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POZVÁNKA
Policie ČR, obvodní oddělení Petřvald, srdečně zve všechny občany města Petřvaldu na
MÍTINK S OBČANY, který se bude konat dne 10. 10. 2011 od 16°° v SKS Petřvald (knihovna).
Policisté budou odpovídat zejména na dotazy, které se týkají bezpečnostní situace ve městě.
Jste srdečně zváni.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB města Petřvald
V měsíci říjnu Vás zveme v pátek 28. 10. v 16.00 do NDM Ostrava
Slavnostní představení komické opery
PRODANÁ NEVĚSTA Bedřicha Smetany
Podrobnosti uvnitř PN.

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Opět je tady nový školní rok, prázdninám již definitivně odzvonilo a žáci našich petřvaldských
škol 1. září znovu zaplnili své třídy.
Mimořádně slavnostní byl tento den pro 69 nových žáčků, kteří v tomto školním roce nastoupili
do prvního ročníku. Již tradičně přišli prvňáčky a jejich rodiče přivítat zástupci vedení školy:
ředitelka Ing. Zdeňka Kozlovská, zástupkyně ředitele Mgr. Alena Lukšová a vedoucí učitelka
ZUŠ paní Blanka Ryšánková.
Za město Petřvald dětem popřála mnoho úspěchů také paní starostka Jarmila Skálová, která
zároveň připomněla, jak velmi záleží představitelům města na tom, aby žáci a učitelé měli pro
svou práci kvalitní podmínky. Jen investice do školních budov věnované na výměnu oken,
opravu střechy, vymalování tříd a na výměnu a úpravu regulace ústředního topení dosáhly
v tomto roce přibližně částky 3 miliónů korun.
Po slavnostním uvítání ve třídách bylo pro prvňáčky a jejich rodiče připraveno pohádkové
dopoledne plné her a písniček „Zpíváme a tančíme s Míšou“. Děti se velmi dobře bavily a
určitě z nich opadly počáteční obavy ze školní docházky.
Přejeme nejen prvňáčkům, ale také ostatním žákům školy, aby dosáhli mnoha úspěchů a získali
kvalitní vědomosti.
Mgr. Pavla Helbichová, ZŠ a ZUŠ Školní 246

POZVÁNKA
Členky ZO ČSŽ Petřvald - sídliště (Český svaz žen) Vás zvou dne 8. října 2011 ve 14.00 do
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klubovny Českého svazu zahrádkářů (vedle městského úřadu) na 5. ROČNÍK SOUTĚŽE O
NEJLEPŠÍ PETŘVALDSKOU BUCHTU, spojenou s přátelským posezením.
Co Vás čeká:
• soutěže pro děti s odměnami
• divadelní představení pro děti – podzimní hříbková pohádka O ježečkovi
• občerstvení (pro malé, starší, ale i nejstarší)
• výborné bramborové placky neboli „stryky“
Těšíme se spolu s dětmi na výborné cukrářské výrobky, které budou porotou vyhodnoceny a
vítězové si odnesou zajímavé ceny. Zbytek dobrot bude rozdán mezi přítomné děti. Výrobky
začněte nosit od 13.00 hod. do klubovny zahrádkářů. Přijďte se pobavit se svými dětmi a
společně strávit pěkné odpoledne. Akce se koná za každého počasí. Ty z Vás, které upečou
moučník, si odnesou zvláštní cenu.
Zve výbor ZO ČSŽ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, UL. BŘEZINSKÁ
Nákladem 655 tis. Kč bylo vybudováno dětské hřiště na ul. Březinské. Finanční prostředky na
toto zařízení poskytla městu Petřvald Nadace ČEZ. Hřiště je určeno pro děti předškolního věku.

Víte, že...
od
srpnového
čísla
8/2011
jsou
na
webových
stránkách
našeho
města http://www.petrvald.info/mnoviny.htm Petřvaldské noviny v plné grafice, t.j. nejen v
prosté textové podobě?
Kliknutím na text „Plná verze“ u příslušného čísla (zatím jen u 8/2011) si načtete text vč. grafiky
a obrázků, samozřejmě za cenu delší doby stahování. PDF soubor má velikost v řádu několika
MB (megabajtů). Původní „ekonomická“ verze je stále k dispozici kliknutím na „Textová verze“.
Za zpracování a poskytnutí příslušného souboru děkujeme pracovnicím Tiskárny na Kamčatce.
Radomír Štěrba

PODĚKOVÁNÍ
Dne 8. 9. 2011 se uskutečnil již 6. Den horníků organizovaný pobočkou KPHMO v Petřvaldě. Za
pomoci členů organizace Chovatelů holubů a sportovního klubu HEPO Petřvald se i přes
výraznou nepřízeň počasí podařilo připravit pro 68 účastníků příjemnou atmosféru pohody a
spokojenosti, která na tomto setkání vládla a na níž se každý svým dílem podílel.
Chceme tímto upřímně a všem, kteří přišli, podíleli se na zajištění občerstvení i organizaci
samotného dění. Současně vyjadřujeme naději na přízeň a účast této snad už do budoucna tradiční
akce. Děkujeme!
Za výbor pobočky Stanislav Žák

POZVÁNKA
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve 13. října 2011 v 15.00
hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku Cestování po Cejlonu. Přednáší Ing.
Vilém Uher.
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NA ŠKOLÁCH SE ANI O PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLELO
V období školních prázdnin proběhly v objektech mateřských a základních škol opravy za cca
3 400 tis. Kč.
V objektu MŠ Šenovská se rozšířilo sociální zařízení pro děti nákladem 135 tis. Kč a bylo
zřízeno nové pískoviště. V areálu MŠ 2. května byly opraveny asfaltové chodníky (9 tis. Kč).
V objektu Masarykovy školy byla vyměněna tělesa ústředního vytápění a termoregulační
ventily, nainstalována nová regulace vytápění (2 135 tis. Kč), v prostorách mateřské školy se
malovalo (8 tis. Kč) a byla provedena montáž nového obložení radiátorů ÚT v tělocvičně (33 tis.
Kč).
V objektu Základní školy Školní 246 byla nákladem 689 tis. Kč vyměněna v části přístavby
dřevěná okna za okna plastová, byly namontovány nové žaluzie (45 tis. Kč), natřeny radiátory
ÚT, dveře a malování tříd (171 tis. Kč), opravena střecha (152 tis. Kč) a provedeny další drobné
úpravy.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
9. schůze Rady města Petřvaldu se konala 17. srpna 2011
RM schválila
• rozbor hospodaření Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald, Školní 246 a
rozbor hospodaření Mateřské školy Petřvald, 2. května 1654, za I. pololetí 2011.
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města
RM vyhlásila záměr pronájmu pozemku parc. č. 740/68 v kat. území Petřvald.
RM rozhodla
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou bytovou
jednotku na ulici Rychvaldské;
• uzavřít smlouvu o pronájmu nebytového prostoru – garáže v I. PP bytového domu na
ulici Březinské;
• o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 1.6.2011) na výměnu oken v části
přístavby ZŠ Školní 246;
• o uzavření smlouvy o dílo na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu pod označením
„Oprava části místní komunikace ul. Nad Doly“ s uchazečem: „STRABAG a.s.,, odštěpný
závod Ostrava, za cenu max. přípustnou - cena bez DPH 324.860,- Kč, DPH 20 %
64.972,- Kč, cena celkem 389.832,- Kč.
RM schválila zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na dodavatele elektrické
energie s názvem „Dodávka elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“ a
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka zemního plynu
pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“.
RM jmenovala hodnotící komisi pro tyto veřejné zakázky, která bude zároveň plnit i funkci
komise pro otevírání obálek.
RM vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 7. 2011.
7. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 3l. srpna 2011
ZM schválilo zprávu o plnění rozpočtu města Petřvaldu za 1. pololetí 2011.
ZM rozhodlo
• o bezúplatném nabytí částí pozemků;
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•

o podání nové žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 na projekt s pracovním názvem „Radnice
Petřvald“, a to vzhledem k tomu, že nebyla akceptována žádost města Petřvaldu z roku
2010 o
dotaci
z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko 2007-2013 Prioritní osa: 3 Rozvoj měst, Oblast podpory: 3.2
Subregionální centra Zaměření výzvy: Občanská vybavenost, veřejná prostranství.
ZM vydalo na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů v platném znění zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Petřvald.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 4. ČTVRTLETÍ 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen
4., 5.
11., 12.
18., 19.
25., 26.
Listopad
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
Prosinec
6., 7.
13., 14.
20., 21.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žlutých pytlů
13. říjen
17. listopad
15. prosinec
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Říjen
3., 4.
10., 11.
17., 18.
24., 25.
31.
1. listopad
6. prosinec

VEŘEJNÁ VÝZVA
Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:
Druh práce:
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referent odboru výstavby a ŽP – zaměstnanec zajišťuje agendu na úseku správy složek životního
prostředí (ochrana přírody, povolování kácení dřevin, ochrana ovzduší, kontrola vodních toků,
zajišťuje odběr a posouzení vzorků vč. povolení k vypouštění vod, kontroly subjektů
v návaznosti na odpady, likvidace černých skládek, péče o zeleň aj. (kumulovaná funkce)
Místo výkonu práce:
Město Petřvald
1.11.2011 nebo dle dohody
Termín nástupu:
Požadovaná kvalifikace: Vyšší nebo střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou
(zaměřením na ŽP je výhodou)
Jiné požadavky:
 Splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů.
 Základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích v pl.znění, zák.114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny v pl. znění, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád v pl. znění.
 Dobrá orientace v zákoně o odpadovém hospodářství, o ochraně ovzduší, o rostlinářské péči
o posouzení vlivů na ŽP a o přestupcích. ZOZ na úseku ochrany přírody a krajiny nebo ZOZ
hospodaření s odpady, nakládání s obaly je výhodou.
 Znalost práce s PC (Microsoft Office – Word, Excel).
 Řidičský průkaz skupiny „B“.
Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- druh práce (pracovní místo), o kterou se uchází
- datum a vlastnoruční podpis
K přihlášce připojte:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platová třída: 8
Lhůta pro podání přihlášky: 6. 10. 2011
Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobně na adresu Městského úřadu Petřvald, Gen.
Svobody 511, 73541 Petřvald
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu
zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.
JUDr. Hana Kotová, tajemnice MěÚ Petřvald

