,
mezi které patøil i cyklovýlet, i vyrábìním zajímavých a krásných
drobnùstek. Dìti si mohly bìhem celých prázdnin zasoutìžit v literární soutìži. V úterý 12. 7. jsme vyjeli na cyklovýlet k rybníku
Skuèák. Nebylo nás sice mnoho, ale výlet se vydaøil, poèasí bylo
ukázkové a nejrùznìjší ptáci u Skuèáku ochotnì pózovali našim fotoaparátùm. Zvláštì labutí rodinka jako by na nás èekala. O týden
pozdìji, 19. 7., jsme se sešli v budovì knihovny, abychom si vyzkoušeli mozaikování pod vedením naší milé ètenáøky p. Tláškové.
Ze starých kvìtináèù a úlomkù kachlíkù vznikly opravdu originální
kousky. 26. 7. jsme opìt v knihovnì vyrábìli nejrùznìjší výrobky
z korálkù. Tentokrát mezi nás se svým umìním zavítala p. Alenka
Mráèková. Sešlo se nás 35 dìtí i dospìlých a vyrábìly se náušnice, náramky, náhrdelníky, prstýnky i zvíøátka.
2. 8. jsme pro materiál zabrousili do pøírody a malovali na kameny nejrùznìjších tvarù. Další úterý 9. 8. pøišly dìti s rodièi zpestøit zdobením starší trièka. Po uzávìrce tohoto èísla PN nás ještì
pár akcí èeká. A jak dopadly se dovíte pøíštì.

V knihovnì uvítáme novou paní knihovnici, která vás, doufejme, bude
provázet po knihovnických a literární
stezkách hezkou øádku dalších let.
A co spolu podnikneme v novém
školním roce?
Kromì spousty zajímavých nových
knížek a besed pro dìti nás èeká zaèátkem øíjna velká akce, na kterou
se všichni tìšíme.
Je to již tradièní celostátní akce
Týden knihoven, která se letos uskuteèní ve dnech 3. - 9. 10. 2011. Jako
každý rok budeme i letos v knihovnì
poøádat zajímavé akce pro veøejnost.
Jednou z hlavních a oblíbených poèinù je Drakiáda, která letos bude
v úterý 4. 10. 2011 od 15.00 hodin
na louce za kulturním domem. Vždy
je tøeba poèítat s nepøízní poèasí,
v takovém pøípadì by se Drakiáda posunula o týden tj. na 11. 10. 2011.

Nemine nás také druhá velká celonárodní akce VØSÈ - aneb Velké Øíjnové Spoleèné Ètení, a to v pondìlí
3. 10. 2011, kdy si opìt pozveme na
celé dopoledne do knihovny dìti místních mateøských škol a za pomoci
hodných ètenáøù, maminek, babièek,…atd. jim budeme èíst pohádky.
Máte-li chu se zúèastnit a èíst chvíli
dìtem pohádky, zavolejte nám…
V tomto týdnu probìhne také výprodej vyøazených knih - tentokrát
3x týdnì - a to vždy v pùjèovní den - tj.
v pondìlí, støedu a pátek od 9.00 17.00 v pøízemí budovy. Pøijïte si
obohatit knihovnu za pouhé 2 Kè za
kus.
Pøejeme dìtem i dospìlým pøíjemné vykroèení do nového školního
roku a mnoho pøíjemných chvil strávených v naší knihovnì.
Za knihovnu Monika Molinková

MÝM ÈTENÁØÙM
Až budete èíst tyto noviny bude to
témìø na den 39 let a jeden mìsíc, kdy
jsem popr vé otevøela dveøe naší
knihovny a pøestoupila její práh nikoli
jako ètenáøka, ale jako knihovnice.
Až budete èíst tato slova, bude to nejspíš v èase, kdy je za sebou jako knihovnice zavírám naposledy.
Od doby mých prvních knihovnických
krùèkù se hodnì zmìnilo a naše knihovna vyrostla v krásnou moderní informaèní instituci…
Až v záøí pøijdete do knihovny, už vás
uvítá má nástupkynì… i když se na zdejších chodbách ještì nìjaký ten èas budeme potkávat pøi organizování kulturních akcí…
A tak pøeji všem vám, se kterými jsem
se léta setkávala od školky až do dospìlosti, aby vám knihy i nadále pøinášely
pohodu a potìšení a unášely vás na køíd-