Dnes si budeme povídat s novou ředitelku přísp. org. města ZŠ a ZUŠ Školní
246 Ing. Zdeňku Kozlovskou
1. Jaká byla vaše pedagogická praxe před nástupem do funkce ředitelky přísp. org. města?
Ve školství jsem začala pracovat před sedmnácti lety. První praxi jako učitelka jsem
získala na ZŠ Žižkova v Karviné, kde jsem pracovala až do roku 1999. V témže roce mi
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přišla nabídka tehdejšího ředitele školy Mgr. Suchánka přestoupit na ZŠ 17.listopadu v
Orlové – Lutyni. V této škole jsem pracovala nejprve jako učitelka přírodovědných
předmětů a od roku 2003 ve funkci zástupkyně ředitele školy, a to až do července roku
2006, kdy byl provoz základní školy ukončen. Následně jsem přestoupila na petřvaldskou
ZŠ opět jako učitelka a po roce působení jsem přijala nabídku ředitele školy Mgr. Torže
na funkci zástupkyně ředitele. V letošním roce byl vyhlášen konkurz na funkci ředitelky
ZŠ a ZUŠ Petřvald, kterého jsem se zúčastnila a ve kterém jsem uspěla a Rada města
Petřvaldu mne jmenovala od 1.9.2011 ředitelkou školy.
2. Jaké jsou Vaše vize, projekty a další náměty na zkvalitnění výuky žáků?
Ráda bych navázala na dosavadní úspěchy, kterých bylo v předešlých letech dosaženo.
Chtěla bych ještě zvednout už dost vysokou laťku úrovně naší školy. K tomu by kromě
usilovné práce pedagogů a žáků měl být rovněž nápomocen dlouhodobý projekt „ Inovace
a individualizace výuky ve Škole pro život“, který se začne realizovat již v I. pololetí
letošního školního roku.
Dále bych chtěla zřídit elektronické žákovské knížky, zlepšit tak úroveň informovanosti
zákonných zástupců o prospěchu žáků. S tím také souvisí zavedení služebních emailových adres pedagogických pracovníků, což značně zjednoduší a zrychlí komunikaci
mezi zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky.
Rovněž bych chtěla vybudovat učebnu v přírodě a zrenovovat atrium. Obě tato místa by
byla využívána v průběhu dopoledne k výuce žáků, v odpoledních hodinách by sloužila
pro mimoškolní činnost a školní družinu. Realizace těchto záměrů je časově a finančně
velmi náročná a bude záležet na množství získaných finančních prostředků.
Pro zlepšení výuky českého jazyka a literatury a pozvednutí úrovně čtenářské gramotnosti
bych s kolegy ráda zřídila specializovanou učebnu, která by sloužila pro výuku i
mimoškolní činnost.
Samozřejmě nechci opomenout ZUŠ, která již neodmyslitelně patří do výchovněvzdělávacího procesu v našem městě, pro kterou se budu snažit vytvářet vhodné
podmínky pro její další rozvoj.
3. Vybrala jste si i novou zástupkyni. V čem vidíte její klady a proč jste si ji zvolila na tuto
pozici?
Ano, mou novou zástupkyní se stala od 1.9.2011 Mgr. Alena Lukšová.
Po absolvování Pedagogické fakulty v Ostravě začala pracovat na ZŠ v Petřvaldě na
Březinách v roce 1974 jako učitelka na I. stupni ZŠ až do roku 1979, kdy zde převzala
funkci ředitelky, kterou vykonávala až do roku 1992. Pak přešla na ZŠ Slezská 850
v Orlové - Porubě, kde pracovala jako učitelka až do roku 2009, kdy se vrátila na ZŠ a
ZUŠ v Petřvaldě.
Na pozici zástupkyně ředitelky školy jsem si chtěla vybrat člověka, na kterého se mohu
spolehnout a mám k němu plnou důvěru. Dalším hlediskem pro výběr byly dlouhodobé
zkušenosti Mgr. Lukšové v pedagogické praxi na I. stupni ZŠ, v práci metodických
sdružení, redakční rady (vydávání školního časopisu), ve školské radě a v řídící funkci na
ZŠ.
4. Jak nahlížíte na spolupráci s polskými městy? Budete i nadále spolupracovat se
školskými zařízeními v Jasienici a Strumieni?
Už tím, že žijeme v příhraniční zóně, si myslím, že spolupráce se zahraničními partnery je
vítána a žádoucí a má již několikaletou tradici. Mezi nejvýznamnější činnosti, které
probíhají, patří besedy s pedagogy, účast na výměnných kulturních a sportovních akcích
mezi družebními školskými zařízeními v Jasienici a Strumieni. Ač hovoříme jinými
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jazyky, ani pro nás pedagogy, ani naše žáky to není žádná překážka, a proto jsou naše
společné akce vždy velmi úspěšné. Pevně věřím, že spolupráce s polskými školskými
zařízeními se bude i nadále rozvíjet a přinese obohacení pro obě dvě strany.
5. Vaši žáci a spolupracovníci Vás znají velmi dobře. Pokuste se představit i občanům
města. Čemu se věnujete ve volném čase, pokud Vám nějaký zbude, Vaše koníčky,
rodina ...?
Jelikož jsem rodačka z Petřvaldu a chodila jsem i na zdejší školu, myslím si, že mě hodně
občanů našeho města zná. Jsem vdaná, mám 15letou dceru a žiji v rodinném domku. Mezi
mé záliby patří čtení, poslech pěkné hudby, baví mě operety, muzikály. Ráda se podívám
na kvalitní film nebo navštívím divadelní představení.
Pokud počasí dovolí, vedu věčný, avšak marný boj se slimáky a plevelem na naší malé
zahrádce. Jelikož nejsem vůbec sportovně založená, největší potěšení mi přináší
autoturistika. Nepohrdnu však ani zahraničním poznávacím zájezdem či pobytem na
horách. Přátelé o mně říkají, že jsem veselé a přátelské povahy.
Za rozhovor děkuje Jarmila Skálová.

Kulturní pohraničí – modernizace infrastruktury v Petřvaldě, v Strumieni a v Jasienici
Spolupráce s polskými partnerskými městy Jasienica a Strumień pokračuje. V březnu letošního
roku požádalo město Petřvald spolu s partnerskými městy o dotaci z prostředků Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 na společný projekt
s názvem „Kulturní pohraničí – modernizace infrastruktury v Petřvaldě, v Strumieni a Jasienici.
Cílem projektu je organizování společných kulturních a sportovních akcí. V rámci aktivit
projektu provede město Petřvald modernizaci kulturního domu – osvětlení sálu, pódia a
nouzového osvětlení, zřízení bezbariérového sociálního zařízení, modernizaci ozvučení a nákup
30 ks stolů. Město Strumień provede modernizaci auly v gymnáziu a Jasienice vybuduje skatepark. Na ukončení projektu budou organizovány společné akce. V říjnu uspořádá město Jasienica
mezinárodní ukázku jízdy na skateboardu, v Kulturním domě v Petřvaldě bude v listopadu 2011
Adventní jarmark a v prosinci 2011 v aule strumieńského gymnázia proběhnou Evropské
vigilie. Na akce zveme občany všech tří měst.
Celkové náklady na modernizaci našeho kulturního domu činí 985 tis. Kč. Nákladem 173 tis. Kč
již byla provedena modernizace ozvučení, nouzového osvětlení (71 tis. Kč), zřízení
bezbariérového sociálního zařízení (127 tis. Kč) a nákup 30 kusů stolů do sálu (81 tis. Kč).
Během měsíce září 2011 pak proběhne modernizace osvětlení (533 tis. Kč).
Na tento projekt byla městu Petřvald schválena dotace ve výši 27 314 EUR.
Od zahájení užívání kulturního domu uplyne letos v prosinci již 21 let. Modernizací dojde ke
zvýšení kvality a dostupnosti kulturních a společenských akcí konaných v tomto zařízení.
V rámci česko-polské spolupráce pořádáme mnoho akcí. Do konce letošního roku to bude 3.
ročník Víkendu s amatéry a adventní jarmark.
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ZTRÁTY A NÁLEZY
V měsíci srpnu byly na MěÚ Petřvald odevzdány tyto nálezy:
• pánská černá peněženka s finančním obnosem
Den nálezu: 29.07.2011
Místo nálezu: Petřvald, ulice Gen. Svobody u budovy pošty
• dámská oranžová etue s barevnými květy, mobilní telefon Nokia, zapalovač, 2
propisovací tužky, bonbóny, visačka s nápisem ADRA - dobrovolník Pavla
Den nálezu: 11.08.2011
Místo nálezu: Petřvald, ulice Šumbarská poblíž RD čp. 419
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle
596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