NA NÁVŠTÌVÌ
V nedìli 7. srpna 2011 jsme navštívili spolu s èleny Klubu dùchodcù na
Bøezinách polské pøátelské mìsto Jasienica - èást Rudzica. V rámci spoleèného projektu JA-PE pod názvem Hledejme spoleèné koøeny jsme mìli možnost zhlédnout vystoupení sedmi folklórních souborù z Polska, ale jeden byl
z Havíøova. Tím souborem byly Havíøovské babky, které obohatily svým vystoupením celé odpoledne.
JaS

lech radosti a fantazie za hranice
všedních dnù. A tìm zvídavým,
aby nadále pøinášely potøebné informace a inspirace.
Jolanda Inka Burová
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Od záøí ZUMBA
s Míšou Krestovou:
Každé úterý Sokolovna Petøvald - každé úterý od
17.30 hodin a každý pátek od 18 hodin…
Pøi první hodinì dne 2. 9. spolu oslavíme jeden rok ZUMBY
v Petøvaldì.
Pøijïte s námi zažít spousty zábavné hudby, tance,
vyplavených endorfinù. Opìt tady budou pro Vás oblíbené
90minutové akce (Valentýn èi Havajská noc jako loni).
Tìším se na všechny vìrné „zumbaoveèky“ a také nové
tváøe, které se chtìjí pøipojit k naší „zumbarodinì“.
První hodina 2. 9. narozeninová cena 40,- Kè a pro každého pøíchozího narozeninový dáreèek, pokud pøijde v nìèem, co se týká narozenin.
Od záøí pro všechny úplnì nová sestava, nový systém
odmìòování za vìrnost, každou hodinu losování o jeden
volný vstup na další lekci…
Cena: 60,- Kè /lekce, bez rezervace
Kontakt: www.cvicenisenov.jex.cz, 734 715 815
Facebook: Zumba Šenov, Petøvald

Zumba víkend v Písku u Jablùnkova
23. 9. - 25. 9. 2011
Cena: 900,- (v cenì ubytování, hodiny Zumby)
Víkend v hotelu Polanka s vyhøívaným bazénem a mnoha
dalšími možnostmi rekreace a samozøejmì se Zumbou…
Více info: www.cvicenisenov.jex.cz

Rezervace, dotazy: 734 715 815

VINOBRANÍ 2011 KD PETØVALD
KD Petøvald poøádá 24. 9. již tradièní
VINOBRANÍ ANEB BURÈÁK - FEST
se dny moravské kuchynì
od 17.00 hodin s cimbálovou muzikou IRŠAVA.
Vstup zdarma, rezervujte si vèas místa!!!

I KAMARÁDOVI PÙJÈUJTE PENÍZE
JEN NA ZÁKLADÌ SMLOUVY!
Už se Vám nìkdy stalo, že jste
dobrému sousedovi - kamarádovi,
který se ocitl v tíživé finanèní situaci, pùjèili peníze?
Na poradnu Sdružení obrany
spotøebitelù Moravskoslezského
kraje se obrátila spotøebitelka,
která se slitovala nad sousedem.
Dostal se do tíživé životní situace
a protože s ním vycházela vždy velice dobøe, pùjèila mu peníze - nemalou èástku - 30 tisíc korun.
Soused se nyní k vrácení zapùjèené èástky nemá a svým chováním dává najevo, že se penìz asi
nedoèká.
Protože se nejedná o první pøípad v poradnì, Sdružení obrany
spotøebitelù Moravskoslezského
kraje varuje spotøebitele pøed
takto poskytovanými pùjèkami. Už
jste peníze pùjèili a dlužník se vám
teï jen vysmívá? Jak v takovém pøípadì postupovat?
Podejte žalobu k soudu. Na základì vaší žaloby mùže soud vydat
platební rozkaz a to i bez slyšení
dlužníka. Vzhledem k tomu, že dùkazní bøemeno u soudu je na tom,
kdo peníze zapùjèil toto dokázat,
je dobré mít o tom dùkaz. Nejlépe
v písemné podobì. Ideální je mít
s dlužníkem podepsanou smlouvu
o pùjèce, kde bude uvedeno, kolik
penìz bylo zapùjèeno a kdy by
mìly být splaceny. Jestliže s dlužníkem nemáte nic sepsáno, mùže
vám pomoci i výpis z úètu, jestliže
jste peníze zaslali bankovním pøevodem.
Pozor! Aby se soud vaším pøípadem zabýval, je nutné zaplatit
soudní poplatek. Pokud spor
o dlužnou èástku vyhrajete, dostanete soudní poplatek zpìt.