DVACET LET PŮSOBENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PETŘVALD
Město Petřvald provozuje pečovatelskou službu ode dne 1. 2. 1991, kdy ji převzalo od Okresního
ústavu sociálních služeb v Karviné. Městu byly delimitovány dvě pracovnice pečovatelské
služby, občanky našeho města.
V roce 1991 měly pečovatelky na starosti péči o seniory a zdravotně postižené občany v jejich
domácnostech, kde prováděly především nákupy, úklid bytu, donášku otopu a pochůzky.
Od 1. 11. 1991 se na základě zájmu občanů začaly do domácností vozit prostřednictvím
pečovatelské služby obědy. V té době byla přijata do stavu pracovníků třetí pracovnice.
Počátkem 90. let město Petřvald začalo s přestavbou tří objektů bývalých ubytoven DP Družba
(ulice Ráčkova v Petřvaldě) na dům s pečovatelskou službou. Budovy DPS byly dány postupně
do provozu v roce 1992, 1995 a 1999.
V domě s pečovatelskou službou je 65 bytových jednotek s příslušenstvím 1. kategorie, z toho
jsou 4 byty dvoupokojové, 5 bytů bezbariérových, jeden byt pro domovníka. Ostatní byty jsou
jednopokojové s kuchyní nebo kuchyňským koutem. V současné době bydlí v DPS 78 obyvatel.
Od roku 1999 se starají o seniory v jejich domácnostech i v DPS 4 pracovnice pečovatelské
služby, které spolu s řidičem zabezpečují úkony v souladu se zákonem 108/2006 Sb. v pl. znění
a dle vyhl.č. 505/2006 Sb, v pl. znění, včetně rozvozu obědů.
Celková kapacita poskytované pečovatelské služby je 110 klientů, z toho maximálně 65 osobám
může město rozvážet obědy. Ročně pečovatelky poskytnou pomoc a podporu asi stovce klientů.
Při této příležitosti bych chtěla pečovatelkám poděkovat za jejich práci v domácnostech našich
seniorů.
Bližší informace o poskytování pečovatelské služby i žádost na zavedení pečovatelské služby
najdete na stránkách města Petřvald http://www.petrvald.info/soucasnost/pecovsl.htm
Bc. Ivana Rajdusová, sociální pracovnice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Srdečně zveme zájemce o bydlení v Domě s pečovatelskou službou (ul. Ráčkova Petřvald) na
Den otevřených dveří, který se bude konat dne 13. 10. 2011 v době od 13.00 do 16.00 hodin
v DPS čp.1735 v kulturní místnosti.
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Zveme rovněž občany na Den sociálních služeb, který se koná v Orlové dne 11. 10. 2011 od
10.00 do 16.00 hodin na náměstí 28. října v Orlové - Lutyni (mezi budovou MěÚ Orlová a
Priorem).
Bc. Ivana Rajdusová, sociální pracovnice

V rámci týdne sociálních služeb, který pořádá Asociace
poskytovatelů sociálních služeb
ČR a Ministerstvo
práce a sociálních věcí v týdnu od 10. – 16. října 2011,
Vás Domov Březiny, p. o. zve na dny otevřených dveří
11. – 12. října 2011
od 10.00 h do 15.30 h.
Srdečně Vás zveme.
Ahoj Petřvalde – velké díky!
Protože nastal čas, kdy jsem dovršil věk, který mě opravňuje k odchodu do starobního důchodu,
dovolte mi, abych co nejsrdečněji poděkoval všem, se kterými jsem po celou dobu (téměř 38 let)
spolupracoval. Mohu konstatovat, že město Petřvald mi opravdu přirostlo k srdci a budu na ně
s láskou vzpomínat. Jsem rád, že jsem zde mohl vychovávat a vzdělávat mladou generaci. Vždyť
Petřvald se stal mým druhým domovem.
Komu konkrétně bych chtěl poděkovat? Samozřejmě paní starostce Jarmile Skálové,
místostarostovi Ing. Václavu Holečkovu, JUDr. Haně Kotové, všem úředníkům Městského úřadu
v Petřvaldě, komisi dopravy, Policii ČR v Petřvaldě, středisku kulturních služeb, MUDr. S.
Skýbové, rodičům i žákům a v neposlední řadě i všem pracovníkům ZŠ a ZUŠ Školní 246 a
Závodní 822 za krásné kulturní vystoupení . Vlastně všem, se kterými jsem spolupracoval.
Novému vedení přeji hodně štěstí, zdraví, optimismu a žákům jen samé úspěchy. Mějte se všichni
moc pěkně. Rád se mezi vás zase přijdu podívat.
Mgr. Rudolf Torž, ZŠ a ZUŠ Školní 246

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom jménem nejmenších uživatelů z Domova pro osoby se zdravotním postižením
Benjamín v Petřvaldě poděkovat TJ Petřvald HEPO (zejména paní Ševčíkové a panu Gorovičovi)
za to, že se děti z Benjamínu mohly zúčastnit dne 16. 7. 2011 pouti v Petřvaldě. Prožily tak
krásné a zábavné dopoledne. Moc děkujeme.
My z Benjamínu.
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Hledáte oddaného kamaráda?
Hledáte spřízněnou duši?
Hledáte společníka?
Máme pro Vás tip:
V psím útulku v Dětmarovicích a v Karviné na Vás čekají opuštění nebo zatoulaní pejskové, kteří
budou vděční za Vaši péči a lásku.
Dětmarovice
735 71 Dětmarovice 1168
Telefon: 596 542 239
Fax: 569 323 788
Odchyt: 724 266 257
E-mail: utulekpsi.detmarovice@seznam.cz
www.psiutulek-detmarovice.cz
Manželé Jan Tihelka a Bc. Jarmila Tihelková DiS
Mickiewiczova 2014 / 84
733 01 Karviná - Hranice
Telefon: 602 931 493, 724 109 481
E-mail: jantihelka@seznam.cz
www.psi-hotel.com

Představujeme Vám pana Jana Káňu (*1985)
V letošním roce nakladatelství Alisa pana Vladimíra Kostihy z Petřvaldu vydalo novou knihu
poezie pod názvem Smyslná česká poezie. Do tohoto vydání přispěl svou poezií i občan našeho
města Jan Káňa.
Jan Káňa je absolventem Střední obchodní školy v Havířově. Během studií na této škole se začal
věnovat psaní poezie. My Vám, čtenářům PN, nyní předkládáme jeho dvě básně z výše uvedené
sbírky.
Hříchy mládí
Z průmyslovky na pivo
jsme odpoledne chodili
každý den hned po škole
tam holky s sebou vodili
Plné sklenky v krbu vatra
smích radost a veselí
aniž jsme tenkrát věděli
že odejdou nám játra
První rande
První rande si domluvili
na čtyři odpoledne
přesně tak se umluvili
předešlého dne
Stojí frajer s kytku na rohu
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a je tuze nervózní
přešlapuje z nohy na nohu
města ruch mu v uších zní
Pořád nejde V těle chlad
Proč má čekat Vlastně nač
Pak nápad z nebe náhle spad
zajít si za roh na lahváč

PŘIŠEL NÁM DOPIS...
Poděkování městu Petřvald.
Město Petřvald v čele se starostkou paní Jarmilou Skálovou pozvalo dne 7. 8. 2011 členy Klubu
důchodců na Březinách do družebního polského města Jasienica, kde se konalo již III. vystoupení
špičkových muzikantů a tanečních souborů „Hledání společných kořenů Těšínského Slezska
v Rudzici“.
Kapela Góralska „Beskid“, místní soubor „Bierowianie“, soubor „Havířovské babky“ a další, ale
zvláště soubor „Pieśni a tańca ziemi Cieszyńskiej“ předvedl úžasný koncert na profesionální
úrovni a potěšil zúčastněné. Na tvářích přítomných jsme viděli úsměvy a někteří se dávali
rovnou do zpěvu. Lidové písničky a tance vyjadřovaly pohodu a hlavně lásku. Z vystoupení
všech souborů bylo zřejmé, že jazykově a národopisně jsou si blízké. Bylo slyšet společné
nářečí „po našemu“.
Akce, která se konala v rámci realizace projektu „Hledání společných kořenů – regionálních
souborů Těšínského Slezska“, nám starším připomněla dávné mládí. Bylo nám všem dobře na
duši.
Všichni děkujeme městu Petřvald za krásný kulturní zážitek.
Za KD Březiny Aleš Vínovský

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Pie ala „hemenex“
Potřebné přísady: 400g listového těsta, 200g zakysané smetany, 150g šunky, 2 jarní cibulky,
150g eidamu, 6-7 vajec, bylinkové koření, sůl
POSTUP: Listové těsto rozdělíme na polovinu, každý díl rozválíme – na dno dortové formy
vymazané máslem dáme jednu část těsta, propícháme vidličkou (moje forma má průměr 24 cm),
roztáhneme ho aspoň do výšky 4-5 cm, poklademe šunkou. Připravíme si zálivku z kyselé
smetany, 1 jarní cibulky, 1 vejce, ochutíme bylinkovým kořením a osolíme (nebo osolíme
bylinkovou solí). Zálivku nalijeme na šunku, na zálivku rozklepneme vejce (kolik chcete - já
dávám 6 ks), posypeme částí strouhaného eidamu a zbytkem nakrájené cibulky a znovu
ochutíme bylinkovým kořením (bylinky můžete dát podle vlastního výběru - vhodná je i pažitka
a bazalka), zakryjeme šunkou. Připravíme druhou část těsta na zakrytí, kterou propícháme
vidličkou (nejlépe na pracovní desce, abychom nepropíchli vajíčka). Připraveným těstem
zakryjeme všechny dobroty a okraje založíme. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme
druhou půlkou sýra. Pečeme v troubě při teplotě 200°C, caa 25-30 min (horkovzdušná trouba
180°C). Pečené do křupava, necháme trochu vychladit, potom teprve boky formy odstraníme.
Můžeme podávat se salátem a s celozrnným chlebem.
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM
Na prahu nového školního roku se s vámi podělím o jednu kapitolu svého pracovního života,
který trávím v Moravskoslezské obchodní akademii v Petřvaldě na Nové dědině.
Na konci školního roku 2010/11 jsme s ohledem na nepříznivý demografický vývoj stáli před
nelehkým rozhodnutím, zda po devatenácti letech přesunout sídlo školy do Havířova. Vycházeli
jsme ze skutečnosti, že přibližně polovina studentů školy je právě z tohoto města. Studenty jsme
s naším záměrem seznámili, setkali jsme se však s jejich názory zpochybňujícími tento záměr
uskutečnit – školu blíž svého bydliště by uvítali, ale „malá škola s velkým srdcem“ by to už
nebyla. Když jsme se přesvědčili, jak silné pouto k místu a atmosféře malé školy mají její žáci i
její učitelé, ustoupili jsme od našeho záměru a zůstali v Petřvaldě. Významnou roli ve změně
našeho záměru sehrála také podpora zastupitelů města, za kterou jim z celého srdce děkujeme.
Jsem ráda, že škola zůstává i nadále v Petřvaldě.
Do dvacátého školního roku života MSOA tak vstupujeme s pocitem větší sounáležitosti
s Petřvaldem a jeho občany. Vstupujeme do školního roku, ve kterém si společně slibujeme větší
spolupráci s místní základní školou a petřvaldskými firmami. Zároveň jsme tady pro vás, občany
Petřvaldu, kteří potřebujete pomoci, samozřejmě bezplatně, s různými administrativními úkony a
cizojazyčnou korespondencí v anglickém, německém, případně francouzském jazyce. Vyjadřuji
naději, že časem pro vás tuto nabídku služeb rozšíříme. Využijte toho, že naše město podporuje
existenci jednoho z nejstarších oborů českého školství, obchodní akademii, a zapojte se svými
požadavky a náměty ke vzdělávání studentů, kteří i takto získají potřebnou praxi. Vždyť příklady
ze života jsou těmi nejpotřebnějšími.
Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy

NAŠI HASIČI SOUTĚŽILI
Dne 13. srpna 2011 uspořádalo Sdružení dobrovolných hasičů a jednotka Sboru dobrovolných
hasičů města Petřvald 2. ročník memoriálu Heřmana Švedy.
I když bylo pozváno 9 sborů z okolních měst, zúčastnily se jen 4 sbory a družební jednotka z
polské Jasienice.
Soutěžilo se o pohár, který zakoupila rodina, a družstva jej musí 3x obhájit.
Na zahájení soutěže přijala pozvání starostka města paní Jarmila Skálová, která přivítala soutěžní
družstva a hosty. Dále byl přítomen starosta okresního sdružení pan Václav Helis.
Celkové pořadí soutěže:
l.místo JSDH Rychvald (čas 37,00 sekund)
2.místo JSDH Bohumín - Záblatí (čas 41,63 sekund)
3.místo JSDH Petřvald (čas 58,32 sekund)
4.místo JSDH Orlová – Poruba (čas 60,41 sekund)
V prvním ročníku vyhrálo družstvo z Orlové – Poruby. V letošní soutěži vyhrálo družstvo
z Rychvaldu.
Družstvo z polské Jasienice provedlo ukázku, jak se soutěží u nich.
Pro soutěžící a hosty bylo připraveno občerstvení. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se
zasloužili o zdárný průběh soutěže.
Za SDH starosta Jiří Kovář
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VYHODNOCENÍ VELKÉ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE S TECHNICKÝM MUZEEM
PETŘVALD
Technické muzeum Petřvald vyhlásilo na začátku prázdnin soutěž pro děti o nejkrásnější
prázdninový zážitek – namalovaný na výkresu či zachycený na fotografii. Ze všech obrázků je
vidět, že si děti prázdniny pořádně užily. Můžeme na nich sledovat, jak chodily na hříbky,
borůvky či maliny, jak létaly s letadélky, dováděly v bazénu, jak je duha na obloze krásná a také
jak může být výlet kolem rybníka s maminkou a tatínkem příjemný. Nejvíce zážitků se u nás
sešlo od dětí z Dětského centra Smíšek v Petřvaldě. Nosily nám je během celých prázdnin a
musíme uznat, že se děti v létě opravdu nenudily. Tuto pestrou úrodu krásných zážitků jsme
vyhodnotily jako nejzdařilejší a první místo zaslouženě putovalo právě sem. Děti od nás dostaly
krásné ceny a věříme, že si je užijí stejně, jako si užily léto, sluníčko a prázdniny vůbec. Druhé
místo obsadil obrázek „Návštěva Dinoparku“ od Barunky Krivošíkové a třetí místo zaslouženě
vybojoval Zdeneček Zahnaš za krásný obrázek, na kterém s tatínkem a maminkou pozorují
letadla na letišti. Barunka a Zdeneček si rovněž zasloužili krásné ceny, které jim rozzářily očka i
úsměv na tváři.
Všem dětem děkujeme za obrázky a přejeme spoustu dalších zážitků nejen o prázdninách.
Michaela Gawlasová, Michaela Piechová
Technické muzeum Petřvald

DIGITALIZACE 2011
PROČ DIGITALIZACE
Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu, který umožní lépe
nakládat s frekvencemi, na nichž televizní stanice vysílají. Digitalizace přináší otevření
současného televizního trhu, rozšíření nabídky televizních programů a umožňuje využívat
doprovodné služby, jako je například elektronický programový průvodce (EPG). Protože však
není vysílacích kanálů nazbyt, musí se postupně uvolnit vysílací frekvence současných
analogových televizí, tedy ČT 1, ČT 2, Novy, Primy, popřípadě regionálních vysílatelů, na
kterých je pak zahájeno digitální televizní vysílání. Přechod ze současného zemského
analogového vysílání na zemské digitální vysílání proto probíhá po jednotlivých územních
oblastech a řídí se závazným harmonogramem stanoveným nařízením vlády č. 161/2008 Sb., o
technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální
televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).
Přechod na digitální televizní vysílání probíhá současně v celé Evropě. V České republice bude
poslední analogový vysílač vypnut v polovině roku 2012.
ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI OSTRAVA končí 30. LISTOPADU 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu Ostrava – Hošťálkovice, Frýdek
Místek – Lysá hora, Nový Jičín – Veselský kopec bude 30. listopadu 2011 ukončeno. Na
většině územní oblasti Ostrava tak nebude od listopadu možné „přes anténu“ přijímat analogově
žádný televizní program. Na blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, kteří
signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky,
informační lištou a spoty.
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Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes
anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) a
zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského
analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 30.
listopadu.
DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ JIŽ BĚŽÍ I U NÁS
Digitální televizní vysílání je zahájeno vždy s alespoň šestiměsíčním předstihem před ukončením
zemského analogového televizního vysílání. Nic tedy občanům nebrání vyřešit přechod a
případné komplikace s ním spojené již nyní a vyhnout se tak časovému tlaku. Ti, kteří dnes
přijímají analogový televizní signál šířený terestricky (z pozemních vysílačů) a na příjem
digitálního vysílání se včas nepřipraví, přijdou po 30.11. 2011 o možnost sledovat televizi.
Konkrétní rozdělení kanálů pro jednotlivé multiplexy je následující:
MULTIPLEX

LOKALITA

VYSÍLAČ

KANÁL

MULTIPLEX 1

Ostrava

Hladnov

54

Ostrava

Hošťálkovice

54

Frýdek

Lysá hora

54

Ostrava

Hladnov

37

Ostrava

Hošťálkovice

37

Frýdek

Lysá hora

37

Ostrava

Hladnov

51/48*

Hladnov

51/48*

Klimkovice - Hýlov

28

MULTIPLEX 2

MULTIPLEX 3

Ostrava
MULTIPLEX Klimkovice
regionální
* kanál bude změněn 30.11.2011

Pozn:. V Ostravě ještě vysílá územně omezený zkušební multiplex 4 z ulice 1. máje na kanále 63
VÝHODY DIGITALIZACE
Výhodou digitálního vysílání, kromě kvalitnějšího obrazu, je především mnohem větší
programová nabídka. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně vysílaly pouze čtyři televizní
programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po přechodu na digitální vysílání se jejich počet
několikrát znásobí. V územní oblasti Ostrava jsou dostupné čtyři zemské digitální sítě, tzv.
multiplexy.
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Multiplex 1