Pokud soud vydá platební rozkaz, má dlužník na zaplacení
dlužné èástky vèetnì nákladù
soudního øízení 15 dnù od jeho doruèení.
Kontakt:
Sdr užení obrany spotøebitelù
Moravskoslezského kraje
Tel./fax.: 596 111 252, mobil
608 722 582
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, pøedsedkynì
SOS MS kraje, reichelova@sosmsk.cz, tel.: 602 722 584
Sdružení obrany spotøebitelù
Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové obèanské sdružení, hájící zájmy spotøebitelù.
Poskytuje základní informace o reklamaèním øízení, o délce záruèní
doby, lhùtì k vyøízení reklamace
nebo podmínkách odstoupení od
kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz
nebo na poradenské lince 608
722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi
mìstech Moravskoslezského kraje. Kromì poradenství realizuje
øadu dalších aktivit, zamìøených
na zlepšení postavení spotøebitelù
a spolupracuje s øadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy obèanù..
Sídlo:
Støelnièní 8, 702 00 OSTRAVA
Tel./fax: 596 111 252
E-mail: ostrava@sos-msk.cz
Poradní dny:
Ostrava: Út: 14 - 16 hodin
Èt: 10 - 12 hodin
tel.: 596 111 252

RESTAURACE SOKOL
PETØVALD U KARVINÉ

BLAHOPØÁNÍ
Paní Ludmila Rogová
oslavila 25. srpna 2011
krásných 95 let.
Všechno nejlepší, hodnì štìstí,
hlavnì zdraví pøeje dcera Irena s manželem,
vnuci Ivan a Hynek s rodinami.

BLAHOPØÁNÍ
Dne 10. záøí 2011 oslaví
své 85. narozeniny
paní Ludmila Køístková.
Hodnì zdraví, štìstí a osobní pohody
do dalších let Ti pøejí
syn Jiøí s Pavlou,
vnuci Lukáš a Martin s Monikou
a pravnuci Karolínka s Michalem.

G
Rodinné oslavy G
Svatby G
Smuteèní hostiny
Firemní spol. akce G
Plesy G
Diskotéky
K dispozici: banketka - 30 osob, sál - 150 osob

Tel. kontakt: 733 139 837

BLAHOPØÁNÍ
Kdo je stále veselý, nièeho se nebojí,
žádný pláè a žádné stesky,
vždy je pøece život hezký.
Koho tady tìší svìt, ten tu bude do sta let.
Dne 2. srpna 2011 oslavil
své 80. narozeniny pan Jiøí Cabák.
Pevné zdraví, štìstí a osobní pohodu
pøejí manželka Božka, dcery Naïa, Dáša
a Majka, vnouèata Monika, Radimek,
Péa, Toník, Pavel a pravnouèata.
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SPOLEÈENSKÁ
KRONIKA

VZPOMÍNKA
Dne 19. srpna 2011 jsme vzpomnìli
10. výroèí úmrtí paní Kristiny Janeèkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají dcera Marta
a syn Robert s rodinami.