Multiplex 2

Multiplex 3

Multiplex - regionální

Multiplex 4

Další výhodou je elektronický programový průvodce (EPG), obdoba tištěného televizního
programu, z něhož se divák pomocí dálkového ovladače dozví, jaký pořad právě sleduje, jaký
pořad bude následovat, a může si prolistovat program zvolené televize na týden dopředu. EPG
obsahuje také krátké texty o pořadu a může být doplněn i o fotografie.
V multiplexu 1 a 3 lze také přijímat některé rozhlasové programy.
Základní podmínkou pro bezstarostný příjem a využívání všech výhod zemského digitálního
vysílání je kvalitní přijímací anténní systém.
KDE HLEDAT INFORMACE O DIGITALIZACI?
Na webových stránkách - www.digitalne.tv
Hlavním zdrojem informací o přechodu na digitální televizní vysílání jsou webové stránky
www.digitalne.tv. Podávají všechny potřebné informace o digitalizaci srozumitelnou formou.
Naleznete zde aktuality spojené s digitalizací, interaktivní mapku a vyhledávač obcí, který ukáže
termíny zapínání digitálního signálu a vypínání signálu analogového pro konkrétní region či obec
a také odpovědi na nejčastější dotazy. Navíc je zde ke stažení i celá řada materiálů, od
legislativních norem týkajících se digitalizace, např. nařízení vlády o technickém plánu přechodu,
přes doporučení, jakými způsoby lze upravit společné televizní antény, až po elektronickou verzi
informační Digibrožury dané územní oblasti a Diginovin, které jsou distribuovány také do
poštovních schránek.
Zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 906 030. Zkušení operátoři zde denně zodpovídají
dotazy ohledně digitalizace televizního vysílání. Linka je v provozu v pracovní dny od 8 do 19
hodin.
Na seminářích nebo u digihlídek
Digihlídky jsou týmy promotérů, kteří mohou poradit s přechodem na digitální vysílání přímo
v konkrétní obci. V průběhu září, října a listopadu navštíví přes 100 obcí v územní oblasti
Ostrava. Termíny zastávek digihlídek jsou uvedeny na webu www.digitalne.tv. Starostové měst a
obcí mají navíc možnost si bezplatně prostřednictvím webu digihlídku objednat a promotéři
přijedou obyvatele informovat přímo do jejich obce a v termínu, který je pro ně nejpříznivější.
Před vypnutím analogu budou rovněž probíhat semináře o digitalizaci pro veřejnost, kam mají
občané možnost přijít se informovat.
CO MŮŽE PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ZKOMPLIKOVAT?
Největším problémem mohou být tzv. „společné televizní antény“ (STA), které je třeba včas na
příjem digitálního vysílání upravit. Někdy je nutná i výměna rozvodů v celém objektu. Všechny
tyto úpravy musí řešit správce objektu a nejčastěji provádět specializovaná firma.
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Skupinou, na kterou je třeba soustředit pozornost, jsou starší občané, kteří mohou mít problém
s technickými aspekty digitalizace. Právě na ně je ve velké míře myšleno v informační kampani.
JAK BUDE ZAJIŠTĚNA INFORMOVANOST OBČANŮ
Na celý region, kterého se vypnutí vysílače týká, cílí již nyní komplexní informační kampaň:
Páteřní částí kampaně je infolinka 800 906 030 a webové stránky www.digitalne.tv
Poběží i intenzivní mediální kampaň.
Již od konce prosince také probíhá PR kampaň a komunikace s regionálními médii.
Budou organizovány speciální bezplatné semináře pro veřejnost, na kterých se občané
srozumitelnou formou dozvědí vše potřebné a mohou také individuálně řešit své konkrétní
problémy spojené s přechodem na digitální vysílání.
Kontaktní složkou infokampaně jsou tzv. „Digihlídky“, které po dobu tří měsíců před vypnutím
projíždí celým regionem ve speciálně označených vozidlech, roznáší informační materiály a
komunikují s občany i samosprávou s cílem v co největší míře informovat širokou veřejnost,
zejména pak starší občany.
Občané najdou ve svých schránkách speciální leták s názvem „Diginoviny“, kde jsou všechny
důležité informace uvedeny.
Přibližně 3 měsíce před vypnutím se na obrazovkách u programů České televize těch diváků,
kterých se vypínání týká, objeví speciální „piktogram“, který je na vypínání upozorní.
Poběží i semináře pro osoby se zdravotním postižením, o nichž je možné se více dozvědět na
stránkách www.ozp-digitalne.cz.
Digitalizace představuje technologický pokrok v praxi, ale není potřeba se jí obávat, je potřeba
být jen připraven. Přechod ze zemského analogového na digitální televizní vysílání již úspěšně
proběhl v mnoha regionech České republiky a nyní je na řadě územní oblast Ostrava.
V případě, že potřebujete více informací, navštivte poradnu na webu www.digitalne.tv/poradna
nebo zavolejte na infolinku 800 906 030.

MSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY Petřvald
Z naší činnosti - říjen
V říjnu postupně ubývá přirozených zdrojů potravy pro zvěř a ta je nucena hledat potravu na
polích, kde se pase na řepce a časně setých obilninách. Spárkatá zvěř se začíná shlukovat do
zimních tlup - stává se více viditelnou, což není projevem přemnožení zvěře, ale jedná se o její
přirozené chování, které má za cíl zvýšit pravděpodobnost přežití zimního období a ubránění se
predátorům. Je nejvyšší čas dokončit opravu a přemístění zásypů a krmelců. V říjnu se musíme
naplno věnovat přikrmování a předkládání soli. Zvěři se vytváří tukové zásoby, které rozhodují o
přežití zimního období. Myslivecká sdružení i okresní myslivecké spolky vykupují kaštany a
žaludy, kterými lze zpestřit potravní nabídku počátkem zimního období, dále ostatní jadrná
krmiva pro drobnou zvěř.
Probíhají zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů, zejména podzimní zkoušky ohařů a malých
plemen, barvářské zkoušky, lesní zkoušky či všestranné zkoušky, které prověří jak lovecké psy,
tak i vůdce a jejich celoroční práci.
V říjnu pokračují polní práce. Sklízí se kukuřice, brambory a cukrová řepa, je prováděna orba a
setí.
Naši psi.
Členové našeho mysliveckého sdružení vlastní lovecky upotřebitelné psy, které bychom vám
postupně rádi představili. Máme tři ohaře, dva skotské retrievery a jednoho border teriéra.
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Dalším ze série našich psů je ohař Bret Jasénky. Německý ohař krátkosrstý – pes. Zkouška
z výkonu - podzimní zkoušky.
Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy

OBYČEJNÝ PŘÍBĚH
Otakar Kochan
Petřvaldský občan pan Albert Štula byl ve svém okolí znám jako zručný umělec se zaměřením
na řezbářskou činnost. Ve třicátých letech 20. století jako hornický důchodce vytvářel do
skleněných nádobek s úzkým otvorem různé motivy, ve kterých se vyjadřoval k neprospěšné
lidské činnosti. Vytvořil například kříž, osazený věnečkem z trní, a po stranách kopí římských
vojáků, vyjadřující ukřižování Krista. Jeho tvůrce byl bezprostředně inspirován vysvěcením
svého syna Evžena na kněze. Dalším zajímavým motivem, jak vidíme na snímku, bylo do láhve o
výšce 14 cm a s průměrem hrdla 14 mm vytvoření letícího letadla nad lidským obydlím. V roce
1943, kdy autor tuto myšlenku realizoval, byli petřvaldští občané svědky četných přeletů
vojenských letadel, která na celém území Evropy ničila města a vesnice. Letadlem letícím nad
lidským obydlím autor ve své představě vyslovil obavy o svůj skromný příbytek a jako voják,
který se v řadách rakouské armády zúčastnil mnoha bojů v první světové válce, vyslovil tichý
nesouhlas s válkou a ničením lidských obydlí.
Pana Alberta Štulu jsem poznal osobně, neboť jsme oba bydleli v hornické kolonii na Zarytích
v Petřvaldě. V počátcích 2. světové války v roce 1940 jsem se zájmem sledoval jeho činnost,
zejména jeho důmysl při vytváření různých miniaturních podob. V kontaktu s místními občany
byl vstřícný a v okolí byl vnímán jako osobnost. V hovorech se často vracel do doby rakouského
císařství a vlády císaře Františka Josefa I., čímž dával najevo, že byl jeho ctitelem a rakouským
vlastencem. Vzpomínám na zajímavé rozhovory s panem Alberten Štulou, ve kterých naznačoval
protiválečné smýšlení a jeden z těchto rozhovorů mi zůstal natrvalo v paměti.
V létě roku 1944 jako student střední školy jsem byl nasazen ke Krakovu na stavbu vojenského
opevnění nazvaného východním valem, které mělo zastavit postup Rudé armády od Tarnowa do
Slezska. Po strastiplných zážitcích jsem se vrátil domů a při našem prvním setkání pana Štulu
zajímala moje delší absence v místě bydliště. Pochopitelně jsem ji zdůvodnil osobní účastí na
výstavbě vojenských bunkrů, zákopů a protitankových příkopů, které v oblasti Krakowa byly
součástí německé vojenské obrany. Po vyslovení obce Kobylany, jako místa mého nasazení,
jsem byl překvapen, že tuto vesnici dobře znal. Z následného rozhovoru totiž vyplynulo, že
v Kobylanech, kde jsem zákopy musel hloubit já, pan Štula v roce 1917 jako voják rakouské
armády prováděl totéž, ale naše poslání se podstatně lišilo, především proto, že pan Štula to
činil, aby uchránil život svůj i životy ostatním.
Výňatek z osobního životopisu Navzdory osudu.

Svěcení hornického praporu Klubu přátel hornického muzea v Ostravě
Klub přátel hornického muzea v Ostravě nechal vyrobit ručně šitý slavnostní hornický prapor
KPHMO. Dle historických zvyklostí má být hornický prapor vysvěcen. Klub se rozhodl tuto
tradicí dodržet a na 11. září 2011 připravil svěcení praporu.
Slavnostní svěcení hornického praporu se konalo v katolickém kostele Narození Panny Marie v
Orlové u příležitosti slavnostní mše k svátku Panny Marie a orlovské pouti.
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Samostatný akt svěcení provedl Monsignor Mgr. Rudolf Sikora, děkan frýdecký za asistence
Mgr. Martina Pastrňáka, děkana karvinského.
Celé akce se zúčastnili horníci ze všech poboček KPHMO v slavnostních uniformách.
Toto cestou chceme dát na vědomí, že KPHMO má již svůj vlastní slavnostní hornický prapor,
který se podařilo vyrobit za značné podpory sponzorů. Mezi sponzory, kteří přispěli na výrobu
praporu, se řadí i město Petřvald. Přijměte prosím touto cestou poděkování za Váš příspěvek k
tak zdařilé akci.
S pozdravem Zdař Bůh!
Karel Budin, člen výboru KPHMO a člen pobočky Petřvald.
PETŘVALDŠTÍ PŘÁTELÉ,
Víte to?
Jak již bylo sděleno, v knihovně Petřvald probíhá výuka o počítačové gramotnosti. Jsem ráda, že
jsem součástí této výuky a za těch několik měsíců jsme doznali určitých pokroků v ovládání
počítačové techniky. O získávání znalostí pečuje zkušená lektorka paní M. Koběrská a počítače
k provozu nám poskytují vstřícné pracovnice knihovny, za což jim patří náš dík.
Naučili jsme se přijímat a zasílat e-mailové zprávy, vyhledávat na Googlu záležitosti, které
zrovna nás zajímají - zasílat SMS přes internet, práce s fotografiemi a různé jiné možnosti, které
internet skýtá.
Věříme, že i nadále nám budou poskytovány tyto možnosti - růst v započaté činnosti a
překonávat tak mezigenerační bariéry a navíc uvědomujeme si, že čím víc toho budeme umět jsme o tolik bohatší a toto je jediné bohatství, o které nás nikdo nepřipraví.
Chcete rozšířit naše řady? Přijďte mezi nás.
Zdraví Vás Hely.

ZLATÁ SVATBA manželů – Anny a Jiřího Vilgusových 13. 8. 2011
Manželé Anna a Jiří Vilgusovi patří k těm, kteří se mohou ohlédnout za svými padesáti lety
manželství.
Oba byli zaměstnáni u Okresní správy spojů Karviná, kde se v roce 1959 seznámili.
Manželství uzavřeli dne 12. 8. 1961v obřadní síni tehdejšího Místního národního výboru
v Petřvaldě, kde je oddával předseda Oldřich Karkoška.
Narodily se jim dvě dcery Pavla a Karla. Spokojená mladá rodina žila spolu s rodiči a babičkou,
kteří jim pomáhali s výchovou dcer. Po 11 letech se přestěhovali do Karviné. Pan Jiří pracoval
jako mechanik na telefonní ústředně a paní Anna u přepážky na poště, později jako poštovní
doručovatelka.
Prarodiči se stali narozením vnučky Katušky. Po svatbě starší dcery Pavly se přestěhovali zpět
do Petřvaldu a pečovali o nemocnou maminku. Narozením vnuka Dalíška mohl pan Jiří konečně
využít své kutilské schopnosti při výrobě luků, motokáry či jiných hraček. Po odchodu do
důchodu si nestihl ani odpočinout a už měl na hlídání nejmladší vnučku Ivušku.
Dnes tráví společné chvíle vařením, péčí o domácí mazlíčky, prací na zahrádce i kolem domku.
Manželé mají rádi návštěvy rodiny a přátel, navštěvují také kulturní a sportovní akce (plesy,
koncerty, Fučíkovskou třicítku i poznávací zájezdy).
V kondici se udržují jízdou na kole, chvíle odpočinku tráví u televize, četbou a luštěním
křížovek.
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Tok času se na nich nepodepsal, to jen vnoučata vyrostla. Po zlaté svatbě je v jejich společném
životě dalším milníkem narození pravnoučat, na která se moc těší.
Co dodat?
Každý umí říci „Ano“. Každý umí slíbit lásku.
Ale ne všem v životě je přáno, objevit spolu také první vrásku.
Přejeme našim jubilantům ještě hodně let plných zdraví a radosti v kruhu jejich rodiny a přátel.
Za KPOZ Mgr. Šárka Němcová

OKÉNKO KNIHOVNY
Podzim už dávno vystřídal letní dny a střídání se nevyhnulo ani knihovně, kde naši milou paní
knihovnici Inku Burovou vystřídala nová (neméně však milá) paní knihovnice Lucie Šidlová.
Paní Inka ale neodešla na zasloužený odpočinek, nýbrž do funkce kulturní referentky, takže se s
ní budeme setkávat i na našich akcích.
Všechny knihovny nyní žijí hlavně Týdnem knihoven, který letos proběhne od 3.10. do 9.10.
Letošní motto zní – 15. kraj České republiky – kraj knihoven. V centru našeho zájmu jsou
především naši uživatelé, chceme však přivítat v knihovnách i ostatní veřejnost. Cílem je podpora
knih a čtenářství a nabídka atraktivního využití volného času.
Také naše knihovna si připravila pro své čtenáře zajímavé akce:
3.10. – v pondělí nás čeká VŘSČ – což není nic jiného, než staré známé Velké Říjnové Společné
Čtení. Letos je věnované Karlu Jaromíru Erbenovi. Pozveme do knihovny děti z místních
mateřinek, abychom jim za přispění našich spřátelených babiček a možná i někoho dalšího…(?)
četli pohádky po celé dopoledne.
Od pondělí do pátku (v půjčovní době) můžete zhlédnout v prostorách SKS zajímavou výstavu
věnovanou K. J. Erbenovi, na jejímž konci si vyplníte malý kvíz.
4.10. – v úterý se pobavíme na Drakiádě, která se již tradičně uskuteční na louce za kulturním
domem od 15.00 – 17.00 hodin. Zveme všechny – malé i velké - na veselé dračí rojení, kde
nebude chybět ani soutěžení (o nej... draka) a možná i něco navíc... .
Vlastnoručně vyrobený drak, který létá, se cení nejvíce!
V případě příznivého počasí budeme mít na Drakiádě ukázku RÁDIEM ŘÍZENÝCH
MODELŮ
6.10. – ve čtvrtek jsme pro děti připravili zábavné odpoledne pod názvem Kdo si hraje, nezlobí.
Od 13 do 16 hodin si mohou děti v knihovně vyzkoušet zcela nové neznámé deskové hry nebo si
zahrát „staré známé“ Člověče, nezlob se. Pro vítěze turnaje je připravena odměna.
7.10. – jsme připravili pro naše seniory Den otevřených počítačových dveří. Zveme všechny
babičky a dědečky, kteří se dosud ostýchali nakouknout do světa počítačů a internetu, aby se na
vlastní oči přišli přesvědčit, že jejich vrstevníci docela zdařile „surfují po internetových vodách“.
Pro každého „odvážlivce“ je připravena malá pozornost.
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Po celý Týden knihoven (od 3. – 7. 10.) vyhlašujeme amnestii dlužníků, což znamená, že
dlouhodobí dlužníci nám mohou vrátit knihy a upomínky jim budou prominuty.
Noví zájemci o členství v knihovně se mohou přihlásit na 1 rok zdarma.
VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH bude letos probíhat v pondělí (3.10.), ve středu (5.10.) a
v pátek (7.10.). Cena je stále stejná: 2 Kč za kus.
Monika Molinková, knihovnice

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB města PETŘVALD VÁS ZVE
Pro rodiče s dětmi:
VELKÁ DRAČÍ SOUTĚŽ v rámci KNIHOVNICKÉ DRAKIÁDY na louce na Kulturním
domem začíná v 15.00.
Chcete-li se účastnit pouštění draků, budete tentokrát muset projít DRAČÍ
STEZKOU ODVAHY.
Teprve s platným certifikátem „DRAČÍHO NEBOJSY“ budete vypuštěni na start
letošní drakiády.
Vhodná pro nebojácné.
Informujeme
SLEZSKO OSTRAVSKÝ HRAD ZVE SENIORY
1. - 2. 10 VÍKEND PRO SENIORY
O tomto víkendu mohou navštívit senioři 65+ zdarma slezskoostravský hrad a Areál Miniuni Svět miniatur Ostrava.
MINIUNI – to je svět jako na dlani!
V centru města, vedle areálu Výstaviště Černá louka, naleznete úplně jiný svět – minisvět.
Městečko MINIUNI nadchne děti i dospělé. Kde jinde byste měli jako na dlani 34 modelů
významných budov evropských měst a 7 divů světa. Modely jsou postaveny v měřítku 1:25. Dále
se zde nachází jezírka, největším z nich proplouvá model lodě se jménem Stefan Bathory.
Celý areál křižují železniční tratě se zahradními vláčky v měřítku 1:22,5 a mininástupiště Ostrava
– Střed.
__________________________________________________________________________
Pořádáme
ZÁJEZD DO DIVADLA
28. 10. 2011 v 16.00 Národní Divadlo Moravskoslezské Ostrava
Opera Bedřicha SMETANY Prodaná nevěsta
Komická opera o třech jednáních.
Nejpopulárnější česká národní opera a jedna z nejlepších komických oper světové operní tvorby.
Rozjásaná, hravá, taneční, veselá, barevná – taková je Smetanova hudba i celá populární
inscenace tohoto našeho operního pokladu.
Připomeňme, že málokterá operní inscenace je tak úspěšná a divácky oblíbená jako právě
ostravská „Prodanka“. Výtvarně jednoduché, odlehčené a stylové pojetí bývalého šéfa výpravy a
scénografa
Alexandra
Babraje
přetrvalo
dodnes.
Pro nepamětníky připomeňme i skutečnost, že inscenace Ilji Racka a Jana Šrubaře vznikla v roce
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1997 s původní výpravou Alexandra Babraje jako úsporná „popovodňová verze“. Ta posléze
slavila výrazné úspěchy nejen v domácím Divadle Antonína Dvořáka, ale i pod širým nebem a na
celostátních a mezinárodních festivalech po celá další léta.
Vstupné 180,- Kč včetně dopravy.
Zastávky autobusu:
Havířov - Spořitelna 14.50
Petřvald - Vodárna 15.00
Na kopci 15.02
Březiny 15.08
Parcelace 15.10
Benzina 15.12
MěÚ (Penny) 15.14
HEPO 15.16
Prodej lístků ve Středisku kulturních služeb na tel: 596 541 648, v případě nepřítomnosti
v knihovně na tel. 596 541 342.
________________________________________________________________
PŘIPRAVUJEME ZÁJEZD do Městského domu kultury Karviná na představení
2. listopadu 2011 v 19.00 hodin, velký sál MěDK Karviná
Divadlo Járy Cimrmana
Švestka - Jevištní sklerotikon
autoři: Smoljak & Svěrák
Vstupné: 315,- 295,- 265,- Kč.
Hrají: Přemysl Hájek, vechtr v. v.: Zdeněk Svěrák
Kamil Patka, mladý vechtr: Petr Reidinger nebo Marek Šimon
Sváťa Pulec, horolezec: Jan Hraběta nebo Jan Kašpar
Blažej Motyčka, Hájkův bratranec: Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel
Eda Wasserfall, člen KČT: Genadij Rumlena
Emilka Najbrtová, služka: Petr Brukner, Miloň Čepelka nebo Václav Kotek
Jenny Suk, sufražetka: Petr Brukner nebo Miloň Čepelka
Andulka Šafářová, venkovanka: Petr Brukner nebo Miloň Čepelka
Kryštof Nastoupil, úředník: Robert Bárta nebo Václav Kotek
Prodej lístků v SKS od pondělí 10. 10. 2011 od 9.30.
Objednávky na tel. 596 541 648, v případě nepřítomnosti knihovna 596 541 342.
____________________________________________________________
PŘIPRAVUJEME ZÁJEZD do MěDK Karviná na Vánoční koncert „VÁCLAV HYBŠ A
HOSTÉ“ 5. prosince 2011 v 19.00 hodin.
Vstupné: 235,- 205,- 175,- Kč.
Připomínáme milovníkům klasické hudby
že po celý měsíc říjen probíhá v okolních městech a kostelích SVATOVÁCLAVSKÝ
HUDEBNÍ FESTIVAL (www.shf.cz), kterého se účastní desítky známých hudebních
interpretů a těles českých i evropských.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22
Připomínáme milovníkům folku
V MěDK Karviná vystoupí 21.10 2011.
Koncert legendární folkové sourozenecké dvojice
Bratři Jan a František Nedvědi
Bratři Jan a František Nedvědi se po dlouhé pracovní odmlce schází opět spolu na jednom
jevišti. Tyto dvě slavné folkové legendy hrají a zpívají spolu po 13 letech od strahovského
megakoncertu na jednom jevišti se skvělou doprovodnou kapelou, v které hraje také syn
Františka Vojtěch, své nejslavnější písně. Slunovrat, Skládanka, Igelit, Jižní kříž, Proužek a
samozřejmě Stánky a Valčíček. V pořadu Vzácné setkání zazní také skladby z jejich sólových
alb.
Vstupné: 305,- 285,- 255,- Kč.