VZPOMÍNKA
Že èas hojí rány, je zdání,
v srdci zùstává bolest a vzpomínání.
Dne 10. srpna 2011 jsme vzpomnìli
páté výroèí úmrtí naší
maminky paní Liduše Krejèové z Petøvaldu.
Kdo jste ji znali, vìnujte tichou vzpomínku
k pátému výroèí úmrtí.
Dcery Kvìtoslava a Ludmila s rodinami.

OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme,
že dne 25. èervence 2011 zemøela
po dlouhé tìžké nemoci ve vìku 80 let
paní Anna Herdová.
Zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Dotlouklo Tvé srdíèko, utichl Tvùj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 16. srpna 2011 jsme vzpomnìli
14. smutné výroèí úmrtí paní Anny Majdové.
Vzpomínají synové Petr, Jiøí s rodinami
a Miroslav s Pavlou.

VZPOMÍNKA
Dne 8. záøí 2007 nás navždy
opustila naše maminka,
babièka a prababièka paní Erna Reichertová.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Ilona,
Jaroslava a syn Radomír s rodinami, vzpomíná
i dlouholetá pøítelkynì paní Magda.
Zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Že èas rány hojí, je jen zdání,
v srdci zùstává bolest a vzpomínání.
Dne 14. srpna 2011 jsme vzpomnìli
nedožitých 58 let pana Miroslava Foltýna.
S láskou vzpomínají manželka Danuše
a dìti s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 16. srpna 2011 jsme vzpomnìli
1. výroèí úmrtí paní Marie Kreèmerové.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
Dcera Marie, vnuci Svatopluk
a Pøemysl s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 16. záøí 2011 vzpomeneme
15. výroèí úmrtí pana Ing. Josefa Kerna.
Vzpomíná manželka Maria, dcery Hanka,
Taána a syn Martin s rodinami.

OZNÁMENÍ
Dne 20. èervna 2011
dotlouklo srdce naší
drahé maminky,
babièky, prababièky a sestry
paní Rùženy Rybákové
ve vìku nedožitých 86 let.
Zùstane s námi
ve vìèných vzpomínkách.
Dìkujeme touto cestou
MUDr. J. Kremerové
za starostlivou péèi
o maminku
zvláštì v posledním
roce jejího života.
Za celou rodinu dcera Alena.

Blahopøejeme jubilantùm
Olga Pierzchalová
80 let
Jiøí Cabak
80 let
František Malina
90 let
Emil Dzik
85 let
Marie Tomášová
80 let
Eva Vengláøová
80 let
Ludmila Rógová
95 let
Uzavøená manželství
Ladislav Brynda
a Milada Ožanová

Zemøeli obèané
Hilda Ficenecová
Anna Herdová
Alois Kurc
Zdenìk Øezníèek

87 let
80 let
61 let
59 let

Pozùstalým vyslovujeme
upøímnou soustrast.

VZPOMÍNKA
Nikdo nám neøekne, nikdo nám nepoví,
èím byla maminka každému z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní nám její hlas.
Dne 29. srpna 2011 to bude 20 let,
co dotlouklo srdíèko paní Boženy Rakové.
Stále vzpomínají syn Jiøí s manželkou
Danielou, vnuèky Iveta s manželem
Radomírem a pravnuky Radkou
a Davidem a Marcela s pravnukem Lukášem.

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 11. srpna 2011 je tomu rok,
co nám odešel náš milovaný manžel,
tatínek, dìdeèek, tchán, ze, bratr a švagr
pan Jiøí Šotkovský.
Odešel od všeho, co miloval.
8. srpna 2011 by se dožil 60 let.
S láskou a úctou vzpomíná
zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Dotlouklo Tvé srdíèko, utichl Tvùj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 17. srpna 2011 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí našeho tatínka
pana Bronislava Bryly. Dne 1. øíjna 2011
vzpomeneme jeho nedožité 75. narozeniny.
Vzpomínají synové Stanislav a Jaroslav s rodinami.