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
13. 8. – přípravné utkání
Slavoj PETŘVALD – TJ PETŘVALD 1:4 (1:2)
Branky: T. Volný, M. Nalevajka, J. Pencek, J. Režňák.
Sestava: T. Budina – Ševčík (46.´Levánszký), M. Budina (46.´Machala), Ligocki, Jaglař
(46.´Doubek) – Klimek (46.´Nalevajka), Kawulok, Režňák, J. Kostka – T. Volný, Chromik
(46.´Pencek).
17. 8. – přípravné utkání
FK TĚRLICKO – TJ PETŘVALD 3:3 (1:1)
Branky: J. Režňák 2, L. Ligocki.
Sestava: Jonšta – Ševčík, M. Benda, Ligocki, Levánszký – Kičerka, Klimek, Režňák, T. Budina –
Nalevajka, Pencek.
…hokej. způs. střídali: Machala a Müller.
23. 8. – přípravné utkání
TJ PETŘVALD – FK TĚRLICKO 2:2 (0:0)
Branky: J. Režňák, J. Doubek.
Sestava: Jonšta – M. Benda, M. Budina, Ligocki, T. Budina – Kičerka, Režňák, Klimek, Doubek
– T. Volný, Pencek.
…hokej. způs. střídali: Müller a Levánszký.
27. 8. – mistrovské utkání okr. přeboru (1. kolo).
TJ PETŘVALD – Slavoj RYCHVALD 2:1 (1:1)
Ve velkém vedru se ujali hosté vedení už v 10. min. Serafínem, domácí vyrovnali ve 30. min.
Klimkem. Rozhodující gól vsítil v 66. min. T. Volný, který zakončil krásnou akci celého týmu.
Sestava: Jonšta – Levánszký, M. Budina, Ligocki, Jaglař – Nalevajka (74.´Kawulok ), Klimek,
Režňák, T. Budina – Chromik (85.´Pencek ), T. Volný (87.´Müller).
Trenér: J. Klimecký, ved. mužstva – P. Šilhánek
Dorost
8. 8. – přípravné utkání.
TJ PETŘVALD – MFK Havířov 0:3 (0:1)
16. 8. – přípravné utkání
Slavia Orlová – TJ PETŘVALD 0:1 (0:0)
Branka: M. Gorovič
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20. 8. – mistrovské utkání kraj. soutěže (1. kolo)
H. SUCHÁ – TJ PETŘVALD 3:0 (2:0)
Sestava: Slíva – R. Pavlas, Fi. Marek, Cífka, Cudrák – Pytlík (75.´Knorr), Kostka, L. Pavlas,
Dutko – Kocián (51.´Kantor), Sekera (64.´Bitala).
…zasloužené vítězství domácího mužstva.
23. 8. – přípravné utkání.
Baník OSTRAVA (1. liga dívek ) – TJ PETŘVALD 3:9 (0:4)
Branky a asistence: O. Dutko 2/4, L. Pavlas 2/1, M. Gorovič 2/0, O. Kostka 1/4, M. Sekera 1/0,
R. Pavlas 1/0.
…oboustranně výborný fotbal, v dresu Baníku zářila naše R. Šebestová, která 2x nahrávala na gól
a jednou nastřelila tyč.
27. 8. – mistrovské utkání kraj. soutěže (2. kolo)
TJ PETŘVALD – KOPŘIVNICE 0:7 (0:3)
Sestava: Slíva – L. Pavlas, Fi. Marek, Cífka, Cudrák (46.´Kašniar) – Sekera, Kostka, R. Pavlas,
Pytlík (46.´Kocian) – Sklepek, Dutko (68. Matušík ).
…krutá porážka po slabém výkonu.
…po 2 kolech jsou dorostenci Hepa na předposledním 13. místě s 0 body…
Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Sekera.
Fotbalista sezony 2010 – 2011 – DOROST
minuty
zápasy
góly
poznámka
1.
Ligocki
2234
25
8
2.
Svoboda
2160
25
2
3.
Müller
2100
24
4.
O. Kostka
1970
25
4
5.
Frosztega
1934
22
8
6.
R. Pavlas
1821
24
2
7.
Levanszký
1732
23
1
8.
Nalevajka
1656
21
10
král střelců
9.
L. Pavlas
1625
24
1
10. Kičerka
1355
18
11. J. Kostka
1078
14
4
12. Cífka
963
22
13. Procházka
933
19
2
14. Ševčík
829
10
1
15. Kašniar
593
14
1
16. Sklepek
486
9
2
17. Pytlík
450
5
brankář st.žák
18. Maňák
376
12
19. Slíva
270
3
brankář st.žák
20. Cudrák
105
11
21. Sekera
66
8
22. Kawulok
64
1
1
Starší žáci
24. 8. – přípravné utkání.
TJ PETŘVALD – Slavia ORLOVÁ 0:4 (0:3)
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Sestava: Slíva – L. Pavlas, Cudrák, Poledník, Cieplik – Kršák, Karkoschka, Zajíček, Sklepek –
Sobík, Kantor.
…hokej. způs. střídali: Vajdo, Paluv, Čevela a Knorr.
31. 8. – přípravné utkání.
TJ PETŘVALD – HEŘMANICE 4:0 (1:0)
Branky: 20.´a 54.´Pytlík, 45.´Slíva, 57.´Poledník.
Sestava: Slíva – Marek, Bitala, Krupa, Pytlík – Vajdo, Citnar, Zajíček, Sklepek – Čevela, Sobík.
…hokej. způs. střídali : Paluv, Poledník, Cieplik a Knorr.
3. 9. – mistrovské utkání kraj. soutěže (1. kolo).
MFK KARVINÁ „ C“ – TJ PETŘVALD 0:2 (0:1)
Branky a asistence: 30.´Fi. Marek ( M. Sobík ), 65.´V. Cieplik (D. Knorr).
Sestava: Fi. Marek – Knorr, Bitala,Krupa, Poledník – Sklepek, Zajíček, Citnar, Vajdo – Cieplik,
Sobík.
…hokej. způs. střídal M. Paluv.
…zasloužené vítězství po výborném výkonu celého týmu!
Trenéři: M. Stavař, R. Milian a P. Gorovič
Mladší žáci
TJ Petřvald (ročníky 1999 a 2000) zahájili sezonu 2011/2012 pod vedením trenérů Radislava
Durczoka a Pavla Šerudy v polovině srpna.
Nově se tvořící tým odehrál dva přípravné zápasy:
TJ Petřvald - Slavia Orlová 2:7 (1:2)
Branky: David Lorenčič (asistence Vladimír Strouhal) 1:0, Lukáš Pecha (asistence Patrik
Polhoš) 2:6.
TJ Petřvald - TJ Heřmanice 1:1 (1:0), penalty 2:1
Branka: Vladimír Strouhal
Penalty: Vojtěch Gellnar 2
V těchto utkáních nastoupili: M. Graf, D. Lorenčič, D. Durczok, V. Gellnar, V. Strouhal, P.
Polhoš, D. Šeruda, L. Pecha, D. Blahut, D. Kršák a I. Sliwka.
Všechny aktuální informace o týmu mladších žáků jsou k dispozici na
www.hepomladsizacipetrvald.estranky.cz/
Starší přípravka
TJ Petřvald - FK Bohumín 8:9
Branky: J.Volný 5, J. Rusoň, D. Ševčík a M. Šebesta.
Podle nových pravidel hraje starší přípravka třikrát 20 minut. První třetinu jsme byli lepší a
vedení 5:1 bylo zasloužené. Další dvě třetiny naši kluci naprosto nezvládli.
Dolní Lutyně - TJ Petřvald 9:7
Branky: M. Šebesta 2, B. Stoklasa 2, J. Volný.
První třetinu jsme hráli zaskočeně a museli jsme dotahovat tříbrankový náskok. Následující
třetiny jsme hru vyrovnali a nebýt neférovosti trenéra domácích, který nedbal nových pravidel o
střídání a nechal hrát nejlepšího hráče bez střídání, bychom dovedli zápas do vítězného konce
Trenéři: K. Pokorný, I. Vlček, V. Sobek a V. Strouhal
Mladší přípravka
První miniturnaj pořádal Slavoj Rychvald, kde jsme postupně nastoupili proti
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MFK Havířov A - TJ Petřvald 9:1
gól za HEPO Otakar Fajkoš
Těrlicko - TJ Petřvald
14:1
gól za HEPO Lukáš Štachel
Sj. Rychvald - TJ Petřvald
5:3
góly za HEPO Kristian Kuzma 2, Otakar Fajkoš
Na turnaji hráli: Jan Zborovský, David Pokorný, Václav Rusoň, Otakar Fajkoš, Ondřej Milian,
Kristian Kuzma, Jakub Gawlas, Lukáš Štachel, Lukáš Dvořaček, Martin Sobek.
Dále do mužstva ml. přípravky patří: Pavel Čarnecký,Václav Sommer, Jan Mrázek, Daniel a
Dominik Dřímalovi, Richard Marenčák, Dalibor Lach, Adam Durczok, Viktor Konarski.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Marie Daňovičová
80 let
Ludmila Křístková 85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Libuše Nogová
Tobias Synek
Tereza Štablová
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Jan Stacha
79 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. října 2011 oslaví své 80. narozeniny paní Marie Štěrbová. Do dalších let hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody přejí dcera Pavla s rodinou a rodina Serafínova.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 14. října 2011 oslaví své krásné životní jubileum paní Sylva Hoferková.
Do dalších let hodně štěstí, zdraví a životního elánu Ti přeje manžel Vladimír, děti Lucka a
Martin a všechna plyšová zvířátka.
BLAHOPŘÁNÍ
Ať život Tvůj je krásný a posetý růžemi, ať úsměv, slunce jasný, Ti svítí na zemi. Ať vše
nejkrásnější, co život má, Ti v dalších letech štědře dá. Láska ať Tě provází, nikdy Ti nic
neschází...
Dnes, 20. října 2011, slaví své 55. narozeniny manželka, maminka, babička, teta, tchyně, paní
Jarmila Svačinová, roz. Bystroňová.
Všechno nejlepší k Tvým narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka, rodinné pohody, to vše a ještě
více, co k tomu přáníčku patří, Ti maminko naše, přejí z celého srdce manžel Jarek, syn Roman a
dcera Katka s rodinami.
VZPOMÍNKA
Čas utíká a už se nevrátí, co vzal.
Dne 14. října 2011 by se dožil můj manžel pan Josef Harant 90 let.
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Stále na něho vzpomínáme. Manželka Růžena, dcery Jana, Marcela, syn Tomáš, 4 vnoučata a 5
pravnoučat.
VZPOMÍNKA
Prázdné místo je mezi námi,
zůstalo jen vzpomínání.
Dne 25. srpna 2011 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka, tchána pana Oldřicha Kunce.
Vzpomínají manželka, dcera Monika s rodinou a syn Oldřich.
VZPOMÍNKA
Tak moc bychom Ti dnes chtěli přát, s Tebou slavit, s Tebou se smát, ale osud k Tobě krutý byl a
Ty ses toho nedožil.
Dne 14. října 2011 by se dožil 88 let pan Ladislav Seibert z Petřvaldu.
Se slzou na líci u hrobu s kyticí a svící hořící vzpomínají manželka Marie, dcera Jana
s manželem, vnučka Žaneta s rodinou a vnuk Daniel s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dobrý člověk neumírá v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 13. září 2011 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí mého druha pana Veleslava Studníka.
S láskou a vděčností vzpomíná družka Anděla s rodinou. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 19. října 2011 vzpomeneme 9. výročí úmrtí naší milované sestry paní Heleny Kačorové.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou sestry Karla a Mirka s rodinami.
VZPOMÍNKA
Vzpomeňte s námi 18. září 2011 první smutné výročí, kdy dotlouklo srdce naší milované
maminky, babičky a prababičky paní Věneky Bolkové.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.
VZPOMÍNKA
Čas plyne a nevrátí, co vzal. Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě miloval, nezapomene. Jen kytičku
kvítí na hrob Ti můžeme dát, na chvíli postát a tiše vzpomínat.
3. října 2011 vzpomeneme 14. výročí tragického úmrtí našeho milovaného syna, bratra, vnuka a
synovce pana Daniela Hermana, který zemřel ve věku nedožitých 20 let, ne z vlastní viny.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají rodiče Miroslav a Jiřina, bratr Miroslav s manželkou Šárkou
a všichni příbuzní a známí. Děkujeme všem za vzpomínku.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 18. října 2011 uplynou dvě léta kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a bratr pan Rudolf Stec.
Dne 8. října 2011 si připomeneme jeho nedožité 62. narozeniny.
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S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina, syn Petr s Renátou, dcera Iveta s Richardem a
vnuci Petr, Veronika, Nikola.
Nikdy nezapomeneme.