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci zùstává a byl milován, neumírá.
Dne 4. záøí 2011 uplyne pìt smutných let,
kdy nás opustil milovaný manžel a laskavý
dìdeèek pan Vojtìch Tóth.
S láskou a bolestí vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Anna,
synové Vojtìch, Milan a dcera Lenka
s rodinami, paní Bydlinská a rodina Klichová.
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Prodám dvougeneraèní rodinný dùm

Kurz tance 2011 v KD Petøvald

v Petøvaldì za 2,6 miliónù Kè.
Pøi rychlém jednání nabízím slevu.

Upozoròujeme všechny zájemce,
kteøí mají rezervovány lístky do KD,
nebo si je teprve budou poøizovat, a tak uèiní do 13. 9.,
kdy je uzávìrka pøihlášek.
První lekce zaèíná v pátek 16. 9. v 19:00 hodin
v sále KD Petøvald.

Tel.: 723 906 907

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

KD Petøvald tel.: 596 541 393

nabízí prodej palivového døeva 550,-/1 m3.
V rámci Petøvaldu je doprava zdarma.

ZÁMEÈNICTVÍ Vala & Tøos

Bližší informace na
tel. èísle 605 248 990 nebo 596 542 098.
ARBOR MORAVIA s.r.o.,
Klimšova 1878, Petøvald

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

MYÈKA - PETØVALD
Ruèní mytí interiéru a exteriéru
vozidel za bezkonkurenèní ceny.
Více informací na:
www.mycka-petrvald.cz

Tel.: 608 111 604

NAVŠTIVTE

Nabízíme èištìní
kobercù,
sedacích souprav
a interiérù
automobilù
mokrou cestou
za pomocí
profesionálních èistících
strojù KÄRCHER.

Dopravíme Vás, Vaší rodinu
i Vaše nepojízdné
auto odkudkoliv
z Evropy.
Nabízíme osobní dopravu
na letištì, nádraží apod.,
nákladní dopravu
sklápìcím autem 1,5 tuny.

Tel.: 733 217 999

Tel.: 603 340 682

KD Petøvald poøádá 11. 11. 2011 koncert

skupiny DOGA
Vstupné 250,- Kè

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

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

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

Prodám pozemek
950 m2
v Petøvaldì u Karviné
vhodný pro stavbu RD.
Inženýrské sítì
na hranici pozemku.

Tel.: 737 579 441
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PØIJÏTE NÁS NAVŠTÍVIT DO NOVÌ OTEVØENÉHO

ØEZNICTVÍ
NA UL. OSTRAVSKÉ
V PETØVALDÌ
JSME TU PRO VÁS:
PO - PÁ 6.00 - 18.00
SO
7.00 - 12.00
... U NÁS VÍTE, CO NAKUPUJETE ...
... U NÁS MÙŽETE OCHUTNAT ...
MASO - UZENINY, PRAVÉ ZABIJAÈKOVÉ SPECIALITY

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

NEHTOVÉ STUDIO GABRIELA
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž.
Závodní 227, Petøvald
4. dùm od Penny, smìr Havíøov

Tel.: 603 294 123

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, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, Spinal
touch, Rolfing atd...

Lze se kontaktovat na tel. èísle 777 080 358
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz
//www.sweb.cz/dzpc.reiki
Koupíme v Petøvaldì rodinný dùm
nebo zasíovaný pozemek.
Dobrý dostup v zimì. Za nabídky dìkujeme.

Tel.: 724 670 589

Skiklub Slavia Havíøov
poøádá dne 14. 9. 2011 od 17.30 v tìlocviènì ZŠ Školní v Petøvaldu nábor nových èlenù ve vìku 5 - 15 let.
Tréninky - od 14. záøí v tìlocviènì ZŠ Školní :
?
Støeda
17:30 - 18:30
?
Pátek
17:30 - 18:30
Èlenské pøíspìvky:
?
1 500, - na celý školní rok
Nabízíme:
?
kondièní cvièení v tìlocviènì 2 krát týdnì
?
víkendovou školu lyžování a snowboardingu
?
èeská i zahranièní soustøedìní na horách
?
doplòkové akce pro dìti

Více na www.skiklub.eu
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