INZERCE:
Koupím dům i v horším stavu nebo parcelu popř. chatu.
Platím hotově, možno i zadlužený.
Za nabídku děkuji 608 370 379

Skiklub Slavia Havířov
pořádá pro děti od 5 do 18 let Víkendovou školu lyžování a snowboardingu.
Naši kvalifikovaní instruktoři s licencí naučí vaše děti základy lyžování a snowboardingu, popř.
zdokonalí jejich techniku.
Více informací i on-line přihlášku najdete na www.skiklub.eu

Kondiční cvičení pro ženy a dívky
Kdy? Každé pondělí od 17.30 h (cvičení na míčích).
Každý čtvrtek v 19 h (cvičení bez náčiní).
Kde? v Sokolovně v Petřvaldě (vchod od restaurace)
PODLOŽKY NA CVIČENÍ S SEBOU!
Těší se na vás Šárka Hrušovská mob. 736 477 995

Zveme Vás na lekce ZUMBA pro starší věkem, ale mladé duchem! ZUMBA GOLD!!!
Každé úterý od 18 hod. ZŠ u kostela (vchod od MŠ).
Je určená pro zralé ženy, maminky po porodu a pro začátečníky.
Jednodušší kroky, pomalejší tempo, ale stejná zábava !!!
Těší se na Vás Petra mob. 604 653 515
http://zumbagold.webnode.cz

NAVŠTIVTE REHABILITAČNÍ CENTRUM ŠENOV
MUDr. KATEŘINA ŠOCHOVÁ
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Vráclavská 1601, 739 34 Šenov
NOVÁ ČÁST ZDR. STŘEDISKA VPRAVO, VEDLE VETERINY
TEL. 602 544 939, 596 811 289
www.rehabilitace-senov.cz
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KAMENICTVÍ PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz
Tel.: 604 835 377

V Petřvaldě Odborů 1180 provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.
Masáže jsou cílené a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří i
s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 080 358, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

TAXI PETŘVALD
PROMO AKCE
Senior+ZTP 13 Kč/Km
Ostatní
20 Kč/Km
Čekání
3 Kč/min
Minimální cena jízdného 50 Kč.
Akce platná do odvolání.
NON-STOP
728 443 311
www.taxipetrvald.cz

Koupíme v Petřvaldě rodinný dům nebo zasíťovaný pozemek.
Dobrý dostup v zimě. Za nabídky děkujeme.
Tel.: 724 670 589

AŠ Petřvald provádí výcvik v řízení na skupinu „B“.
Tel.: 737 615 199
e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

ZÁMEČNICTVÍ
Vala & Třos
Mříže – vrata – ploty – zábradlí – schodiště – brány
a ostatní zámečnické práce na zakázku.
Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
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e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ
Neumíte bruslit? Přijďte, my Vás to naučíme!!! Přijímáme NOVÉ ČLENY celoročně!!!
Zájemci se mohou nahlásit VŽDY V ÚTERÝ 16.15 – 17.15!!! Hodiny probíhají 2x týdně na
ledové ploše a 1x týdně v tělocvičně (balet, tanec, aerobic, gymnastika) pod vedením
kvalifikovaných trenérů na zimním stadionu v Orlové. Školička bruslení se platí měsíčně (550,Kč). Bližší informace: kkorlova@seznam.cz, 732 866 409. www.kkorlova.ic.cz. Těšíme se na
Vás
Krasobruslařský klub Orlová.

DROBNÉ OPRAVY STŘECH
TEL. 731 324 966

KVĚTINY KLEOPATRA
3.10.2011 – OTEVÍRÁME PRODEJNU KVĚTIN
NAJDETE NÁS NA ULICI OSTRAVSKÁ - NAPROTI ČERP. STANICE BENZINA
Marcela Uhrová – tel. 604 205 003
Web: www.kvetinykleopatra.webnode.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !

Dne 11.11.2011 v 19:00 vystoupí v KD Petřvald
hudební skupina DOGA.
Jako předkapela se představí formace Orchidea.
Cena pro měsíc září je 200,- Kč, pak 250,- Kč.
Info na čísle 596 541 393.
KD Petřvald informuje všechny občany a firmy ve městě
o rozvozu obědů. Výběr je ze 4 druhů jídel. Cena 68,- Kč.
Informace na telefonu 605 548 423.

RESTAURACE SOKOL PETŘVALD
Na čepu:
- Radegast 12°
- Pilsner Urquell
- Holba Šerák 11°
- birel
Pouštění muziky na přání.
Tel. 777 902 246
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FRUTKO ORLOVÁ
V průběhu měsíce října krouháme na počkání zelí.
V pracovní dny od 8.00 – 11.00, cena 6,- Kč/kg.
Taktéž prodej brambor na uskladnění.
Tel.: 596 531 065
Nádražní 79, Orlová

